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[Ficha de fundo] 
 
PT/ADN/SGDN - Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) 
 
Código de referência:  
PT/ADN/SGDN 
 
Datas de produção:  
1914 / 1981 
 
Dimensão e suporte:  
Fundo composto por 4 secções, 739 séries, 2.673 unidades de instalação e 14.791 processos. 
 
História administrativa, biográfica e familiar: 
O Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN) foi instituído pelo Decreto-Lei nº 37.909, de 1 de agosto de 1950, 
como órgão de estudo e de trabalho do Ministro da Defesa Nacional, tendo sido fixadas as suas organização e 
atribuições pelo Decreto-Lei nº 37.955, de 9 de setembro de 1950. O Decreto-Lei nº 41 883, de 27 de setembro de 
1958, deu nova redação os artigos 4º, 5º, 6º e 14º do Decreto-Lei nº 37.955, que fixou a organização e atribuições 
do SGDN, uma vez que convinha introduzirem-se na sua orgânica as alterações resultantes da constituição da Força 
Aérea em ramo independente das Forças Armadas. Em 1960, o Decreto-Lei nº 43 077, de 18 de julho, atualizou a 
organização e atribuições do SGDN estabelecidas pelos Decreto-Lei nº 37.955, de 9 de setembro de 1950, Decreto-
Lei nº 38.520, de 23 de novembro de 1951, Decreto-Lei nº 39.069, de 31 de dezembro de 1952, Decreto-Lei nº 
41.883, de 27 de setembro de 1958, retificado no Diário do Governo nº 220, 1ª Série, de 10 de outubro de 1958, e 
Decreto-Lei nº 42.559, de 3 de outubro de 1959. 
Em conformidade com as diretivas do Ministro da Defesa Nacional, competia ao SGDN transmitir e executar as 
instruções do Ministro relativas à coordenação da atividade dos departamentos do Exército, Marinha e 
Aeronáutica; estabelecer a coordenação técnico-militar entre a GNR, PSP e Guarda Fiscal e o departamento da 
Defesa Nacional ao nível da uniformização do armamento, do emprego tático e outros que se relacionassem com 
a defesa interna da nação; estudar os altos problemas da Defesa Nacional, em especial a política militar da nação, 
programas gerais e anuais de armamento e equipamento, programas gerais de preparação militar, organização da 
defesa civil, convenções internacionais de carácter militar, determinação das zonas onde, por interesse da defesa 
nacional, deviam ser observadas restrições temporárias ao direito de propriedade e colaboração entre os 
departamentos civis e militares para o apetrechamento defensivo do país e à eficiência dos meios de defesa; 
elaborar estudos para a coordenação dos orçamentos militares do Exército, Marinha e Aeronáutica e do orçamento 
da defesa civil, entre outras despesas da competência do Ministro da Defesa Nacional; exercer as funções de 
secretaria do Conselho Superior de Defesa Nacional e do Conselho Superior Militar; registar as decisões tomadas 
pelos conselhos citados e comunicá-las aos Ministérios interessados e dar-lhes execução. Eram também atribuições 
do SGDN, estudar os problemas relativos à preparação geral da defesa militar em todo território nacional; 
estabelecer acordos de colaboração ou de coordenação para a organização da defesa terrestre, naval e aérea e da 
defesa civil; estudar as medidas de coordenação necessárias à obtenção do apoio logístico unificado aos 3 ramos 
das forças armadas, bem como a definição da política fabril militar e a orientação das atividades dos 
estabelecimentos fabris militares e sua cooperação com a indústria privada; tomar a seu cargo a mobilização e 
defesa dos estabelecimentos fabris militares, da indústria privada que produza ou fosse adaptável ao fabrico de 
armamento, munições ou explosivos e do pessoal científico e técnico utilizável em trabalhos de investigação ou de 
produção de grande interesse para a defesa nacional. O SGDN era consultado obrigatoriamente para o estudo e 
elaboração dos planos de redes rodoviárias e ferroviárias, dos planos de aeródromos, dos planos de plantação de 
maciços florestais, de grandes obras fluviais e de obras de construção ou de transformação dos portos.  
Em 1960, o SGDN era composto por 3 repartições, uma Secretaria, o Conselho Administrativo, Centro de 
Transmissões, Registo e Biblioteca. À 1ª Repartição competia estudar todos os assuntos relativos a operações 
militares, nomeadamente planos de defesa, projetos de operações, planeamento geral de manobras, orientação e 
inspeção da defesa civil e de defesa aérea do território e os problemas militares das telecomunicações de âmbito 
nacional e internacional que fossem de interesse para a defesa nacional.  
À 2ª Repartição competia superintender nos assuntos relativos às informações militares principalmente nos 
relacionados com a contraespionagem e com a segurança interna e externa da nação; emitir parecer sobre questões 
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relativas a convenções militares; organizar e manter em funcionamento serviços de informações estratégicas; 
manter as relações com os adidos militares, navais e aéreos, com os restantes oficiais em missão militar de serviço 
no estrangeiro e com os adidos militares ou missões militares estrangeiras em Portugal e coordenadas pelo 
Secretariado da Defesa; manter as relações com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e estudar, os assuntos de 
natureza diplomática que se relacionem ou interessem à defesa da nação; estudar os problemas relativos aos 
serviços de cifra e segurança dos documentos classificados, nacionais ou oriundos de organizações internacionais, 
e os problemas relativos às atribuições da Comissão Interministerial de Segurança, elaborar as diretivas técnicas e 
fiscalizar o seu cumprimento. A 3ª Repartição tinha como competência os assuntos de armamento e equipamento, 
os problemas relacionados com as servidões de carácter militar e com as de carácter civil de interesse para a defesa 
nacional e o equipamento defensivo do território; elaborar e manter atualizada a estatística dos estabelecimentos 
fabris do Estado e da indústria privada que produzem ou sejam adaptáveis ao fabrico de armas e munições ou 
explosivos; manter atualizados os elementos estatísticos relativos às necessidades das forças armadas; colaborar 
nos estudos relativos à mobilização dos transportes e mão-de-obra, em caso de guerra ou de grave emergência; 
preparar os estudos para a coordenação dos orçamentos militares e de defesa civil e repartição de verbas globais; 
preparar o estudo para a coordenação do apoio logístico, às forças armadas e definição da política fabril militar.  
A Secretaria tratava dos assuntos respeitantes ao pessoal em serviço no SGDN, recebia, registava e expedia a 
correspondência; registava as condecorações conferidas pelo Ministro da Defesa Nacional a estrangeiros. O 
Conselho Administrativo superintendia, sob orientação do CEMGFA, em todos os atos de administração do SGDN e 
dirigia a Biblioteca. O Centro de Transmissões encaminhava, processava, cifrava, distribuía e arquivava todas as 
mensagens enviadas pelo Gabinete do Ministro da Defesa Nacional e pelo SGDN ou a eles destinados. O Registo 
arquivava a documentação e a correspondência sujeitas a condições especiais de segurança.  
Segundo o quadro orgânico inicial o SGDN era composto por 65 efetivos, dos quais 30 oficiais do Exército, 7 oficiais 
da Armada, 5 da Força Aérea e 23 oficiais oriundos de qualquer ramo das forças armadas.  
Em 1969, por determinação do Decreto-lei 49.106, de 7 de julho, o SGDN foi remodelado dando origem ao Estado-
Maior General das Forças Armadas e ao órgão de serviços destinados à administração conjunta das forças armadas. 
Em 1974, com a Revolução de 25 de Abril, o Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN) foi extinto, pela Lei nº 
1/74, de 25 de Abril de 1974, pela qual todos os poderes eram exercidos pela Junta de Salvação Nacional. O art.º 
1º do Decreto-Lei nº 203/74, de 15 de Maio, estabelece a orgânica do Governo Provisório, constituído pelo 
Primeiro-Ministro, pelos Ministros sem pasta e por Ministros de várias pastas, entre eles o da Defesa Nacional. O 
art.º 3º refere-se às competências do Ministro da Defesa Nacional. 
 
História custodial e arquivística: 
A documentação produzida manteve-se inicialmente no Palácio da Cova da Moura, em Lisboa, sede do SGDN. Por 
exiguidade das instalações, a partir de 1964, parte da documentação foi sendo enviada para o forte de São Julião 
da Barra (cf. Cf. PT/ADN/FG/1030/ 002 e PT/ADN/FG/2165/002). 
Na sequência do 25 de Abril de 1974, a documentação que, entretanto, existia no palácio da Cova da Moura, foi 
transferida, parte, para o edifício onde funciona atualmente o Ministério da Defesa Nacional, no Restelo, e outra 
enviada para o Forte de São Julião da Barra. Visto não existirem guias de remessa da documentação enviada para 
o Forte de São Julião, desconhece-se com exatidão as datas de envio. Sabe-se, no entanto, que “de modo mais 
simplista e irresponsável, as secções de Arquivo dos vários sectores do departamento da DEFNAC (Defesa Nacional) 
depositam em São Julião da Barra, sem a ninguém os confiarem, todos os excedentes da sua capacidade de 
armazenagem” (Cf. PT/ADN/FG/2165/002 - Informação 255/RB, de 17 de julho de 1970 da 2ª Repartição sobre 
“Arquivo Geral do SGDN/Fortaleza de São Julião da Barra”) 
Relativamente à 2ª Repartição, “os processos (...) encontram-se, de uma maneira geral, queimados até 1965, 
incluindo alguns de 1966/67. (...) A escolha para queima tem sido feita pelo chefe do CI (Centro de Informações (?) 
(...). Devido à morosidade que teria e à falta que o pessoal deslocado para São Julião faria no arquivo não se têm 
feito registos de destruição nas fichas dos documentos, nem certificados de queima dos documentos (...)” (cf. 
Informação 262/RB, da 2ª Rep, pº 0001.2 de 1969, PT/ADN/FG/2165/002). 
Com exatidão, pode-se afirmar que desde 1995 não tem sido enviada documentação para o Forte de São Julião da 
Barra. 
 
Fonte imediata de aquisição ou transferência: 
Transferido para o ADN (no CME - Paço de Arcos) em junho de 2008. 
 
Âmbito e conteúdo: 
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Fundo constituído por documentação com forte incidência na temática da defesa nacional e com muito interesse 
para a história política de Portugal e ex-colónias dos anos 50 a 70 do século XX. Destaque para as operações 
militares, documentos NATO, informações sobre a situação político-social nomeadamente perintreps, supintreps e 
sitreps, e informações, entre outros e relativos à NATO. As informações de carácter financeiro bem como os 
processos relativos aos orçamentos privativos das Forças Armadas, com incidência nos ultramarinos são bastantes 
numerosos, dado que a preparação e execução dos orçamentos militares do Exército, da marinha e Aeronáutica e 
do orçamento da defesa civil eram coordenados pelo ministro da Defesa Nacional, que repartia pelos 
departamentos respetivos as verbas atribuídas a despesas com a defesa nacional. Contém também informações 
relativas à participação de Portugal na NATO e sobre armamento e equipamento utilizado pelas Forças Armadas.  
 
Sistema de organização: 
O Secretariado-Geral da Defesa Nacional é constituído pelas seguintes secções: 
1ª Repartição (1ª REP); 2ª Repartição (2ª REP); 3ª Repartição (3ª REP); Secretaria (SEC); Conselho Administrativo 
(CA); Centro de Transmissões; Registo; e Biblioteca. 
Encontram-se organizadas a 1ª Repartição relativa às operações com um total de 180 séries abrangendo os anos 
de 1949 a 1981 e cujos processos foram organizados de acordo com o classificador original e ordenados pelo 
número original de processo. A 2ª repartição relativa às informações destaca-se pela temática da guerra colonial, 
atualmente encontram-se organizadas apenas 25 séries relativas aos relatórios periódicos de informação e que 
abarcam os anos de 1957 a 1974.  
 
Condições de acesso: 
Documentação desclassificada por Despacho do Ministro da Defesa Nacional de 14 de dezembro de 2010. O acesso 
à documentação faz-se de acordo com a lei geral aplicável. 
 
Idioma e escrita: 
Documentos em português, inglês, francês, alemão, espanhol, italiano, turco e línguas africanas. 
 
Características físicas e requisitos técnicos: 
Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservações, em particular, as fotocópias químicas, algumas 
das quais parcial ou totalmente ilegíveis. Nos casos em que ainda é possível, tem-se recorrido à sua reprodução em 
fotocópia, que é colocada junto ao respetivo documento. 
 
Unidades de descrição realccionadas: 
Após o 25 de Abril de 1974, grande parte dos processos do SGDN foram herdados e continuados pelo EMGFA, 
através das suas Repartições e Divisões. 
Para a documentação do SGDN, ver fundos relacionados nomeadamente Gabinete do Ministro da Defesa Nacional 
[PT/ADN/GABMIN], Gabinete do CEMGFA [PT/ADN/CEMGFA]), SIPFA [PT/ADN/SIPFA]. 
 
Notas: 
Legislação:  
Decreto-Lei nº 37.909, de 1 de agosto de 1950 
Decreto-Lei nº 37.955, de 9 de setembro de 1950 
Decreto-Lei nº 38.520, de 23 de novembro de 1951 
Decreto-Lei nº 39.069, de 31 de dezembro de 1952 
Decreto-Lei nº 41.883, de 27 de setembro de 1958 retificado no Diário do Governo nº 220, 1ª Série, de 10 de 
outubro de 1958 
Decreto-lei nº 42.201, de 2 de abril de 1959 
Decreto-Lei nº 42.510, de 18 de setembro de 1959 
Decreto-Lei nº 42.559, de 3 de outubro de 1959 
Decreto-Lei nº 43.077, de 18 de julho de 1960 
Decreto-Lei nº 44.774, de 4 de julho de 1967 
Decreto-Lei nº 306/70, de 2 de julho 
Lei nº 1/74, de 25 de Abril de 1974 
Decreto-Lei nº 203/74, de 15 de maio 
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[Ficha de Secção] 
 
PT/ADN/SGDN/3REP - Secretariado Geral da Defesa Nacional. 3ª Repartição (Armamento e Equipamento)  
 
Datas de produção: 
1914 - 1976  
  
Dimensão e suporte: 
Secção constituída por 265 séries, 968 unidades de instalação, 5.036 processos, dos quais 200 copiadores de 
informações e correspondência.  
 
Produtor 
Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) - 3ª Repartição  
 
História administrativa 
Em 1960, o SGDN era composto por 3 repartições, uma Secretaria, o Conselho Administrativo, Centro de 
Transmissões, Registo e Biblioteca. À 3ª Repartição competia os assuntos de armamento e equipamento, os 
problemas relacionados com as servidões de carácter militar e com as de carácter civil de interesse para a defesa 
nacional e o equipamento defensivo do território; elaborar e manter atualizada a estatística dos estabelecimentos 
fabris do Estado e da indústria privada que produzem ou sejam adaptáveis ao fabrico de armas e munições ou 
explosivos; manter atualizados os elementos estatísticos relativos às necessidades das forças armadas; colaborar 
nos estudos relativos à mobilização dos transportes e mão-de-obra, em caso de guerra ou de grave emergência; 
preparar os estudos para a coordenação dos orçamentos militares e de defesa civil e repartição de verbas globais; 
preparar o estudo para a coordenação do apoio logístico, às forças armadas e definição da política fabril militar.  
  
Âmbito e conteúdo 
Esta seção é constituída por processos relativos à representação de Portugal em organismos nacionais e da NATO, 
nomeadamente nos Comandos NATO do SHAPE e SACLANT, orçamentos nacionais para a defesa e da NATO, 
respostas dos países aliados à revisão anual NATO, reuniões dos Estados Maiores Nacionais, planos de defesa e 
mobilização de estabelecimentos fabris civis e militares e da respetiva mão-de-obra, planos e coordenação logística 
nacional, no ultramar, Península Ibérica e NATO, produção de defesa e grupos de trabalho no âmbito do armamento 
e equipamento das forças terrestres, navais e aéreas, armazenamento e reservas, reabastecimentos, transportes e 
serviços de saúde, serviços de manutenção e reparação NATO - NMSSA, infraestruturas nacionais e NATO em 
território nacional, material MDAP e de auxílio dos países aliados com destaque para o Canadá, produção de 
material de guerra e sua normalização através de diretivas da Agência NATO de Estandardização (MAS) e ofertas, 
procura e contratos de armamento e equipamento.  
 
Avaliação e seleção 
Eliminação de duplicados e listas de distribuição de documentos  
 
Sistema de organização 
A 3ª Repartição do SGDN utilizou 2 classificadores, o primeiro dos quais foi recuperado através do levantamento 
dos processos do período de 1950 a 1956 e é baseado numa classificação alfabética, o segundo classificador 
utilizado a partir de 1956 utiliza um sistema alfanumérico cf. "Estudo dos procedimentos a adotar para arquivo, 
processamento e distribuição de documentos na 3ª Repartição do SGDN" [SGDN/3REP/003/0010/002].  
O estudo destes 2 classificadores permitiu a organização dos processos e o estabelecimento de 265 séries 
arquivísticas, cujos processos foram na sua maior parte ordenados pelo nº de ordem original e/ou por ordem 
cronológica.  
O classificador da 3ª Repartição ficou ordenado da seguinte forma:  
SR. 001 - Assuntos internos da 1ª repartição do SGDN 
SR. 002 - Assuntos internos da 2ª repartição do SGDN 
SR. 003 - Assuntos internos da 3ª repartição do SGDN 
SR. 004 - Organização da 3ª repartição do SGDN 
SR. 005 - Assuntos da 3ª repartição do SGDN sem classificação especial  
SR. 006 - Disposições legais, normas e estudos 
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SR. 007 - Isenções Fiscais 
SR. 008 - Servidões militares 
SR. 009 - Representação em organismos nacionais 
SR. 010 - Conselho Superior das Industrias 
SR. 011 - Comissão de Planificação Industrial 
SR. 012 - Junta Nacional de Investigação Cientifica e Tecnológica 
SR. 013 - Comissão do Douro Internacional 
SR. 014 - Representação na NATO 
SR. 015 - Segurança na NATO 
SR. 016 - Investigação operacional NATO 
SR. 017 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG 
SR. 018 - Representação no Conselho NATO 
SR. 019 - Atas do Conselho do Atlântico Norte 
SR. 020 - AGARD 
SR. 021 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte 
SR. 022 - Grupo Permanente NATO 
SR. 023 - Comissão Militar NATO 
SR. 024 - SHAPE 
SR. 025 - SACLANT 
SR. 026 - Comandos NATO 
SR. 027 - Visitas de entidades nacionais e estrangeiras 
SR. 028 - Orçamentos Militares Nacionais 
SR. 029 - Atas da Comissão de Orçamento Civil NATO 
SR. 030 - Comissão dos Orçamentos Militares NATO. Geral 
SR. 031 - Atas da Comissão dos Orçamentos Militares NATO 
SR. 032 - Orçamentos do Secretariado Internacional NATO 
SR. 033 - Orçamentos Militares NATO do BALTAP: COMBALTAP - COMAIRBALTAP - COMLANDJUT - COMNANBALTAP 
SR. 034 - Orçamentos Militares NATO do Colégio de Defesa 
SR. 035 - Orçamento do SHAPE. Geral  
SR. 036 - Orçamento SHAPE 
SR. 037 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento da 2ª e 4ª FATAC  
SR. 038 - Orçamentos Militares SHAPE.  Orçamento da 5ª e 6ª FATAC 
SR. 039 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG 
SR. 040 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do HAFSE 
SR. 041 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do HALENE 
SR. 042 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do FACE  
SR. 043 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do HAFMED 
SR. 044 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do NAVNORCENT e NAVSOUTH 
SR. 045 - Orçamentos Militares SHAPE para o Canal da Mancha e Comandos 
SR. 046 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do LANDSOUTH 
SR. 047 - Orçamentos militares SACLANT 
SR. 048 - Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do COMBISCLANT, EASTLANT, ARIREASTLANT e WESTLANT 
SR. 049 - Orçamentos do Grupo Permanente (Standing Group) 
SR. 050 - Orçamentos do Grupo Permanente (Standing Group). Orçamentos AGARD 
SR. 051 - Comissão dos orçamentos internacionais. Orçamento para o MAS 
SR. 052 - Orçamento para o Secretariado Internacional da NATO 
SR. 053 - Despesas de Defesa NATO 
SR. 054 - Planos gerais de Defesa 
SR. 055 - Atas da Comissão de Revisão Anual NATO 
SR. 056 - Revisão Anual NATO 
SR. 057 - Revisão anual NATO. Resposta nacional ao planeamento de defesa 
SR. 058 - Revisão anual NATO. Resposta nacional 
SR. 059 - Revisão anual NATO. Resposta de outros países 
SR. 060 - Revisão anual NATO. Resposta dos EUA 
SR. 061 - Revisão anual NATO. Resposta da Dinamarca, Noruega e Islândia 
SR. 062 - Revisão anual NATO. Resposta do Canadá 
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SR. 063 - Revisão anual NATO. Resposta da Alemanha 
SR. 064 - Revisão anual NATO. Resposta da Bélgica 
SR. 065 - Revisão anual NATO. Resposta da Inglaterra 
SR. 066 - Revisão anual NATO. Resposta da Itália 
SR. 067 - Estados Maiores Peninsulares 
SR. 068 - Planos de defesa para o ultramar 
SR. 069 - Mobilização. Planos e estudos de Emergência no Domínio Civil.  
SR. 070 - Aprovisionamentos em tempo de guerra 
SR. 071 - Reabastecimento e agricultura 
SR. 072 - Mobilização dos Estabelecimentos Fabris Militares 
SR. 073 - Mobilização dos Estabelecimentos Fabris da Indústria Privada 
SR. 074 - Patentes de invenção 
SR. 075 - Mobilização. Defesa portuária 
SR. 076 - Comissão de Portos, Praias e Vias de Comunicação Navegáveis 
SR. 077 - Mobilização de mão de obra  
SR. 078 - Proteção civil 
SR. 079 - Planos de coordenação e diretivas de logística 
SR. 080 - Apoio Logístico à 3ª Divisão SHAPE 
SR. 081 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra 
SR. 082 - Plano de forças NATO 
SR. 083 - Estudos científicos a longo prazo NATO 
SR. 084 - Apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44 
SR. 085 - Planos de coordenação e diretivas de logística. Ultramar 
SR. 086 - Sistemas Logísticos da NATO 
SR. 087 - Sistemas Logísticos da Península Ibérica 
SR. 088 - Logística. Produção de Defesa 
SR. 089 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Grupos de Trabalho 
SR. 090 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Guerra de Superfície 
SR. 091 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Guerra Submarina 
SR. 092 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Guerra de Minas 
SR. 093 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Aeronáutica 
SR. 094 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Sistemas de Informação 
SR. 095 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Construção Naval 
SR. 096 - Produção de defesa. Armamento das forças navais. Comunicações 
SR. 097 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Veículos de serviço e combate 
SR. 098 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Armas de Infantaria 
SR. 099 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Artilharia  
SR. 100 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Defesa Aérea 
SR. 101 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Vigilância do Campo de Batalha 
SR. 102 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Defesa NBC 
SR. 103 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Telecomunicações 
SR. 104 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Engenharia 
SR. 105 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Aeromobilidade das Forças Terrestres 
SR. 106 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Logística 
SR. 107 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Meteorologia 
SR. 108 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Sistemas TAD 
SR. 109 - Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Sistemas Armas Anti Blindadas 
SR. 110 - Produção de defesa. Grupo consultivo NATO para as forças terrestres 
SR. 111 - Produção de defesa. Estudos relativos à mobilidade estratégica terrestre. Identificação de Submarinos 
SR. 112 - Produção de defesa. Estudos relativos à mobilidade estratégica terrestre. Pesquisa para a Defesa 
SR. 113 - Produção de defesa. Controlo de Qualidade 
SR. 114 - Produção de defesa. Projeto NAVY 
SR. 115 - Produção de defesa. Grupos de trabalho 
SR. 116 - Produção de defesa. Grupo de Trabalho Ad-hoc sobre proteção contra a guerra NBC 
SR. 117 - Produção de defesa. Grupos de Projetos 
SR. 118 - Produção de defesa. Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia 
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SR. 119 - Produção de defesa. Comissão de Produção de Armamento. Atas e relatórios 
SR. 120 - Produção de defesa. Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Atas e relatórios 
SR. 121 - Produção de defesa. Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Atas e relatórios 
SR. 122 - Produção de defesa. Comité Científico NATO. Atas e relatórios 
SR. 123 - Produção de defesa. Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade 
SR. 124 - Produção de defesa. Produção Coordenada de Armamento (MWDP) 
SR. 125 - Produção de defesa. Comissão Coordenadora de Armamento. Novas armas 
SR. 126 - Produção de defesa. Produção Coordenada de Armamento (MWDP). Grupos de Trabalho 
SR. 127 - Produção de defesa. Grupo de Trabalho Misto Ad-hoc sobre material infravermelho (visão noturna) 
SR. 128 - Produção de defesa. Problemas referentes a aviões 
SR. 129 - Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Grupo de trabalho sobre helicópteros 
SR. 130 - Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu  
SR. 131 - Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Comissão Coordenadora da Aviação Civil 
SR. 132 - Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Grupo consultivo NATO para as forças aéreas 
SR. 133 - Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Comissão de diretores da investigação para a defesa 
SR. 134 - Produção de defesa. Artilharia e armas portáteis 
SR. 135 - Produção de defesa. Artilharia e armas portáteis. Fabrico de munições 
SR. 136 - Produção de defesa. Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para cálculos 
balísticos 
SR. 137 - Produção de defesa. Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e munições 
SR. 138 - Produção de defesa. Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e armazenagem de 
munições e explosivos 
SR. 139 - Produção de defesa. Grupo técnico sobre Sistemas de Radar Conduta de Tiro 
SR. 140 - Produção de defesa. Viaturas de transporte e combate 
SR. 141 - Produção de defesa. Material eletrónico 
SR. 142 - Produção de defesa. Material eletrónico. Grupos de trabalho 
SR. 143 - Produção de defesa. Material eletrónico. Vigilância do campo de batalha 
SR. 144 - Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas 
SR. 145 - Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas. Grupos de trabalho 
SR. 146 - Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas. Grupos Especiais 
SR. 147 - Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas. Componentes eletrónicos 
SR. 148 - Produção de defesa. Material naval  
SR. 149 - Produção de defesa. Instrumentos Óticos 
SR. 150 - Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Grupos de Trabalho 
SR. 151 - Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Atas 
SR. 152 - Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Acordos e estatutos 
SR. 153 - Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Produção 
SR. 154 - Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Apoio logístico e inspeção 
SR. 155 - Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Despesas 
SR. 156 - Logística. Armazenamento e Reservas 
SR. 157 - Logística. Armazenamento e Reservas de POL 
SR. 158 - Logística. Comissão de Estudo dos Produtos Petrolíferos 
SR. 159 - Logística. Armazenamento e Reservas Nucleares 
SR. 160 - Logística. Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares - CCNC 
SR. 161 - Logística. Reabastecimento. Normalização 
SR. 162 - Logística. Reabastecimento. Normalização de combustíveis e lubrificantes do Exército 
SR. 163 - Logística. Reabastecimento. Normalização de combustíveis e lubrificantes da Marinha 
SR. 164 - Logística. Reabastecimento. Normalização de combustíveis e lubrificantes da Aviação. 
SR. 165 - Logística. Reabastecimento. Problemas de normalização de óleos e combustíveis 
SR. 166 - Logística. Transportes 
SR. 167 - Logística. Serviço de Saúde 
SR. 168 - Logística. Serviço de Saúde. Assuntos Gerais 
SR. 169 - Logística. Serviço de Saúde. Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico 
SR. 170 - Logística. Serviço de Saúde.  Comité Internacional de Medicina e de Farmácia Militares 
SR. 171 - Logística. Serviço de Saúde.  Conferências médicas 
SR. 172 - Logística. Manutenção e recuperação de material. Sobressalentes 
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SR. 173 - NMSSA - Sistema NATO dos Serviços de Manutenção e Reparação 
SR. 174 - NMSSA. Comissão de diretores 
SR. 175 - NMSSA. Comissão de diretores. Reuniões 
SR. 176 - NMSSA - Comissão de diretores. Agendas das reuniões 
SR. 177 - NMSSA - Comissão de diretores. Atas e decisões das reuniões 
SR. 178 - NMSSA - Comissão de diretores. Diretivas 
SR. 179 - NMSSA - Comissão de diretores do NMS. Comissão Logística 
SR. 180 - NMSSA - Comissão de diretores. Comissão Financeira e Administrativa  
SR. 181 - NMSSA. Comissão de diretores conjunta: Logística e Financeira e Administrativa 
SR. 182 - NMSSA - Agência 
SR. 183 - NMSSA - Agência. Abastecimentos 
SR. 184 - NMSSA - Agência. Abastecimentos e apoio ao programa SIDEWINDER 
SR. 185 - MNSSA - Agência. Manutenção 
SR. 186 - MNSSA - Agência: Assuntos administrativos 
SR. 187 - MNSSA - Agência: Assuntos financeiros 
SR. 188 - NMSSA - Agência. Ofertas e pedidos de compra e venda 
SR. 189 - Infraestruturas Nacionais. Construções e edificações 
SR. 190 - Infraestruturas Nacionais. Fábricas de Explosivos 
SR. 191 - Infraestruturas Nacionais. Plano Diretor da Região de Lisboa 
SR. 192 - Infraestruturas Nacionais. Ligações ferroviárias 
SR. 193 - Infraestruturas Nacionais. Península de Troia 
SR. 194 - Infraestruturas Nacionais. Fotos aéreas do litoral 
SR. 195 - Infraestruturas NATO. Assuntos gerais 
SR. 196 - Infraestruturas NATO. Estudos e definição de necessidades 
SR. 197 - Infraestruturas NATO. Órgãos de estudo e trabalho 
SR. 198 - Infraestruturas NATO. Agendas da Comissão de Infraestruturas 
SR. 199 - Infraestruturas NATO. Atas da Comissão de Infraestruturas 
SR. 200 - Infraestruturas NATO. Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas  
SR. 201 - Infraestruturas NATO. Normas  
SR. 202 - Infraestruturas NATO. Normas para instalações de tiro e bombardeamentos 
SR. 203 - Infraestruturas NATO. Programas 
SR. 204 - Infraestruturas NATO. Programas SHAPE 
SR. 205 - Infraestruturas NATO. Programas SACLANT  
SR. 206 - Infraestruturas NATO. Execução dos programas, progresso e pagamento 
SR. 207 - Infraestruturas NATO. Atas da Comissão de Progresso e Pagamento 
SR. 208 - Infraestruturas NATO. Relatórios da Comissão de Progresso e Pagamento 
SR. 209 - Infraestruturas NATO. Receção de Trabalhos pela Comissão de Progresso e Pagamento 
SR. 210 - Infraestruturas NATO. Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns 
SR. 211 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos pela Comissão de Progresso e Pagamento 
SR. 212 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Grécia 
SR. 213 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da França 
SR. 214 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos Alemanha 
SR. 215 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos Itália 
SR. 216 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos Holanda 
SR. 217 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos Turquia 
SR. 218 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos Bélgica 
SR. 219 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos Inglaterra 
SR. 220 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos Dinamarca e Noruega 
SR. 221 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos do SHAPE 
SR. 222 - Infraestruturas NATO. Despesas e Pagamentos da Comissão de Progresso e Pagamento 
SR. 223 - Infraestruturas NATO. Instalações POL 
SR. 224 - Infraestruturas NATO. Questões e problemas das infraestruturas 
SR. 225 - Infraestruturas NATO em território português 
SR. 226 - Infraestruturas NATO em território português. Aeródromos 
SR. 227 - Infraestruturas NATO em território português. Estações LORAN 
SR. 228 - Infraestruturas NATO em território português. Depósito de munições da área de Lisboa 
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SR. 229 - Infraestruturas NATO em território português. Depósito de munições da área de Lisboa. Marco do Grilo 
SR. 230 - Infraestruturas NATO em território português. Depósito POL NATO de Lisboa 
SR. 231 - Infraestruturas NATO em território português. Depósito de carburantes POL NATO em Ponta Delgada 
SR. 232 - Material MDAP: Programas de auxílio 
SR. 233 - Material MDAP: Auxílio mútuo do Canadá 
SR. 234 - Material MDAP: Auxílio de países aliados 
SR. 235 - Material MDAP: Fornecimento e transporte 
SR. 236 - Material MDAP: Excedentes 
SR. 237 - Produção de material de guerra 
SR. 238 - Material: Planos e estudos de armamento e munições 
SR. 239 - Estudos de material para o Exército 
SR. 240 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças Armadas 
SR. 241 Estudos de material para a Armada 
SR. 242 - Fabrico e transformação de material para o Exército 
SR. 243 - Fabrico e transformação de material para a Aeronáutica 
SR. 244 - Sistema NADGE de Defesa Aérea  
SR. 245 - Demonstração e experiências de material 
SR. 246 - Estandardização de material. Geral 
SR. 247 - Estandardização de material do Exército 
SR. 248 - Estandardização de material do Exército: Comissão Técnica sobre a Munição 7,62 mm 
SR. 249 - Estandardização de material da Marinha 
SR. 250 - Estandardização de material de Aeronáutica 
SR. 251 - Encomendas OSP 
SR. 252 - Oferta, procura e contratos de material  
SR. 253 - Oferta de material de entidades comerciais nacionais 
SR. 254 - Oferta de material de entidades comerciais estrangeiras 
SR. 255 - Oferta de material de entidades oficiais estrangeiras 
SR. 256 - Procura de material a entidades comerciais nacionais e estrangeiras 
SR. 257 - Procura de material a entidades oficiais nacionais 
SR. 258 - Procura de material a entidades oficiais estrangeiras 
SR. 259 - Receção, transporte e liquidação de despesas de material: agentes de embarque  
SR. 260 - Mapas e relatórios sobre a situação do material 
SR. 261 - Compra de viaturas para o Ultramar. 
SR. 262 - Diretores nacionais de armamento 
SR. 263 - Copiadores Informações 
SR. 264 - Copiadores de Ofícios 
SR. 265 - Copiadores de Mensagens 
  
Condições de acesso 
A documentação da 3ª Repartição do SGDN, foi desclassificada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 14 
de dezembro de 2010. O acesso à documentação faz-se de acordo com a lei geral aplicável.  
 
Idioma e escrita 
Contém documentos em francês, inglês, alemão, espanhol, italiano e turco.  
 
Características físicas e requisitos técnicos 
Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservações, alguns dos quais de forma parcial ou 
totalmente ilegíveis.   
 
Instrumentos de pesquisa 
inventário  
 
Unidades de descrição relacionadas 
Ver os inventários da 1ª e 2 repartiçao do SGDN: [SGDN/1REP] e [SGDN/2REP] 
Após a extinção do SGDN, em abril de 1974, muitos dos processos desta repartição foram herdados e continuados 
pelas Divisões do EMGFA, com destaque para a 4ª Divisão  
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Notas 
O inventário foi escrito ao abrigo do acordo ortográfico com exceção de alguns Títulos formais que mantiveram a 
ortografia da época.  
 
Regras ou convenções 
ISAD (G)  
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Inventário analítico 

 
 

F. PT/ADN/SGDN/3REP - Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) 
 
SC. PT/ADN/SGDN/3REP - 3ª Repartição (Armamento e Equipamento) 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/001 
Título: Assuntos da 1ª Repartição do SGDN. 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 1 - 5), com um total de 18 processos com 2 catálogos, 2 publicações impressas e 8 
peças desenhadas p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos à 1ª Repartição do SGDN - operações militares, 
normas para as comunicações de cooperação entre os três ramos das Forças Armadas, reforço da defesa de Cabo 
Verde com lanchas de desembarque e unidades de fuzileiros, defesa da Índia e Timor, fiscalização do rio Chiloango, 
deficiências notadas na organização das unidades mobilizadas para Angola, material e aquartelamento Força Aérea, 
uniformes camuflados, defesa da Guiné, reafetação das forças portuguesas em Angola, planos de defesa e proteção 
costeira - operação FERROLHO, medidas de alerta, circulação dos aviões não combatentes na região do 
ACE/ACLANT em períodos de alerta e de guerra, criação de um comando funcional submarino ACLANT - 
COMSUBLANT, projeto de criação das tropas de 2ª linha em Timor, vias navegáveis interiores e de mar, portos 
marítimos e fluviais, conferência sobre operações no Vietname do Sul, guião e emblema para o Gabinete Militar da 
Guiné, missão a Cabo Verde e à Guiné chefiada pelo CEME, medidas para reduzir as deficiências no campo da 
logística, plano de defesa - avaliação da ameaça de destruição de satélites, propostas das forças terrestres, navais 
e aéreas, plano de defesa - medidas a tomar face à expansão soviética na zona mediterrânica, exercícios militares, 
papel do SHAPE na evacuação e tratamento de vítimas em massa, problemas de defesa da aliança para a década 
de 1970, problemas de defesa NATO. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo 1269 e A 01 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0001 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0001/001 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. contém documentos NATO 
sobre verificação em voo e calibração dos radares e ajudas rádio à navegação, sobressalentes para viaturas 
automóvel, Gabinete Militar do Comando Chefe de Angola, medidas de alerta do SACLANT, normas gerais para as 
comunicações de cooperação entre os três ramos das Forças Armadas, receção de mensagens de precedência 
elevada, memorandos e relatórios do grupo permanente. 1960-12-08 / 1961-07-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0001/002 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Contém documentos NATO 
sobre o reforço da defesa do arquipélago de Cabo Verde com lanchas de desembarque e unidades de Fuzileiros, 
defesa da Índia e Timor, fiscalização do rio Chiloango, deficiências notadas na organização das unidades mobilizadas 
para Angola, normas provisórias para as comunicações de cooperação entre os três ramos das Forças Armadas, 
projeto de diploma para coordenação dos serviços de telecomunicações civis e militares em Angola e Moçambique. 
1961-07-13 / 1962-01-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0001/003 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Contém documentos NATO 
sobre os requisitos pessoais para o programa ACLANT, princípios de sobrevivência e medidas para melhorar a 
postura da NATO terrestre, mar e forças aéreas, material e aquartelamento Força Aérea, relação entre o petróleo 
da NATO durante a guerra e as organizações de transporte marítimo, lista de representantes de transporte 
ultramarino, reunião do SACLANT sobre infraestruturas de telecomunicações, autotanques e atrelados para água, 
uniformes camuflados, defesa de Cabo Verde e Guiné, embalagens para reabastecimento lançadas de avião, razões 
para a reafetação das forças portuguesas em Angola reservadas para atribuição à NATO, memorandos e relatórios 
da Comissão Militar Permanente. 1961-12-06 / 1962-11-29 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0001/004 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Contém documentos NATO 
sobre os requisitos pessoais para o programa ACLANT, normas de preparação para as forças navais, programa do 
Comando Aliado na Europa para o exercício para 1963-1964, defesa aérea da NATO na Europa, planos de defesa e 
proteção costeira - operação FERROLHO, princípios de sobrevivência e medidas para melhorar a postura da NATO 
terrestre, mar e forças aéreas, viabilidade técnica de uma força multilateral NATO, situação das negociações de 
medidas de alerta com as autoridades nacionais, memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1962-
12-06 / 1963-10-31 
 
UI 0002 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0002/005 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Contém documentos NATO 
sobre os requisitos pessoais para o programa ACLANT 1964-1968, programa do Comando Aliado na Europa - 
exercício para 1964-1968, procedimentos para definir rotas, identificação e regulamentação da circulação dos 
aviões não combatentes na região do ACE/ACLANT em períodos de alerta e de guerra, criação de um comando 
funcional submarino ACLANT - COMSUBLANT, projeto de diploma que legaliza a criação das tropas de 2ª linha em 
Timor, catálogo de especificações do plano de comunicações eletrónicas - LANTCOMPLAN, memorandos e 
relatórios da Comissão Militar Permanente. 1963-12-17 / 1965-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0002/006 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre 
classificação de itinerários, movimentos rodoviários e transporte de documentos, dispersão de emergência de 
aviões de ataque nuclear do ACE, negociações sobre medidas de alerta, programa do Comando Aliado na Europa - 
exercício para 1968-1970, documentação geográfica militar, vias navegáveis interiores e de mar, portos marítimos 
e fluviais, tabelas dos portos marítimos e dos portos fluviais importantes, conferência sobre operações no Vietname 
do Sul, representação militar dos organismos civis NATO em tempo de guerra, memorandos e relatórios da 
Comissão Militar Permanente. 1966-01-13 / 1966-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0002/007 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Contém documentos NATO 
sobre o programa do Comando Aliado na Europa para o exercício para 1968-1970, estudo de demolições atómicas 
na região sudoeste do ACE, regulamento de campanha - operações, comentários americanos sobre a estratégia 
NATO, lista de planos operacionais do ACLANT, normas para as forças do ACE, Centro de Operações 
Aerotransportadas - ABNOC, guião e emblema para o Gabinete Militar da Guiné, dispersão de emergência de aviões 
de ataque nuclear do ACE, criação dos comandos aliados subordinados no seio do Comando Norte da Europa, 
missão a Cabo Verde e à Guiné chefiada pelo CEME, catálogo de especificações do plano de comunicações 
eletrónicas - LANTCOMPLAN, memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1967-01-16 / 1967-09-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0002/008 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Contém documentos NATO 
sobre o plano de defesa do programa do Comando Aliado do Atlântico - propostas de exercícios para 1968-1972 - 
discussão trilateral e multilateral, modificações das atribuições do Comando Supremo Aliado na Europa e do 
Comando Supremo Aliado do Atlântico, memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1967-09-22 / 
1967-11-28 
 
UI 0003 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0003/009 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa, gestão logística, conferências sobre sistemas de comando, controle e informação - CCIS e 
processamento automático de dados - ADP para fins militares, segurança das comunicações e transmissões nas 
mensagens que utilizem circuitos NATO, formação numa base multilateral, política de eficácia no combate, 
implementação de medidas para reduzir as deficiências no campo da logística - stocks de guerra, procedimentos 
entre os estados-maiores militares internacionais e formulação de comentários para utilização nas comissões, 
grupos de trabalho e agências NATO, diretrizes políticas especiais para a possível utilização de munições de 
demolição atómica, consultas NATO sobre o modo como as Forças Armadas alemãs estruturam a equidade no 
recrutamento na República Federal da Alemanha, problemas de defesa da aliança para a década de 1970 - primeiro 
grande relatório de suporte logístico, memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1971-01-29 / 
1972-02-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0003/010 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa - avaliação da ameaça de destruição de satélites, propostas das forças terrestres, navais e aéreas 
no âmbito dos grandes mandamentos da NATO para 1973-1978, planos das forças dos países, sistema de alerta 
NATO, exercício QUICK TRAIN, memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1971-10-29 / 1972-01-
31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0003/011 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa, mísseis terra-ar contra aviões supersónicos voando a baixa altitude (mísseis RAPIER), análise da 
economia portuguesa, memorandos sobre o plano de forças, medidas defensivas NATO NBQ, relatório final sobre 
problemas de defesa da Aliança para 1970. 1971-10-01 / 1972-02-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0003/012 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa - medidas a tomar face à expansão soviética na zona mediterrânica, problemas de defesa da aliança 
para a década de 1970, relatórios de progresso dos trabalhos sobre questões pendentes de longa data, exercício 
GOLDEN ROD - FALLEX 68, transmissão de avisos de ataque, comunicado de imprensa para o exercício LION 72, 
papel do SHAPE na evacuação e tratamento de vítimas em massa, pulso eletromagnético, memorandos e relatórios 
da Comissão Militar Permanente. 1971-12-22 / 1972-07-27 
 
UI 0004 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0004/013 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa - problemas de defesa da aliança para a década de 1970, flanco sul do ACE, estrutura e 
desenvolvimento das forças NATO para ação em ambiente nuclear, previsão de eventos importantes que afetam a 
Comissão Militar, diretiva para o exercício DACEX, diretrizes para o exercício WINTEX 75, subgrupo permanente 
sobre os stocks de reservas de guerra, proposta para o exercício STRONG EXPRESS, regras para atribuição de 
precedências, memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1972-05-03 / 1972-09-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0004/014 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa, previsão de eventos importantes que afetam a Comissão Militar, estudos estratégicos de longo 
prazo - estudos especiais, ordens de operações para os movimentos por estrada e tabelas e gráficos 
correspondentes, avaliação militar do projeto de transferência das forças armadas belgas, zonas costeiras e praias 
de desembarque, revisão do plano de defesa, publicação do Estado Maior da Armada, memorandos e relatórios da 
Comissão Militar Permanente. 1972-10-13 / 1973-07-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0004/015 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa - processamento automático de dados - ADP - termos e definições em inglês e francês, indicação 
de alturas máximas de socorro em cartas aeronáuticas topográficas, publicação da diretiva ACE sobre o plano de 
guerra, apreciação da situação militar uma vez que afetará a NATO durante 1980, previsão de eventos importantes 
que afetam a Comissão Militar, a NATO e as agências nacionais, memorandos e relatórios da Comissão Militar 
Permanente. 1971-04-26 / 1973-04-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0004/016 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa - definição da política militar a adotar a curto e longo prazo, programas de trabalho - WP, vantagens 
e desvantagens militares que podem advir de um uso combinado e precoce das capacidades convencionais e 
nucleares da NATO, ordens operacionais e administrativas/logísticas, movimentos rodoviários e transporte de 
documentos, reorganização das forças aéreas aliadas na região central, ACE - forças móveis e composição e 
capacidades, memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1973-05-10 / 1975-01-16 
 
 
UI 0005 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0005/017 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa - avaliação da capacidade da NATO para executar planos atuais de obstáculos, organização e 
estabelecimento de paz para a faculdade de defesa NATO, proposta de instrução do programa de abrigo de 
aeronaves da NATO, programas de trabalho - WP, revisão do grupo de trabalho aos  problemas de defesa NATO, 
solicitação de relatório trimestral sobre as despesas de defesa, estudos de especialização na região central, 
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questões básicas do plano de defesa, investigação preliminar do possível uso comum da capacidade de transporte 
aéreo militar disponível, problemas financeiros resultantes do estacionamento das forças dos EUA na Europa, 
memorandos e relatórios da Comissão Militar Permanente. 1973-07-10 / 1974-02-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/001/0005/018 - 1ª repartição do SGDN - assuntos diversos. Documentos NATO sobre o 
plano de defesa com programas de trabalho - WP, apoio à tona da força naval permanente no Atlântico, 
procedimentos das delegações NATO em períodos de tensão crise e hostilidades, formas e cores dos símbolos 
usados nos quartéis generais NATO na Europa, observadores para o exercício BOSPHOROUS EXPRESS, catálogo e 
relatório final do exercício WINTEX 73, faculdade de defesa NATO no circuito do Norte da Europa, questões básicas 
do plano de defesa, exposição à Comissão Parlamentar de Defesa, memorandos e relatórios da Comissão Militar 
Permanente. 1973-12-27 / 1974-12-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/002 
Título: Assuntos da 2ª Repartição do SGDN. 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 6 - 9), com um total de 23 processos  
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos com assuntos internos da 2ª Repartição do SGDN - informações  
militares, programas NATO de investigação, conferência SHAPE sobre assuntos civis, auxílio militar dos EUA aos 
países NATO, alterações do plano de uniformes das corporações de bombeiros voluntários, compra de 
abastecimentos de intendência na África do Sul, exportação de matérias alimentares  para Angola, material de 
guerra fornecido por países NATO a Portugal, notícias sobre a venda de munições e distribuição de armamento 
NATO às forças militares na Índia Portuguesa, criação da Secção de Informação Pública na 2ª Repartição do SGDN, 
instalação dos serviços postais militares estrangeiros em território nacional, transporte de munições nas estradas, 
fornecimento de minas inglesas ATMK7 à Região Militar de Angola, relatório da Missão a Luanda e Moçambique, 
ações terroristas com bombas de plástico, boletins sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, 
relatório sobre a política de defesa NATO, necessidade de meios na preparação e aprontamento das forças navais 
em Angola, fornecimento de armas e munições para a República da África do Sul, relatório NATO sobre organizações 
paracomunistas, visita a Portugal de uma missão militar da Rodésia do Sul, material perdido pelas forças nacionais 
em operações na Guiné, material de guerra de fabrico brasileiro, estudo sobre  informações e contrainformação 
num batalhão em guerra subversiva, gases de combate empregados no Vietname, atividades da FRELIMO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0006 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0006/001 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
normas de acesso à sede da NATO, programas NATO de investigação, conferência SHAPE sobre assuntos civis, 
festival militar luso-britânico, auxílio militar dos EUA aos países NATO, normas de segurança permanente para a 
segurança interna do SGDN, documentos NATO com informações técnicas. 1956-05-21 / 1959-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0006/002 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO 
e informações sobre vencimentos do representante militar nacional junto do SHAPE, demonstração de 
equipamento nas escolas do Exército Inglês, alterações do plano de uniformes das corporações de bombeiros 
voluntários, defesa dos EUA. 1960-01-05 / 1960-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0006/003 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO 
e informações sobre compra de abastecimentos de intendência na África do Sul, exportação de matérias 
alimentares  para Angola, material de guerra fornecido por países NATO a Portugal, notícias sobre a venda de 
munições e distribuição de armamento NATO às forças militares na Índia Portuguesa, relação de estudos realizados 
pelo Laboratório Central de Hidráulica de França, projetos de montagem do fabrico de autometralhadoras na União 
da África do Sul, criação da Seção de Informação Pública na 2ª Repartição do SGDN, congresso da Associação da 
Força Aérea dos EUA com 1 fotografia de 3 misseis HAWKS, 1 poster com 5 misseis FALCON instalação dos serviços 
postais militares estrangeiros em território nacional. 1960-12-17 / 1961-10-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0006/004 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
diligência do adido militar e naval à embaixada de Itália em Lisboa, carta da Firma João de Campos Pereira Saldanha 
sobre armamento, transporte de munições nas estradas, fornecimento de minas inglesas ATMK7 à Região Militar 
de Angola, relatório da Missão a Luanda e Moçambique, ações terroristas com bombas de plástico. 1962-06-19 / 
1962-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0006/005 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
sistemas de instrução militares da NATO, segurança, relatório do TCOR Rubim aos estabelecimentos produtores de 
munições em Pretória, reunião do Comité Interministerial para as Nações Unidas, material para Angola, recortes 
de notícias sobre despesas de defesa, relação de material estrangeiro apreendido aos guerrilheiros em Angola e 
fornecedores de armas. 1962-01-01 / 1962-04-16 
 
UI 0007 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/006 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
instruções especiais ao adido militar e aeronáutico em Salisbúria, fornecimento de material de guerra a Portugal, 
boletins sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, relatório sobre a política de defesa NATO, 
necessidade de meios na preparação e aprontamento das forças navais em Angola. 1963-01-05 / 1963-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/007 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
o fornecimento de armas e munições para a República da África do Sul, relatório NATO sobre organizações para-
comunistas, visita a Portugal de uma missão militar da Rodésia do Sul, transporte internacional de material 
classificado. 1964-01-10 / 1964-11-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/008 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
instrumentos óticos de precisão, boletins da Comissão Portuguesa do Atlântico, estágios de orientação NATO, 
material perdido pelas forças nacionais em operações na Guiné, apontamento sobre o programa espacial soviético, 
material de guerra de fabrico brasileiro. 1965-01-19 / 1965-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/009 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
folheto do MPLA sobre o fornecimento de material de guerra por parte de Israel a Portugal com destino a Angola, 
aquisição de armamento na Grã-Bretanha, recorte de notícia do Adido Naval de Washington sobre a espoleta de 
morteiro capturada no Vietname e designação de mísseis, estudo sobre informações e contrainformação num 
batalhão em guerra subversiva, oferta de material ótico, boletins da Comissão Portuguesa do Atlântico. 1965-12-
30 / 1966-07-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/010 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
aquisição de material de guerra na Grã-Bretanha, visitas, oferta de material ótico, serviço de relações públicas no 
Aeroporto de Lisboa, gases de combate empregados no Vietname. 1965-12-30 / 1966-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/011 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
armamento soviético - fuzil semiautomático Dragunov, visitas, instalação de uma fábrica de explosivos em 
Moçambique, noticia sobre o reforço da marinha russa, conferência do GEN secretário adjunto ao curso do Instituto 
de Altos Estudos da Defesa Nacional em França. 1967-01-23 / 1967-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/012 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém informações sobre 
politica de armamento, armamento portátil - espingarda M16 nos EUA, visita à Escola Superior de Guerra, notícias 
sobre a reorganização da equipa cimeira da Defesa da África do Sul, equipamento de caminhos-de-ferro, despacho 
MDN sobre a designação de presos e retidos. 1967-06-06 / 1967-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0007/013 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO 
sobre estudos rodoviários, tradução da conferência de Robert Gryre sobre "Estratégia global e a próxima crise 
mundial", informação da DGS Moçambique sobre atividades da FRELIMO, sistema de armas anticarro HOT, situação 
em Malta, fichas de material de guerra, auxílio às vitimas do sismo de Bingol. 1970-12-18 / 1971-08-04 
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UI 0008 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0008/014 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO, 
desenvolvimento da Marinha de Guerra da África do Sul, pipelines nos países do Pacto de Varsóvia, relatório do 
exame feito a um engenho explosivo capturado ao inimigo no teatro de operações da Guiné, artigo sobre o 
fornecimento de armas a Portugal e à África do Sul pela Alemanha. 1972-01-11 / 1972-05-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0008/015 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO 
e informações sobre armamento e munições, logística nos países do Pacto de Varsóvia. 1972-06-07 / 1972-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0008/016 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO 
e informações sobre a arma belga Jet Shot, armamento francês nas Forças Armadas Portuguesas, logística nos 
países do Pacto de Varsóvia. 1972-11-21 / 1972-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0008/017 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO 
sobre a expansão marítima soviética, armamento francês, demonstração de engenharia militar. 1972-10-23 / 1973-
01-30 
 
 
UI 0009 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0009/018 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO, 
estágios em Escolas de Guerra, fabrico de armamento. 1973-05-04 / 1973-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0009/019 - Assuntos internos do SGDN - 2ª Repartição. Contém documentos NATO, 
armamento francês, visita a Portugal do Colégio de Defesa NATO. 1973-10-01 / 1973-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0009/020 - Assuntos da 2ª Repartição do SGDN. Contém documentos NATO e 
informações sobre organização dos serviços de armamento, visita dos representantes militares nacionais do SHAPE 
a Portugal e ao Reino Unido, armamento francês e relação de navios mercantes soviéticos. 1973-06-06 / 1973-10-
25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0009/021 - Assuntos da 2ª Repartição do SGDN. Contém documentos NATO sobre os 
países do Pacto de Varsóvia. 1974-01-14 / 1974-03-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0009/022 - Assuntos da 2ª Repartição do SGDN. Contém documentos NATO sobre 
segurança e cooperação europeia, reuniões dos países NATO e intercâmbio de informações técnicas. Este processo 
foi herdado pela 4ª Divisão do EMGFA após a extinção do SGDN em abril de 1974. 1974-02-16 / 1974-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/002/0009/023 - Assuntos da 2ª Repartição do SGDN. Contém documentos NATO sobre 
revisão de stanags e países do Pacto de Varsóvia. 1974-02-03 / 1974-04-02 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/003 
Título: Assuntos internos da 3ª Repartição do SGDN. 
Datas extremas: 1953 / 1970 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 10 e 11) com 12 processos, 24 peças desenhadas, 2 transparentes e 1 publicação 
impressa. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos com assuntos internos da 3ª Repartição do SGDN - 
equipamento e armamento, classificador e procedimentos de arquivo, nomeações de pessoal para a repartição e 
em representação do SGDN, instalações e edifício do SGDN com plantas e alçados, arquivo de correspondência 
expedida pela repartição. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: ED/1, 144, 145, 2151, 383 
- A032, 920 - A032 e 1062 - A032. 
Idioma: Português 
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UI 0010 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0010/001 - Envio e devolução de documentos e pedidos de documentos. Contém 
ofícios sobre documentos NATO referentes a estandardização, sobressalentes para as máquinas de Cifra Typex 
Mark II, equipamentos eletrónicos e regulamentos do exército dos EUA requisitados pela 3ª Repartição do SGDN. 
1953-12-10 / 1955-04-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0010/002 - Estudo dos procedimentos a adoptar para arquivo, processamento e 
distribuição de documentos na 3ª Repartição do SGDN. Contém classificador e organização da repartição, normas 
reguladoras da correspondência entre departamentos das Forças Armadas, normalização de impressos, normas 
para o funcionamento da repartição, colaboração das Forças armadas no desenvolvimento das atividades civis, , 
segurança das comunicações, uniformização militar NATO. 1955-06-07 / 1960-04-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0010/003 - Pessoal da 3ª Repartição do SGDN. Nomeação de um oficial para 
Comissão Encarregada do Estudo da Reorganização da EMEL. 1957-01-14 / 1957-01-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0010/004 - Autorização para o TCOR Henrique Costa dos Santos Paiva exercer a sua 
profissão liberal. 1956-07-03 / 1956-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0010/005 - Instalações da 3ª Repartição. Ampliação do edifício do SGDN. Contém 
plantas de localização e alçados e orçamentos. 1955-07-05 / 1967-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0010/006 - Edifício do Secretariado da Defesa Nacional. Plantas, alçados e cortes. 
Contém plantas de localização e alçados do projeto da CANIE. 1955-07-05 / 1967-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0010/007 - Arquivo particular de correspondência expedida pela 3ª Repartição. 
Contém nomeações de pessoal, normas NATO, aquisições de material diverso, receção de munições, uniformização 
militar, mobilização de empresas privadas, programa de assistência militar americana, visitas a infraestruturas 
NATO, serviço de transfusão de sangue das Forças Armadas, servidões militares. 1964-04-01 / 1970-02-17 
 
UI 0011 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0011/008 - Pessoal da 3ª Repartição. Contém propostas de pessoal, louvores, 
organização da repartição, representação no Conselho Superior da Indústria, proposta para melhoria do serviço da 
repartição e preenchimento de vagas. 1953-03-20 / 1956-02-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0011/009 - Pedidos de oficiais necessários à 3ª Repartição. Processo sobre 
substituição e nomeação de oficiais para o quadro complementar do SGDN, nomeação de oficial para frequentar o 
Curso Geral Naval de Guerra, tradutores de língua inglesa e francesa, encontros de formação profissional e diversa 
correspondência relacionada com assuntos de pessoal. 1957-03-22 / 1961-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0011/010 - Pedidos de oficiais necessários à 3ª Repartição. Processo sobre 
substituição e nomeação de oficiais para o quadro complementar do SGDN, oficial autorizado a exercer um cargo 
diretivo no Ministério da Economia, pedido de colocação em diligência de dois sargentos, acidente de viação, visita 
de missão militar americana, nomeação de um oficial para presidente da Câmara Municipal de Almada, oficial 
oferecido para as tropas paraquedistas, condições de promoção e diversa correspondência relacionada com 
assuntos de pessoal. 1962-01-03 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0011/011 - Pedidos de oficiais necessários à 3ª Repartição. Processo sobre 
substituição e nomeação de oficiais para o quadro complementar do SGDN, reunião do Comité de Estudos da 
Aviação Civil NATO, a efetuar em Paris, visita à Alemanha de piloto aviador, nomeação de oficiais para o Ultramar, 
ajustamento da orgânica do SGDN, apontamentos manuscritos e diversa correspondência relacionada com 
assuntos de pessoal. 1963-07-12 / 1965-12-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/003/0011/012 - Pedidos de oficiais necessários à 3ª Repartição. Processo sobre colocação 
de oficial com conhecimento de Alemão e de oficial superior de engenharia, visita de almirante do SACLANT ao 
nosso país, substituição de oficial miliciano, nomeação de um oficial do CEM para a região militar de Angola, estágio 
de operações anfíbias em 1967, colégio da Defesa na Tailândia, receção de obras NATO e diversa correspondência 
relacionada com assuntos de pessoal. 1966-01-11 / 1967-12-22 
 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/004 
Título: Organização da 3ª Repartição do SGDN 
Datas extremas: 1963 / 1969 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 12) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por relatórios de atividades da 3ª Repartição do SGDN com organogramas 
dos departamentos da Defesa internacionais e projeto do Guia da Administração do Estado.  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 385 - A 031 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0012 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/004/0012/001 - Relatório de atividades da 3ª Repartição do SGDN. Contém organogramas 
e estudos sobre vários departamentos da Defesa internacionais e informações sobre as atividades da repartição no 
ano de 1964. 1963-07-09 / 1963-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/004/0012/002 - Relatório de atividades da 3ª Repartição do SGDN. Contém organogramas 
dos departamentos da Defesa internacionais e informações sobre as atividades da repartição no ano de 1964. 1964-
00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/004/0012/003 - Relatório de atividades da 3ª Repartição do SGDN. Contém organogramas 
dos departamentos da Defesa internacionais e informações sobre as atividades da repartição no ano de 1964. 1965-
02-15 / 1965-07-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/004/0012/004 - Organização da 3ª Repartição do SGDN. Contém projeto do Guia da 
Administração do Estado. 1969-01-06 / 1971-02-22 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/005 
Título: Assuntos da 3ª Repartição do SGDN sem classificação especial. 
Datas extremas: 1955 / 1967 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 13 - 16) com um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos com assuntos da 3ª Repartição do SGDN sem classificação 
especial, com destaque para material embarcado do Canadá, subsídios e comparticipações dos Serviços Sociais das 
Forças Armadas, utilização de gás CS na manutenção da ordem em substituição dos gases lacrimogéneos, inspeção 
dos EUA às atividades do MAAG, compra de armamento, equipamento das forças em operação em Angola, fabrico 
de equipamento e fornecimento de matérias-primas, utilização de material de guerra pelas organizações 
provinciais de voluntários das províncias ultramarinas, lista parcial dos militares prisioneiros na Índia e sua 
distribuição pelos campos de internamento, estatística das mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique 
entre 1961 e 1967, campo de minas, instalações militares nos Açores, o futuro da indústria automóvel em Portugal, 
indústria eletrónica, intervenção no parlamento sueco sobre a venda de trotil a Portugal, ajuda dos suecos a Angola, 
aquisição de helicópteros para a Marinha, utilização de paióis da Fábrica de Pólvora de Barcarena 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 1519 - A 032 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0013 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0013/001 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre comparticipação de medicamentos, verba para telegramas cifrados, assistência médica, publicação relativa 
ao tráfico internacional em armas, referenciação de material embarcado do Canadá, cursos na Força Aérea 
britânica, publicação sobre forças terrestres e material, cursos de armas especiais da NATO, inclui esboços de 
desenhos de material de guerra e apontamentos manuscritos. 1955-05-06 / 1960-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0013/002 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre abonos, subsídios e comparticipações, gás CS para ser utilizado na manutenção da ordem em substituição 
dos gases lacrimogéneos, inspeção dos EUA às atividades do MAAG, cursos de oficiais milicianos, produção de óxido 
nitroso, expedição internacional ao oceano Índico, avião BEACHCRAFT M/35 BONANZA com motor continental, 
inclui apontamentos manuscritos. 1961-01-26 / 1961-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0013/003 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre os Serviços Sociais das Forças Armadas e a atribuição de benefícios, abonos, subsídios e comparticipações, 
compra de armamento, inspeção dos EUA às atividades do MAAG, entrega à Marinha do forte do Bom Sucesso, 
equipamento das forças em operação em Angola, fornecimento de aços especiais para armamento e munições pela 
Siderurgia Nacional, construção de carros de combate, produção de óxido nitroso, inclui apontamentos manuscritos 
e recortes de jornais estrangeiros. 1961-05-18 / 1961-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0013/004 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Organização 
Provincial de Voluntários. Documentos sobre o projeto de diploma relativo à utilização de material de guerra pelas 
organizações provinciais de voluntários das províncias ultramarinas, comentários feitos pelo Ministério do Exército, 
inclui apontamentos manuscritos e DL nº 44217. 1962-03-02 / 1962-07-03 
 
UI 0014 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0014/005 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre o contrato com a Fundição de Oeiras, abonos, subsídios e comparticipações, implantador mecânico de minas, 
especificações americanas, fabrico de ROCKETS em Portugal, lista parcial dos militares prisioneiros na Índia e sua 
distribuição pelos campos de internamento, jogos de elementos para granadas de mão M 215, donativo para 
compra de um porta-aviões e sumário das Ordens à Aeronáutica. 1961-12-29 / 1962-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0014/006 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre a estatística das baixas - mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique entre 1961 e 1962, abonos, 
subsídios e comparticipações, equipamento de limpeza em campo de minas, especificações militares dos EUA, 
projeto de diploma relativo à utilização de material de guerra pelas organizações provinciais de voluntários das 
províncias ultramarinas, construção do edifício para Quartel-General conjunto e instalações militares na Ilha de S. 
Miguel. 1962-05-18 / 1962-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0014/007 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre abonos, subsídios e comparticipações, aquisição e vendas de materiais militares para o estrangeiro, 
equipamento de aviões, munições, reabastecimento de combustível, cartas adequadas às operações em Angola, 
descarga de munições e combustíveis no porto de Bissau, instalações militares na Ilha de S. Miguel, e navios 
mercantes de cabotagem e de longo curso, inclui relação nominal de especialidades do Exército. 1963-01-05 / 1963-
12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0014/008 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Contém 
estudo / levantamento e proposta sobre as possibilidades futuras para a indústria automóvel em Portugal, inclui 
catálogos e manuais sobre pesquisas para a economia da indústria eletrónica e para a economia nuclear e avaliação 
de sistemas. 1950-10-10 / 1964-07-01 
 
 
UI 0015 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0015/009 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre estatística das baixas - mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique entre 1961 e 1964 e mapa mensal 
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de feridos e doentes, abonos, subsídios e comparticipações, armamento e equipamento adotado ou estudado no 
exército dos EUA, intervenção no parlamento sueco sobre a venda de trotil a Portugal, ajuda dos suecos a Angola, 
ordem militar de Avis, fornecimento de munições à Indonésia e destruição de detonadores, fósforo, etc. 1963-12-
31 / 1964-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0015/010 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre a estatística das baixas - mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique entre 1961 e 1964 e mapa 
mensal de feridos e doentes, abonos, subsídios e comparticipações, aquisição de helicópteros para a Marinha, 
fabrico de material de guerra e munições, demonstração de radar para deteção de aviões a baixa altitude e catálogo 
do sistema de aquisição de alvos contra aeronaves de baixa altitude. 1964-10-06 / 1964-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0015/011 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre a estatística das baixas - mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique, falta de gasolina na Guiné, 
possibilidades futuras para a indústria de veículos automóveis em Portugal e interrupções das comunicações 
telefónicas comerciais com Angola. 1965-01-05 / 1965-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0015/012 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre a estatística das baixas - mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique e mapa mensal de feridos e 
doentes, máquina voadora de propulsão iónica, esclarecimento oficial sobre a possibilidade de exploração das 
minas de Rio Maior, aprovação de projetos de obras a realizar nas províncias ultramarinas e visita da Comissão 
Militar a bases portuguesas. 1965-06-11 / 1965-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0015/013 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Contém 
relação nominal de especialidades do Exército. 1965-01-01 / 1965-01-01 
 
UI 0016 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0016/014 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre o Serviço de Informação Pública das Forças Armadas, trânsito de munições destinadas a um país estrangeiro, 
estatística das baixas - mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique de 1961 a 1966 e mapa mensal de 
feridos e doentes, máquina voadora de propulsão iónica e abonos, subsídios e comparticipações. 1965-12-23 / 
1966-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0016/015 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre a utilização de paióis da Fábrica de Pólvora de Barcarena e levantamento de material de guerra. 1966-03-30 
/ 1967-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/005/0016/016 - Assuntos diversos sem classificação especial - 3ª Repartição. Documentos 
sobre produtos portugueses para o novo shopping center do SHAPE, aquisição de granadas para PANHARD, 
material de artilharia OTTO-MELARA, estatística das baixas - mortes registadas em Angola, Guiné e Moçambique 
em 1967 e mapa mensal de feridos e doentes, obtenção de armamento e munições, emprego de foguetões para 
lançamento de cabos e demonstração em Portugal do míssil anticarro COBRA. 1967-01-05 / 1967-12-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/006 
Título: Disposições legais, normas e estudos. 
Datas extremas: 1953 / 1971 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 17) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de legislação, representações dos organismos da Defesa 
Nacional junto dos organismos de outros ministérios, projeto de regulamento sobre armas da Polícia de Segurança 
Pública, normas e estudos sobre aparelhos detetores de radioatividade, desobstrução e limpeza de áreas industriais 
destruídas, estudo sobre os perigos que podem advir de um ataque que provoque a destruição de fábricas, guia 
para os adidos militares estrangeiros em Portugal, plano de uniformes para o BSB - Batalhão Sapadores Bombeiros, 
estudo de problemas de emigração, instruções provisórias para a Programação nas Forças Armadas segundo o 
Sistema de Planeamento, Programação e Orçamento (PPO) 
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Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: L, NE e 2502 - A 
Idioma e escrita: Português e francês 
 
UI 0017 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/001 - Assuntos de legislação: desatualização de legislação vigente, alterações 
a introduzir sobre representações dos organismos da Defesa Nacional junto dos organismos de outros ministérios. 
1953-06-27 / 1953-09-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/002 - Processo relativo ao projeto de regulamento sobre armas da Polícia de 
Segurança Pública. Contém projeto de regulamento respeitante ao registo, detenção, uso e porte de armas que 
sejam propriedade particular dos oficiais do Exército, da Armada e da Aeronáutica. 1955-01-18 / 1955-02-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/003 - Normas e estudos. Descrição de aparelhos detetores de radioatividade 
com fotografia. Contém documentos NATO sobre contaminação radiológica. 1955-01-15 / 1955-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/004 - Normas e estudos. Desobstrução e limpeza de áreas industriais 
destruídas. Contém estudo preparado nas fábricas Vauxhall sobre os perigos que podem advir de um ataque que 
provoque a destruição dessas fábricas. 1955-01-20 / 1955-04-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/005 - Guia para os adidos militares estrangeiros em Portugal, pelo Secretariado 
Geral da Defesa Nacional. . 1958-02-04 / 1958-02-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/006 - Plano de uniformes para o BSB - Batalhão Sapadores Bombeiros. Contém 
memória descritiva, tabela de uniformes, descrição dos artigos de uniforme, bandeira, estandarte, guiões e 
distintivos e respetivos desenhos. 1960-00-00 / 1960-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/007 - Estudo de problemas de emigração. Contém relatório final: descrição 
sumária, conclusões, recomendações e documentos: alguns aspetos e problemas da emigração portuguesa, agenda 
de trabalhos, a emigração clandestina e o condicionamento da emigração, notas sobre a emigração clandestina e 
suas relações com o condicionamento da emigração, o regime legal e a situação de facto da emigração portuguesa, 
alguns aspetos e problemas da emigração, sanções aplicáveis a engajadores e emigrantes clandestinos e assistência 
a emigrantes. 1960-08-00 / 1965-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/008 - Instruções provisórias para a Programação nas Forças Armadas segundo 
o Sistema de Planeamento -  Programação - Orçamento - PPO. Instruções provisórias para a programação nas Forças 
Armadas, segundo o SPPO. 1969-09-00 / 1969-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/009 - Coletânea de documentos sobre o SPPO apresentados na 4ª, 5ª e 6ª 
reuniões de trabalhos NATO - Workshop sobre o Planeamento da Defesa. 1971-02-00 / 1971-02-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/010 - Documentos de planeamento, programação e orçamento (pré-testagem 
e testagem) . 1971-01-00 / 1971-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/006/0017/011 - Diretiva para a preparação e aplicação progressiva do SPPO nas Forças 
Armadas de Portugal, elaborada pelo GP5 - Grupo de Planeamento. 1971-02-00 / 1971-02-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/007 
Título: Isenções fiscais. 
Datas extremas: 1955 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cx. (cx. 18 - 19) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre isenções fiscais no Arsenal do Alfeite para encomendas 
de material de guerra para o Exército, Marinha e Força Aérea, encomendas de material para fabrico de armamento, 
pedidos de isenção pelas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, relações de material de guerra a importar, 
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boletins de registo de importação, importação de munições para o canhão anticarro 5,7m/47, isenção de direitos 
de importação de granadas de morteiro pela Fundição e Construção Mecânicas de Oeiras - FCMO e isenção de 
direitos de exportação de cartuchos para a Alemanha, consulta da Companhia de Explosivos sobre pagamento de 
taxa de importação de matéria-prima pela CPMB - Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena, construção 
de um navio e lanchas no Alfeite, isenção de direitos para material - programa NICS.  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: ID, 1900, 2111, 2560, 3356 e 
3910 
Idioma: Português, inglês, francês e alemão 
 
UI 0018 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0018/001 - Arsenal do Alfeite: isenção de direitos ao abrigo do Decreto-Lei nº 40 239 
para encomendas de material de guerra para o Exército, Marinha e Força Aérea 
. Contém ofícios referentes ao pedido de isenção de direitos de importação e listas de encomendas de material de 
guerra e equipamentos militares para o Exército, Marinha e Força Aérea. 1955-08-23 / 1956-06-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0018/002 - Isenção de direitos ao abrigo do Decreto-Lei nº 40 239 para encomendas 
de material de guerra para o Exército, Marinha e Força Aérea. Contém lista a que se refere o artº 3º do Decreto-Lei 
nº 40239, lista do material a encomendar à Sociedade MECAR da Bélgica para a execução do contrato português 
referente ao fornecimento de 2293 granadas ENERGA e contrato para o fornecimento de 2293 granadas anti- carro 
para espingarda M/53. 1955-10-03 / 1955-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0018/003 - Isenção de direitos ao abrigo do Decreto-Lei nº 40 239 para encomendas 
de material de guerra para a aeronáutica. Contém procedimentos a usar para a passagem de boletins de registo de 
importação e respetivas prorrogações e retificações ao abrigo dos Decretos- Lei 39397 e 39398 de 22 de Outubro 
de 1953, isenção de direitos ao abrigo do Decreto-Lei nº 40239 pedida pelas Oficinas Gerais de Material 
Aeronáutico, relações de material de guerra a importar, planos de trabalho de 1955 do 1º, 2 e 3º escalão, boletins 
de registo de importação, materiais para a fabricação de aviões CHIPMUNK e lista com material encomendado à 
firma Daun & Bleck Lda. 1955-10-10 / 1956-05-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0018/004 - Importação de munições para o canhão anticarro 5,7m/47. Contém 
ofícios sobre a autorização do pedido de boletim de importação de munições. 1956-03-13 / 1956-03-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0018/005 - Proposta da firma COTRACO para que os despachos alfandegários de 
material militar sejam feitos por seu intermédio. Documentos NATO sobre a comissão para um sistema melhorado 
de transmissões aéreo marítimas e despachos alfandegários. 1956-11-30 / 1972-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0018/006 - Isenção de direitos de importação de 48200 granadas de morteiro pela 
Fundição e Construção Mecânicas de Oeiras - FCMO. Contém encomendas, requerimentos e pedidos de isenção. 
1959-05-21 / 1962-12-17 
 
UI 0019 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0019/007 - Isenção de direitos de exportação de cartuchos para a Alemanha. Contém 
ofícios de remessa dos boletins de exportação. 1959-09-16 / 1967-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0019/008 - Consulta da Companhia de Explosivos sobre pagamento de taxa de 
importação de matéria-prima pela CPMB - Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena. Contém informações 
sobre pedidos de importação de fósforo branco pela SPEL, procedimento do Comando Geral da PSP para com a 
CPMB, contrato com o Estado Português de arrendamento da fábrica de Barcarena. 1960-10-17 / 1962-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0019/009 - Construção de um navio e lanchas no Alfeite - isenção. Documentos NATO 
sobre os pedidos de isenção de direitos de importação, isenção de direitos para os materiais destinados às lanchas 
de fiscalização costeira, chapa de balística para 3 lanchas de desembarque e certificados de importação. 1965-09-
14 / 1966-12-19 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0019/010 - Isenção de direitos para material - programa NICS. Documentos NATO 
sobre os procedimentos para isenção de taxas e direitos alfandegários do material NICS - disposições gerais, 
modificação e dissolução de procedimentos inclui apontamentos manuscritos. 1971-03-26 / 1972-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0019/011 - Isenção de direitos para material - programa NICS. Documentos NATO 
sobre os procedimentos para isenção de taxas e direitos alfandegários do material NICS, disposições para a partilha 
de produção do sistema de telecomunicações integrado da NATO, inclui apontamentos manuscritos. 1973-01-10 / 
1973-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/007/0019/012 - Isenção de direitos para material - programa NICS. Documentos NATO 
sobre os procedimentos para isenção de taxas e direitos alfandegários do material NICS, relatório de partilha de 
produção, inclui apontamentos manuscritos. 1974-03-05 / 1974-12-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/008 
Título: Servidões Militares. 
Datas extremas: 1952 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 120 - 22) com um total de 22 processos com peças desenhadas e cartas e plantas 
topográficas. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de servidões militares, pedidos de autorização para 
construções, legislação sobre servidões militares, projeto para a praia do Portinho em São Julião da Barra, 
construção de depósito de combustíveis em Santa Maria nos Açores, servidões  da quinta do Junqueiro na Parede, 
servidões da Base Aérea do Montijo, de Monte Real e de Tancos, dos faróis da Berlenga e Farilhão, ampliação da 
instalações da SHELL em Cabo Ruivo, ampliação do Porto da Praia da Vitória, propriedades militares afetas à cultura 
histórico-militar nacional, servidão militar das linhas de Torres Vedras, servidões militares na margem sul do Tejo, 
servidão militar do Alfeite e exposição dos moradores da Quinta das Laranjeiras e da Cova da Piedade, servidão 
militar do Quartel do Morro em  São Tomé, autorização para abertura de furos de sonda para abastecimento de 
água junto à Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena, localização de depósitos POL NATO na Caparica 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem original de processos: AU/2, AC, IF/4, 441, 521, 627, 1293, 1313, 
1426, 1530, 1763, 1786, 1798, 1799, 1987, 2113, 2282, 2364 e 3386 - A15  
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0020 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/001 - Pedidos de autorização para construções. Contém documentação 
referente a informação sobre a pretensão da construção de uma moradia na Estrada Marginal em Oeiras por parte 
de António de Carvalho Ivo. 1953-10-17 / 1953-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/002 - Servidões militares: Geral. Pasta 1. Contém correspondência e 
informações com projeto de decreto-lei sobre servidões militares, comentários da Comissão Superior de 
Fortificações. 1952-08-12 / 1955-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/003 - Servidões militares. Pasta 2. Contém propostas de lei e projeto de 
decreto-lei sobre servidões. 1955-00-00 / 1955-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/004 - Servidões militares - projeto para a praia do Portinho em São Julião da 
Barra. Contém informação sobre a construção de um estabelecimento de banhos e de um restaurante. 1955-12-17 
/ 1956-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/005 - Construção de depósito de combustíveis em Santa Maria. Contém 
correspondência e coleção de desenhos com o esquema geral das canalizações de abastecimento de gasolina para 
fins militares em Santa Maria. 1955-10-19 / 1956-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/006 - Servidões militares. Questões específicas: Quinta do Junqueiro. Contém 
legislação e informações sobre a promulgação de um decreto-lei definindo a zona da bataria da Parede sujeita a 
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servidão militar, memorando sobre a revisão da servidão militar, pareceres da Direção da Arma de Artilharia e 
Comissão Superior de Fortificação, pareceres do Estado Maior do Exército com esboço da Quinta do Janeiro, perfis 
e plantas topográficas, memorando da Quinta do Junqueiro situada em Carcavelos e abrangidos pela zona de 
servidão da bataria da Parede. 1954-12-29 / 1956-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/007 - Servidão militar de aeródromos militares e civis - Montijo. Contém 
plantas da servidão da Base Aérea do Montijo e informações sobre o projeto de decreto sobre a servidão militar da 
Base Aérea 6 do Montijo. 1956-09-13 / 1970-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0020/008 - Servidões militares dos faróis da Berlenga e Farilhão. Documentos sobre 
a servidão militar relativa às instalações dos faróis das Berlengas e Farilhão e vendas das ilhas, inclui publicação no 
Diário da República. 1957-07-02 / 1958-05-10 
 
UI 0021 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0021/009 - Ampliação das instalações da SHELL em Cabo Ruivo. Documentos sobre 
o projeto da montagem pela SHELL portuguesa de tanques para combustíveis de aviação e armazenagem de óleos. 
1956-02-22 / 1958-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0021/010 - Servidão militar do aeródromo de Monte Real. Documentos sobre a 
elaboração do decreto nº 41.793 de servidão do aeródromo de Monte Real, inclui projeto. 1957-12-06 / 1958-08-
08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0021/011 - Servidão militar da base aérea de Tancos. Documentos sobre o polígono 
de Tancos, modificação da servidão militar, projeto e decreto modificativo, inclui peças desenhadas. 1964-12-23 / 
1970-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0021/012 - Servidões militares - geral - regulamentação da lei 2078. Documentos 
sobre o regime jurídico de servidões militares e aeronáuticas e apreciação dos projetos do decreto-lei elaborados 
pelo Ministério das Comunicações. 1958-09-18 / 1962-1218 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0021/013 - Servidões militares - geral - regulamentação da lei 2078. Documentos 
sobre o estudo e preparação dos projetos de diplomas definidores da servidão militar em zonas confinantes com 
organizações ou instalações militares, reflexos da publicação do decreto-lei nº 45.986 e extensão às províncias 
ultramarinas. 1959-10-16 / 1966-03-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0021/014 - Pedido de autorização de ampliação do Porto da Praia da Vitória. 
Documentos sobre a criação dos Serviços de Exploração do Porto da Praia da Vitória e proposta/projeto de 
execução do porto de mar. 1958-08-08 / 1958-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0021/015 - Projecto de decreto-lei relativo a propriedades militares afectas à cultura 
histórico-militar nacional. Documentos sobre o projeto de decreto-lei, imóveis afetos à cultura histórico-militar e 
servidão militar das linhas de Torres Vedras. 1958-10-14 / 1972-11-17 
 
UI 0022 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0022/016 - Ficheiro das servidões militares. Documentos das servidões militares na 
margem sul do Tejo, projetos de decretos lei, inclui peças desenhadas e várias cartas militares. 1958-10-02 / 1972-
11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0022/017 - Servidão militar do Alfeite - Academia Militar. Documentos sobre a 
ampliação da servidão militar das instalações navais do Alfeite, projeto de decreto-lei e correspondente publicação 
no Diário do Governo. 1959-05-13 / 1967-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0022/018 - Plantas topográficas da Base Naval do Alfeite e zonas limítrofes. 1964-00-
00 / 1964-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0022/019 - Exposição dos moradores da Quinta das Laranjeiras e da Cova da Piedade. 
1960-02-02 / 1960-02-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0022/020 - Servidão militar do Quartel do Morro - São Tomé. Documentos sobre a 
constituição da servidão militar, projeto de decreto, publicação no decreto nº 47147 no Diário do Governo e 
conferência de coordenadores NADGE. 1966-02-02 / 1972-04-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0022/021 - Autorização para abrir furos de sonda para abastecimento de água. 
Processo no âmbito da abertura de um furo de abastecimento de água pela Câmara Municipal de Oeiras junto à 
Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena e consequências para a fábrica. 1953-12-11 / 1954-02-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/008/0022/022 - Localização de depósitos POL NATO na Caparica: servidões militares. 
Contém informações sobre a servidão militar do paiol das Alpenas, constituição da servidão militar das instalações 
de POL para a NATO de Lisboa e de Ponta Delgada, requerimento de Robert Pierre William Gulbenkiam com esboço 
topográfico para construção de uma casa particular, mapas cadastrais, reclamação sobre a instalação de POL na 
Charneca da Caparica. 1960-03-14 / 1967-11-14 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/009 
Título: Representação em organismos nacionais. 
Datas extremas: 1963 / 1969 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 23) com um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos com informações, relatórios e atas das reuniões dos 
representantes do SGDN no Conselho Superior de Combustíveis, Comissão de Reorganização da Industria de 
Moagem, Comissão para Estudo sobre o Preço dos Combustíveis em Face da Utilização de Motores Policarburantes, 
Comissão Reorganizadora da Indústria dos Produtos Derivados do Arame, Comissão Reorganizadora da Indústria 
de Preparação da Matéria Prima e do fabrico de Parafusos, Porcas e Anilhas, estudos e bases para a reorganização 
da indústria do Prego, Comissão para o Estudo da Reorganização da Indústria de Moagem de Ramas de Cereais, 
Comissão Reorganizadora da Indústria de Abate, Comissão para estudo da mecanografia do Exército, participação 
do SGDN no grupo de industriais de  material de guerra da Direção de Serviços Industriais, Centro de Catalogação 
das Forças Armadas 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 385 - A 031 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0023 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0023/001 - Representação do SGDN no Conselho Superior de Combustíveis. Contém 
informações e atas das reuniões do Conselho de Combustíveis. 1956-01-12 / 1961-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0023/002 - Representação do SGDN no Conselho Superior de Combustíveis. Contém 
informações, atas das reuniões do Conselho de Combustíveis - 1ª secção - combustíveis líquidos para apreciação 
de processos de licenciamento de alvarás, relatório da comissão para o estudo sobre o preço dos combustíveis em 
face da utilização de motores policarburantes. 1962-01-12 / 1967-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0023/003 - Representação da 3ª Repartição do SGDN nos vários organismos civis. 
Contém informações sobre a Comissão de Reorganização da Industria de Moagem, atas da Comissão para Estudo 
sobre o Preço dos Combustíveis em Face da Utilização de Motores Policarburantes, estudos sobre o preço dos 
combustíveis, nomeações para a Comissão Reorganizadora da Indústria dos Produtos Derivados do Arame, relatório 
sobre a atividade do TCOR José Roncon na Comissão Reorganizadora da Indústria de Preparação da Matéria Prima 
e do fabrico de Parafusos, Porcas e Anilhas, estudos e bases para a reorganização da indústria do Prego e objetivos 
da visita a instalações do Norte do País. 1956-10-25 / 1963-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0023/004 - Atas das reuniões da Comissão para o Estudo da Reorganização da 
Indústria de Moagem de Ramas de Cereais nº 1 - 10, volume I. 1963-12-18 / 1964-08-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0023/005 - Atas das reuniões da Comissão para o Estudo da Reorganização da 
Indústria de Moagem de Ramas de Cereais nº 11 a 35, volume II. 1964-11-03 / 1965-06-24 
 
UI 0024 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0024/006 - Comissão para o Estudo da Reorganização da Indústria de Moagem de 
Ramas de Cereais: documentos diversos, volume III. Contém relatórios e pareceres, mapas das unidades industriais 
existentes, situação comparativa das indústrias de moagem pela Comissão Reguladora das Moagens de Ramas com 
considerações sobre o problema dos cereais, trigo, milho e centeio para alimentação humana e indústrias de 
moagem no plano nacional, apontamentos acerca do estabelecimento de um plano de mobilização em tempo de 
guerra da indústria de moagem. 1963-12-11 / 1964-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0024/007 - Relatório da Comissão para o Estudo da Reorganização da Indústria de 
Moagem de Ramas de Cereais e sua articulação com a da moagem com peneiração, volume IV. 1965-00-00 / 1965-
00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0024/008 - Comissão Reorganizadora da Indústria de Abate. Contém atas das 
reuniões da Comissão e processo da 4ª Repartição/EME com informações sobre matadouros de aves, centros de 
preparação de produtos avícolas, matadouro da Figueira da Foz, considerações acerca dos elementos de estudo 
pedidos pela subcomissão ao delegado da Direção-Geral de Serviços Pecuários, inquérito para o estudo económico 
da unidade mínima de laboração e provável definição em futuras taxas e inquérito sobre matadouros e casas de 
matança. 1962-04-30 / 1965-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0024/009 - Comissão para estudo da mecanografia do Exército. 1959-10-31 / 1961-
07-31 
 
UI 0025 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0025/010 - Participação do SGDN no grupo de industriais de material de guerra da 
Direção de Serviços Industriais. Documentos sobre o material de guerra - III plano de fomento da indústria, esquema 
dos relatórios a apresentar, pareceres, memorandos e relatórios do grupo de industriais. 1962-12-13 / 1963-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0025/011 - Participação do SGDN no grupo de industriais de material de guerra da 
Direção de Serviços Industriais. Relatório preparatório do grupo de trabalho sobre o plano de investimentos para 
1965-1967, inclui peças desenhadas. 1964-07-31 / 1964-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0025/012 - Centro de Catalogação das Forças Armadas: manuais de identificação de 
artigos. Contém manuais de identificação de artigos: armamento, equipamento de direção de tiro, componentes 
de equipamento para viaturas, pneumáticos e câmaras de ar, acessórios de motores, artigos de toilette. 1966-05-
00 / 1967-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0025/013 - Centro de Catalogação das Forças Armadas: manuais de identificação de 
artigos. Contém manuais de identificação de artigos: modelos de descrição, desenhos de referência. 1965-07-00 / 
1967-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0025/014 - Centro de Catalogação das Forças Armadas. Documentos sobre o 
processo de catalogação de materiais, reuniões e relatórios da atividade da comissão de catalogação. 1965-03-00 
/ 1967-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0025/015 - Centro de Catalogação das Forças Armadas. Documentos NATO sobre 
visita ao COMIBERLANT de oficiais de informação pública da NATO e serviço de assistência ao SGDN - Secretariado-
Geral da Defesa Nacional. 1973-09-20 / 1973-10-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/009/0025/016 - Centro de Catalogação das Forças Armadas. Documentos NATO sobre 
material de guerra francês, segurança do edifício do SGDN e reunião de diretores NDAGE. 1974-01-05 / 1975-04-
01 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/010 
Título: Conselho Superior da Indústria. 
Datas extremas: 1955 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 23) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos do Conselho Superior da Indústria, atas das reuniões, 
informações sobre as industrias de lanifícios e da Siderurgia Nacional 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 385 - A 031 
Idioma: Português 
 
UI 0026 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/010/0026/001 - Conselho Superior da Indústria. Geral. Contém informações sobre pedido 
da firma António Alves e Cª Filhos para instalação de uma seção de penteação de lãs em Várzea dos Mesiões em 
Torres Novas, pedido de J. Fernandes Simões com fábrica de lanifícios em Vodra - Seia para instalação de um sortido 
de cardação, projeto de regulamentação do condicionamento da indústria de lanifícios, parecer da comissão 
nomeada para estudar o projeto de regulamentação do condicionamento da indústria de lanifícios  e parecer da 
comissão encarregada de estudar o mínimo de laboração a considerar economicamente útil na indústria de 
laticínios. 1955-03-04 / 1956-01-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/010/0026/002 - Atas das reuniões do Conselho Superior da Indústria. 1955-03-11 / 1956-
06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/010/0026/003 - Atas das reuniões do Conselho Superior da Indústria. 1956-01-27 / 1958-
07-30 
 
UI 0027 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/010/0027/004 - Conselho Superior da Indústria. Siderurgia Nacional Ldª. Contém 
informações sobre a doca seca e respetivas instalações, despacho do ministro Santos Costa sobre a localização da 
Siderurgia Nacional, relação das indústrias existentes em Lisboa, Barreiro, Oeiras, Loures, Seixal, Almada, Setúbal 
com interesse para a economia de guerra, estabelecimentos abrangidos pelas diferentes zonas de destruição, 
palestra do engº diretor do porto de Setúbal sobre a localização da siderurgia. 1955-12-09 / 1956-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/010/0027/005 - Conselho Superior da Indústria. Siderurgia Nacional Ldª. Projeto de uma 
instalação siderúrgica. Vol. 1. Contém justificação do projeto, descrição da instalação e desenhos justificativos. 
Impressões acerca do projeto de uma instalação siderúrgica elaborado pelo Engº António Adriano Rodrigues. 1955-
09-00 / 1955-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/010/0027/006 - Conselho Superior da Indústria. Siderurgia Nacional Ldª. Parecer com 
considerações preliminares. Primeiras verificações. Primeiras inexatidões. Parecer da Direção Geral de Minas e 
Serviços Geológicos. 1955-10-10 / 1955-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/010/0027/007 - Conselho Superior da Indústria. Siderurgia Nacional Ldª. Contém 
informações sobre a localização do núcleo siderúrgico do Sul, doca seca e estaleiro naval no Samouco, atas das 
reuniões. 1957-02-19 / 1957-07-31 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/011 
Título: Comissão de Planificação Industrial. 
Datas extremas: 1958 / 1975 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 28 - 30) com um total de 15 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão de Planificação Industrial da NATO, memorandos 
e relatórios do grupo de trabalho, armazenagem de produtos industriais, estabilização económica de emergência, 
medidas cautelares civis, produção e distribuição de eletricidade em tempo de guerra, estudo especial sobre 
energia elétrica, estudos sobre os problemas de aprovisionamentos de carvão nos países NATO em caso de guerra 
nuclear e as possibilidades de cooperação internacional, lista de produtos essenciais à sobrevivência, peritos para 
o carvão na divisão industrial, reabastecimento e agricultura em tempo de guerra, cooperação civil-militar e planos 
civis de urgência 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1873 - A 20 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0028 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0028/001 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre a 
compatibilidade das descrições e classificações dos produtos nos países NATO, memorandos e relatórios do grupo 
de trabalho. 1958-12-08 / 1959-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0028/002 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre as 
categorias de mão de obra essencial, armazenagem de produtos industriais, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1959-12-22 / 1960-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0028/003 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre 
armazenagem de produtos industriais, estabilização económica de emergência, medidas cautelares civis, relatório 
da delegação dos EUA, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1960-12-15 / 1961-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0028/004 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre o estudo 
preliminar dos problemas de armazenagem de produtos industriais, partilha de responsabilidades entre as centrais 
de aprovisionamentos NATO em tempo de guerra, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1961-12-21 / 
1962-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0028/005 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre a produção 
e distribuição de eletricidade em tempo de guerra, formas de comunicação da informação em tempo de paz, 
instruções suplementares para o estudo preliminar das agências europeias e centrais de aprovisionamentos, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1962-12-21 / 1965-08-08 
 
UI 0029 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0029/006 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre a revisão 
do mandato da comissão - programa de trabalhos, novas candidaturas aos postos da divisão industrial dos 
aprovisionamentos, estudo especial sobre energia elétrica, estudos sobre os problemas de aprovisionamentos de 
carvão nos países NATO em caso de guerra nuclear e as possibilidades de cooperação internacional na planificação 
e no aprovisionamento do carvão, propostas para a revisão das formas de elaboração de relatórios,  memorandos 
e relatórios do grupo de trabalho. 1965-04-28 / 1966-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0029/007 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre a produção 
e distribuição de energia elétrica em tempo de guerra, estudo especial sobre o carvão, exemplos baseados em 
figuras hipotéticas de fórmulas de relatórios preenchidos para a Agência Central de Aprovisionamentos e 
memorandos do grupo de trabalho. 1966-05-06 / 1966-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0029/008 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre o estudo 
piloto das atividades industriais da Agência Central de Aprovisionamentos, projeto de manual de guerra da agência, 
produção e distribuição de energia elétrica, substituição dos membros da agência e designação de peritos para os 
postos vagos - apresentação de candidaturas. 1966-12-15 / 1967-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0029/009 - Comissão de planificação industrial. Documento NATO sobre o rascunho 
para manual de guerra da Agência Central de Aprovisionamentos. 1967-07-17 / 1967-07-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0029/010 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre a lista de 
produtos essenciais à sobrevivência, peritos para o carvão na divisão industrial, substituição dos membros da 
Agência Europeia de Aprovisionamentos e relatório da atividade da comissão. 1967-07-21 / 1967-12-11 
 
UI 0030 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0030/011 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre o sistema 
de comunicação das informações, necessidades de telecomunicações ACOG, comissão de estudos para o 
reabastecimento e agricultura em tempo de guerra e relatório da atividade em 1969-1970. 1970-12-28 / 1972-03-
07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0030/012 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre o sistema 
de comunicação das informações, necessidades de telecomunicações ACOG, comissão de estudos para o 
reabastecimento e agricultura em tempo de guerra e relatório da atividade em 1972-1973. 1971-12-20 / 1972-06-
13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0030/013 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre o 
formulário de relatório de produtos industriais - observações da Alemanha, fontes de energia elétrica na Europa e 
relatório do grupo de trabalho sobre o exercício de controle dos métodos. 1972-06-30 / 1972-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0030/014 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre a 
substituição do secretário da comissão, submissão de novas candidaturas, reunião do grupo de estudos sobre os 
sistemas de informação e relatório da comissão AD HOC sobre cooperação civil-militar. 1972-11-10 / 1973-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/011/0030/015 - Comissão de planificação industrial. Documentos NATO sobre a comissão 
de estudos para o reabastecimento e agricultura em tempo de guerra, alta comissão dos planos civis de urgência, 
revisão do manual de guerra, Comissão de Estudos dos Produtos Petrolíferos e e memorandos do grupo de 
trabalho. 1974-01-14 / 1975-03-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/012 
Título: Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. 
Datas extremas: 1971 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 31 - 32) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, 
com relatórios e estudos sobre a segurança das estradas, a poluição das águas costeiras, os problemas relativos ao 
meio ambiente, sistema dos modernos cuidados médicos, descarga de hidrocarbonetos, tratamento avançado de 
águas residuais, a situação mundial das drogas, a proteção do mar e dos lagos, estudo sobre o ambiente e a 
planificação regional, implementação de política ambientais, investigação científica e desenvolvimento 
experimental no sector do ensino superior, estudo da CNA - Comissão Nacional do Ambiente sobre ruídos e gases 
provenientes dos veículos motorizados, participação de Portugal em reunião da OCDE -  Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico, estudo sobre a conservação da energia e a poluição das águas 
navegáveis, resoluções e recomendações sobre derrames de petróleo 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3518 - A 20. O último processo 
foi herdado pela 4ª Divisão do EMGFA em 1974. 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0031 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0031/001 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos 
sobre a comissão para os desafios da sociedade moderna, estudo sobre a segurança das estradas, a poluição das 
águas costeiras, os problemas relativos ao meio ambiente e monografias dos Centros Nacionais de Investigação 
Tecnológica da Madeira e dos Serviços Portugueses de Biologia. 1971-01-01 / 1971-06-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0031/002 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos 
sobre a comissão para os desafios da sociedade moderna, comissão nacional do ambiente, oficiais de ligação para 
os estudos piloto da comissão, sistema dos modernos cuidados médicos, inclui publicação do decreto-lei nº 47791 
e relatório sobre o avanço dos trabalhos da comissão. 1971-07-11 / 197112-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0031/003 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos 
sobre a comissão para os desafios da sociedade moderna, descarga de hidrocarbonetos, tratamento avançado de 
águas residuais, a situação mundial das drogas, a proteção do mar e dos lagos, resolução sobre a poluição do ar e 
relatório sobre o avanço dos trabalhos da comissão. 1972-01-07 / 1972-06-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0031/004 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos 
sobre a comissão para os desafios da sociedade moderna, técnicas modernas de cuidados médicos, estudo sobre o 
ambiente e a planificação regional, instituições regionais e locais de responsabilidade na formulação e 
implementação de política ambientais, inventário do potencial científico e técnico do país e relatórios da comissão. 
1972-06-21 / 1972-12-14 
 
UI 0032 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0032/005 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos e 
relatórios do grupo de trabalho da JNICT sobre a rendibilidade, eficiência e controle dos projetos de investigação, 
orientações e medidas de política para as unidades de investigação do sector político. 1973-01-04 / 1973-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0032/006 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos 
sobre a investigação científica e desenvolvimento experimental no sector do ensino superior - plano de fomento. 
1973-07-02 / 1973-07-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0032/007 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos 
sobre a comissão para os desafios da sociedade moderna, estudo da CNA - Comissão Nacional do Ambiente sobre 
ruídos e gases provenientes dos veículos motorizados, participação de Portugal em reunião da OCDE -  Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico pela JNICT sobre o grupo setorial sobre compostos químicos no 
ambiente e relatório da CNA. 1973-02-14 / 1973-10-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/012/0032/008 - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. Documentos 
sobre a comissão para os desafios da sociedade moderna, poluição atmosférica, tratamento de resíduos perigosos, 
estudo sobre a conservação da energia e a poluição das águas navegáveis, resoluções e recomendações sobre 
derrames de petróleo, reuniões e relatórios da comissão. 1974-02-12 / 1975-03-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/013 
Título: Comissão do Douro Internacional. 
Datas extremas: 1961 / 1967 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 33 - 34) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão do Douro Internacional, com atas das reuniões, 
memorandos, relatórios e informações sobre o aproveitamento hidroelétrico do troço internacional do rio Douro 
no âmbito da Comissão Mista Luso-Espanhola do Douro Internacional,  estudo conjunto do regime jurídico do 
aproveitamento industrial dos rios limítrofes entre Portugal e Espanha, anteprojeto das normas reguladoras de 
intercâmbio de energia entre a Companhia Nacional de Eletricidade e IBERDUERO S.A., plano de aproveitamentos 
hidráulicos, alteração do convénio do Douro e contraproposta portuguesa, protocolo adicional ao convénio para 
regular o aproveitamento hidroelétrico do rio Douro, estatuto de funcionamento da Comissão e regulamento para 
a constituição de servidões, informações da Comissão de Limites Hispano-Portuguesa, estudo comparativo com o 
convénio do Douro de 1927, pedidos de indeminizações por expropriações, projeto de novo convénio entre 
Portugal e Espanha e contraproposta portuguesa para alteração do convénio do Douro, subcomissões para 
demarcação de fronteiras, pesca, e organização e atas das reuniões da Comissão Internacional de Limites entre 
Portugal e Espanha (CILPE) 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 203 e 204 - A 310 e A311 
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Idioma: Português e espanhol 
 
UI 0033 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0033/001 - Comissão do Douro Internacional. Geral. Contém informações sobre o 
aproveitamento hidroelétrico do troço internacional do rio Douro no âmbito da Comissão Mista Luso-Espanhola do 
Douro Internacional, extensão das atribuições da comissão e atas das reuniões. 1955-05-18 / 1959-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0033/002 - Comissão do Douro Internacional. Aproveitamento Hidroelétrico do 
Troço Internacional do rio Douro. Publicação da Direção-geral dos Negócios Económicos e Consulares do Ministério 
dos Negócios Estrangeiros com o tratado de limites entre Portugal e Espanha de 1864, convénio para regular o 
aproveitamento hidroelétrico do rio, estatuto de funcionamento da comissão, atas das reuniões e regulamentos. 
1955-00-00 / 1955-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0033/003 - Comissão do Douro Internacional. Geral. Contém informações sobre 
proposta de estudo conjunto do regime jurídico do aproveitamento industrial dos rios limítrofes entre Portugal e 
Espanha, anteprojeto das normas reguladoras de intercâmbio de energia entre a Companhia Nacional de 
Eletricidade e IBERDUERO S.A., plano de aproveitamentos hidráulicos da bacia do Tua com 3 plantas do Tua, 
Rabaçal, Tinhela e albufeira de Rebordelo, alterações ao convénio do Douro, normas complementares fixadas em 
relação ao convénio para regular o aproveitamento hidroelétrico dos troços internacionais do rio Douro e dos seus 
afluentes, atas das reuniões, acordo luso-espanhol com esquema em planta do aproveitamento hidroelétrico do 
rio Douro. 1960-02-02 / 1960-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0033/004 - Comissão do Douro Internacional. Geral. Contém informações sobre a 
alteração do convénio do Douro e contraproposta portuguesa, atas das reuniões da comissão, protocolo adicional 
ao convénio para regular o aproveitamento hidroelétrico do rio Douro. 1960-08-31 / 1961-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0033/005 - Comissão do Douro Internacional. Geral. Contém ata da XI reunião da 
Comissão, estatuto de funcionamento da Comissão e regulamento para a constituição de servidões, expropriações 
e ocupações necessárias à realização das obras para o aproveitamento hidroelétrico dos troços internacionais do 
rio Douro e dos seus afluentes. 1967-02-16 / 1967-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0033/006 - Comissão do Douro Internacional. Geral. Contém informações da 
Comissão de Limites Hispano-Portuguesa, atas das reuniões da comissão, autorização solicitada pela Espanha para 
a inundação de território português pela projetada albufeira do rio Salas afluente do rio Lima com croquis a cores, 
estudo comparativo com o convénio do Douro de 1927. 1961-12-29 / 1966-11-28 
 
UI 0034 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0034/007 - Atas das reuniões da Comissão do Douro Internacional. Contém atas das 
reuniões, memorandos sobre o aproveitamento do desnível do extremo inferior do troço internacional do Douro, 
regulamento de despesas da comissão. 1955-02-11 / 1956-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0034/008 - Atas das reuniões da Comissão do Douro Internacional. Contém atas, 
agendas e memorandos das reuniões da comissão, parecer do auditor jurídico do Ministério da Justiça sobre o 
pedido de indemnização formulado por Costa e Araújo Lda concessionário de uma mina de chumbo contra a 
IBERDUERO SA, apontamentos sobre as expropriações de Aldeia D'Ávila. 1957-04-15 / 1959-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0034/009 - Atas das reuniões da Comissão do Douro Internacional. Contém atas e 
informações sobre a comissão, projeto de novo convénio entre Portugal e Espanha e contraproposta portuguesa 
para alteração do convénio do Douro. 1959-12-31 / 1967-09-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/013/0034/010 - Atas das reuniões da Comissão do Douro Internacional. Contém atas da 
comissão e das subcomissões para demarcação de fronteiras, pesca, organização e assuntos administrativos e atas 
das reuniões da Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha (CILPE). 1966-11-18 / 1967-11-19 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/014 
Título: Representação na NATO 
Datas extremas: 1961 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 35) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à representação do SGDN na NATO, nomeadamente 
nas Conferências AFCENT de Engenharia Militar e a utilização do Campo de Tiro de Alcochete (CTA) pela Sociedade 
Portuguesa de Pirotecnia, Conferência dos Diretores Nacionais dos Armamentos, uso de insígnias NATO pelos 
militares que prestaram serviço na NATO, nomeação de oficiais para o curso do Colégio de Defesa da NATO 
(auditores), racionalização e especialização das forças NATO, mudança da agência MAS para Bruxelas e 
indemnização pessoal no caso de transferências de serviços para fora de França  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e nº original de processo: 2683, 3141, 3925. 3859 e 
4004 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0035 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/014/0035/001 - Conferências AFCENT de Engenharia Militar. Contém documentos NATO 
e informações sobre a utilização do Campo de Tiro de Alcochete (CTA) pela Sociedade Portuguesa de Pirotecnia. 
1961-04-11 / 1972-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/014/0035/002 - Conferência dos diretores nacionais dos armamentos. Contém 
documentos NATO sobre a aprovação do STANAG - projeto/programa do equipamento telegráfico de relé 
automático e relatório da conferência dos diretores. 1963-11-13 / 1972-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/014/0035/003 - Uso de insígnias NATO pelos militares que prestaram serviço na NATO. 
Contém documentos NATO sobre a compreensão pública - uso da insígnia NATO - miniatura e memorando para a 
Comissão Militar. 1972-06-09 / 1972-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/014/0035/004 - Nomeação de oficiais para o curso do Colégio de Defesa da NATO 
(auditores). 1973-11-08 / 1973-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/014/0035/005 - Racionalização e especialização das forças NATO. 1973-01-23 / 1974-06-
27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/014/0035/006 - Mudança da agência MAS para Bruxelas. contém documentos NATO 
sobre a transferência da MAS de Londres para Bruxelas, reuniões e memorando para o presidente da agência e 
apontamentos manuscritos. 1969-06-27 / 1970-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/014/0035/007 - Indemnização pessoal no caso de transferências de serviços para fora de 
França - GT AC/256. Documentos NATO sobre as compensações ao pessoal civil transferido, renovação de 
contratos, reuniões, memorandos e relatório do grupo de trabalho especial. 1966-06-27 / 1967-09-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/015 
Título: Segurança na Organização do Tratado Atlântico Norte. 
Datas extremas: 1955 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 36) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à segurança na Organização do Tratado Atlântico Norte 
- NATO, princípios básicos e normas de segurança mínimas, manuais de segurança na NATO, estudos e sistemas 
NATO e segurança industrial, salvaguarda e defesa de matérias classificadas, instruções do SHAPE sobre cartas e 
encomendas armadilhadas 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1578 - A 320 
Idioma: Português, inglês e francês 
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UI 0036 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/015/0036/001 - Segurança na organização do Tratado Atlântico Norte. Processo com 
documentos NATO sobre medidas de segurança a ter por ocasião das conferências a realizar em todos os países 
NATO, princípios básicos e normas de segurança mínimas, inclui manuais de segurança na NATO. 1955-03-08 / 
1959-04-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/015/0036/002 - Segurança na organização do Tratado Atlântico Norte. Processo com 
documentos NATO sobre princípios e métodos suplementares de segurança, cifras e códigos, informações, estudos 
e sistemas NATO e segurança industrial, inclui manuais de segurança militar - salvaguarda e defesa de matérias 
classificadas. 1960-01-07 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/015/0036/003 - Segurança na organização do Tratado Atlântico Norte. Processo com 
documentos NATO sobre os princípios básicos e normas de segurança mínimas, métodos suplementares de 
segurança, procedimentos especiais de proteção de documentos relativos ao plano operacional e memorandos do 
grupo de trabalho. 1969-01-09 / 1970-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/015/0036/004 - Segurança na organização do Tratado Atlântico Norte. Processo com 
documentos NATO sobre os princípios básicos e normas de segurança mínimas, métodos suplementares de 
segurança, classificação de documentos e memorandos do grupo de trabalho. 1971-12-08 / 1972-08-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/015/0036/005 - Segurança na organização do Tratado Atlântico Norte. Processo com 
documentos NATO sobre certificados de segurança, destruição de documentos NATO classificados e instruções do 
SHAPE sobre cartas e encomendas armadilhadas. 1973-02-23 / 1973-09-08 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/016 
Título: Investigação operacional NATO 
Datas extremas: 1959 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 37) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre investigação operacional NATO, criação do Centro de 
Estudos de Investigação Operacional do Exército, assistência de investigação operacional ao ACE - Allied Command 
Europe, memorandos e relatórios do grupo consultivo sobre a psicologia de Defesa, planeamento de recursos 
militares, relatório da conferência sobre a análise dos sistemas de transporte militar 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3358 - A 320 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0037 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/016/0037/001 - Investigação operacional NATO. Processo com documentos NATO sobre 
a aplicação da análise operacional ao estudo de problemas do Exército, programa de ensino para a pesquisa 
operacional, memorandos e relatórios do grupo consultivo sobre a psicologia de defesa. 1959-10-31 / 1962-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/016/0037/002 - Investigação operacional NATO. Processo com documentos NATO sobre 
a criação do Centro de Estudos de Investigação Operacional do Exército, métodos matemáticos de investigação 
operacional, conselhos científicos e assistência de investigação operacional ao ACE - Allied Command Europe, 
memorandos e relatórios do grupo consultivo sobre a psicologia de Defesa. 1963-04-29 / 1965-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/016/0037/003 - Investigação operacional NATO. Processo com documentos NATO sobre 
as aplicações de pesquisa operacional para alocação e planeamento de recursos militares, manual da Comissão 
Científica. 1966-11-10 / 1966-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/016/0037/004 - Investigação operacional NATO. Relatório NATO da conferência sobre a 
análise dos sistemas de transporte militar. 1966-10-14 / 1966-10-14 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/017 
Título: Grupo Industrial Consultivo da NATO (NIAG). 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 38 - 39) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos e relatórios do Grupo Industrial Consultivo da NATO (NIAG), 
informações sobre o campo de batalha, novos sistemas para detetar, observar e localizar em profundidade os 
objetivos terrestres no campo de batalha, despesas com o despacho de munições para o comando militar de 
Angola, grupo de peritos em propriedade industrial, convite à industria para apresentação de propostas de novos 
sistemas de armas, grupo de peritos em propriedade industrial, provisão de pequenos alvos descartáveis e baratos, 
sistemas de aproximação e aterragem, Gabinete de Estudo dos Transportes Internos de Superfície na Europa, 
armamento das forças aéreas, aquisição e identificação dos objetivos de superfície sem emprego de radares  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3596 - A 320 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0038 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0038/001 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre a preparação das estimativas relativas às necessidades do NIAG para o financiamento dos estudos 
preliminares de viabilidade, exposição sobre o sistema de codificação, informações sobre o campo de batalha, 
reuniões e relatório final do grupo de trabalho. 1970-12-15 / 1971-08-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0038/002 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre os novos sistemas para detetar, observar e localizar em profundidade os objetivos terrestres no campo 
de batalha, despesas com o despacho de munições para o comando militar de Angola, reuniões e relatório do grupo 
de trabalho de pesquisa. 1971-08-31 / 1971-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0038/003 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre o estatuto jurídico do NIAG, grupo de peritos em propriedade industrial, convite à industria para 
apresentação de propostas de novos sistemas de armas, reuniões e relatório do grupo de trabalho de pesquisa. 
1971-11-23 / 1972-05-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0038/004 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre o grupo de peritos em propriedade industrial, informação relativa ao laboratório Lincoln, objetivos e 
futuro da tarefa do NIAG, reuniões e resumo do relatório do grupo de peritos. 1972-04-11 / 1972-06-19 
 
UI 0039 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0039/005 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre os novos sistemas para detetar, observar e localizar em profundidade os alvos terrestres, provisão de 
pequenos alvos descartáveis e baratos, novos estudos a examinar pelo NIAG, reuniões e relatório do grupo de 
trabalho de pesquisa. 1972-07-25 / 1972-09-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0039/006 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre os sistemas de aproximação e aterragem - procedimentos de avaliação e análise de valores, objetivos 
do NIAG - obstáculos e recomendações, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1972-11-03 / 1973-04-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0039/007 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre o Gabinete de Estudo dos Transportes Internos de Superfície na Europa, comissão de planificação do 
NIAG, novos sistemas para detetar, observar e localizar em profundidade os objetivos terrestres no campo de 
batalha, reuniões e resumo do relatório do grupo de trabalho. 1973-04-11 / 1973-06-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0039/008 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre os sistemas de aproximação e aterragem, armamento das forças aéreas, previsões orçamentais para 
os estudos do NIAG para o ano de 1974, memorando e reuniões do grupo de trabalho. 1973-06-14 / 1973-10-02 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/017/0039/009 - Grupo Industrial Consultivo da NATO - NIAG. Processo com documentos 
NATO sobre aquisição e identificação dos objetivos de superfície sem emprego de radas, manual NATO para a 
gestão da qualidade e diretivas da comissão. 1973-11-12 / 1974-02-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/018 
Título: Representação no Conselho NATO. 
Datas extremas: 1957 / 1965 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 40) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à representação de Portugal no Conselho NATO, 
incluindo atas e agendas das reuniões do Conselho Sede Permanente, vaga na Secção de Aeródromos do 
Secretariado Internacional da NATO e diretivas políticas do Conselho do Atlântico sobre desarmamento 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem original. Nº original de processo: 91, 720 e 882 - A 321 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0040 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/018/0040/001 - Atas, agendas e notas do Conselho Sede Permanente NATO. Contém 
documentos NATO. 1957-01-28 / 1959-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/018/0040/002 - Atas, agendas e notas do Conselho Sede Permanente NATO. Contém 
documentos NATO. 1959-12-14 / 1965-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/018/0040/003 - Vaga na Secção de Aeródromos do Secretariado Internacional da NATO. 
Contém informações. 1956-10-20 / 1958-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/018/0040/004 - Conselho do Atlântico: diretivas políticas. Contém documentos NATO 
sobre desarmamento, atas da Comissão de Revisão Anual, diretiva do Conselho do Atlântico Norte às autoridades 
militares NATO, projeto de diretiva politica. 1956-12-03 / 1957-07-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/019 
Título: Atas do Conselho do Atlântico Norte. 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 9 cxs. (cx. 41 - 49) com um total de 39 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e agendas das reuniões do Conselho do Atlântico Norte. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 86 - A 320 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0041 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0041/001 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1956-05-04 / 1956-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0041/002 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1956-11-05 / 1956-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0041/003 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO   EM FALTA. 1956-12-21 / 1957-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0041/004 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1957-09-28 / 1957-12-19 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

45 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0041/005 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1957-12-12 / 1958-03-24 
 
UI 0042 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0042/006 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1958-03-26 / 1958-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0042/007 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1958-10-24 / 1958-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0042/008 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1958-12-18 / 1959-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0042/009 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1959-03-21 / 1959-12-09 
 
 
UI 0043 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0043/010 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1960-04-26 / 1960-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0043/011 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1960-01-04 / 1960-05-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0043/012 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1960-12-09 / 1961-05-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0043/013 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1961-05-26 / 1961-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0043/014 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1961-10-27 / 1961-12-12 
 
 
UI 0044 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0044/015 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1961-12-07 / 1962-03-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0044/016 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1962-03-31 / 1962-08-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0044/017 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1962-09-15 / 1962-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0044/018 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1963-01-15 / 1963-04-03 
 
 
UI 0045 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0045/019 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1963-04-11 / 1963-07-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0045/020 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1963-07-12 / 1963-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0045/021 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1963-09-17 / 1963-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0045/022 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1963-11-13 / 1963-12-28 
 
 
UI 0046 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0046/023 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1963-12-12 / 1964-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0046/024 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1964-02-26 / 1964-06-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0046/025 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1964-07-30 / 1964-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0046/026 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1965-01-11 / 1965-03-16 
 
 
UI 0047 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0047/027 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1965-04-01 / 1965-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0047/028 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1965-09-15 / 1965-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0047/029 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1965-12-21 / 1966-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0047/030 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1966-05-20 / 1966-08-05 
 
 
UI 0048 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0048/031 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1966-08-12 / 1966-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0048/032 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1966-10-27 / 1967-02-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0048/033 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1967-02-10 / 1967-05-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0048/034 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1967-05-09 / 1967-07-12 
 
 
UI 0049 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0049/035 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1967-07-24 / 1967-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0049/036 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1969-12-16 / 1971-04-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0049/037 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1972-04-14 / 1972-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0049/038 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1972-11-24 / 1973-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/019/0049/039 - Atas, agendas e notas do Conselho do Atlântico Norte. Contém 
documentos NATO. 1973-10-30 / 1974-05-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/020 
Título: Comissão Económica do Conselho Atlântico Norte 
Datas extremas: 1958 / 1972 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 50 - 54) com um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão Económica do Conselho Atlântico Norte sobre a 
assistência portuguesa ao Sudão, problemas económicos da Grécia e da Turquia, ofensiva económica do bloco 
soviético, negociações comerciais com o bloco soviético, trocas comerciais da China comunista com os países da 
Europa Oriental, redes de oleodutos soviéticos, comércio entre a RDA e a Noruega, créditos concedidos pelos países 
da NATO a Cuba, ao bloco soviético e à China comunista, evolução da situação económica dos países satélites 
europeus, compra de trigo por países comunistas nos mercados mundiais livres, políticas comerciais dos países 
NATO em relação aos países satélites europeus, comércio entre a Hungria, Bulgária, Polónia e a Roménia, acordo 
comercial e financeiro franco-romeno e franco-checoslovaco, acordo comercial entre a Grécia, Hungria e 
Checoslováquia, reformas económicas na União Soviética, exploração do minério de cromo turco, acordo comercial 
entre a Noruega e a Hungria, balança de pagamentos da China comunista, revisão da situação económica em Cuba, 
situação da política económica e da balança de pagamentos soviética, eventual abertura pela URSS da rota do mar 
do norte à navegação estrangeira, aumento da frota petrolífera soviética, estudo sobre a política económica da 
China, situação económica na Polónia, da Checoslováquia e da Jugoslávia, tráfico marítimo no bloco soviético, 
problemas económicos na Hungria e o endividamento dos países comunistas 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1110 - A 320 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0050 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0050/001 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre a assistência portuguesa ao Sudão, problemas económicos particulares da Grécia e da Turquia, a ofensiva 
económica do bloco soviético, criação do grupo de estudos sobre a política soviética em matéria de produtos 
petrolíferos e relatórios do grupo de trabalho. 1958-12-22 / 1960-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0050/002 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre os problemas económicos particulares da Grécia e da Turquia, contramedidas económicas possíveis, troca de 
informações sobre as negociações comerciais com o bloco soviético, reunião do grupo de peritos da comissão 
económica e memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1961-01-24 / 1961-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0050/003 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre a zona de ocupação soviética, trocas comerciais da China comunista com os países da Europa Oriental, países 
NATO que negoceiam com o bloco soviético, relatório do grupo de trabalho sobre contramedidas económicas. 
1961-08-31 / 1961-12-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0050/004 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre as redes de oleodutos soviéticos, créditos concedidos pelos países da NATO a Cuba, ao bloco soviético e à 
China comunista, possibilidades de ação económica coordenada contra a RDA, comércio entre a RDA e a Noruega, 
conferência económica do Cairo sobre os países em vias de desenvolvimento, reuniões e  relatórios do grupo de 
trabalho. 1961-12-12 / 1962-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0050/005 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre os créditos concedidos pelos países da NATO a Cuba, ao bloco soviético e à China comunista, evolução recente 
da situação económica dos países satélites europeus e perspetivas futuras, reuniões e  relatórios do grupo de 
trabalho. 1963-01-21 / 1963-12-03 
 
 
UI 0051 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0051/006 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre compra de trigo por países comunistas nos mercados mundiais livres, políticas comerciais dos países NATO 
em relação aos países satélites europeus, créditos concedidos pelos países NATO ao bloco soviético e à China 
comunista, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1963-12-21 / 1964-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0051/007 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre comércio entre a Hungria, Bulgária, Polónia e a Roménia, acordo comercial e financeiro franco-romeno e 
franco-checoslovaco, a situação da mão-de-obra na URSS, na Europa Oriental e na zona de ocupação soviética na 
Alemanha, acordo comercial entre a Grécia, Hungria e Checoslováquia, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 
1964-12-09 / 1965-03-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0051/008 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre a comparação dos progressos económicos realizados na União Soviética e nos países ocidentais, estudo da 
evolução económica de países comunistas da Europa Oriental, acordos comerciais entre os países NATO e alguns 
países da Europa Ocidental e Oriental, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1965-02-12 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0051/009 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre reformas económicas na União Soviética, acordos comerciais entre os países NATO e alguns países da Europa 
Ocidental e Oriental, compras de trigo por países comunistas e vendas de ouro soviético em mercados mundiais 
livres, exploração do minério de cromo turco, esforço de defesa dos países membros em relação às suas situações 
económicas, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1965-12-21 / 1966-06-02 
 
 
UI 0052 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0052/010 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre esforço de defesa dos países membros em relação às suas situações económicas, desenvolvimento 
económico na Europa Oriental em 1965, comércio entre os países NATO e os países comunistas, tendências 
económicas de longo prazo dos países NATO, dos países comunistas e do terceiro mundo, reuniões e relatórios do 
grupo de trabalho. 1966-06-27 / 1966-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0052/011 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre política económica soviética, evolução económica dos países da Europa Oriental, reuniões e relatórios do 
grupo de trabalho. 1966-11-09 / 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0052/012 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre a revisão económica dos países da Europa Oriental, situação da política económica e da balança de 
pagamentos soviética, créditos de exportação oficialmente apoiados pela Dinamarca para a Polónia, reuniões e 
relatórios do grupo de trabalho. 1966-12-27 / 1967-02-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0052/013 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre o a acordo comercial entre a Noruega e a Hungria, balança de pagamentos da China comunista, revisão da 
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situação económica em Cuba, situação da política económica e da balança de pagamentos soviética, reuniões e 
relatórios do grupo de trabalho. 1967-01-25 / 1967-02-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0052/014 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre a revisão económica dos países da Europa Oriental, situação da balança de pagamentos da soviética, acordos 
comerciais e protocolos entre os países comunistas, acordos de pagamentos entre Portugal e alguns países 
comunistas, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1967-03-22 / 1967-06-26 
 
 
UI 0053 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0053/015 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre as atividades económicas dos países comunistas nas áreas em desenvolvimento do mundo livre fora da 
Europa, eventual abertura pela URSS da rota do mar do Norte à navegação estrangeira, estudo da situação 
económica da União Soviética, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1967-07-20 / 1967-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0053/016 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre a revisão da lista das medidas preventivas de cariz económico nos países comunistas, aumento da frota 
petrolífera soviética, simpósio sobre o seu crescimento económico, novo plano quinquenal soviético, expansão 
económica da China comunista em 1970, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1971-03-08 / 1971-06-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0053/017 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre as reformas económicas nos países comunistas, energia nuclear na União Soviética, estudo sobre a China - 
política económica atual - situação e perspetivas, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1971-06-21 / 1971-
08-03 
 
 
UI 0054 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0054/018 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre os relatórios periódicos referentes aos créditos ou empréstimos concedidos aos países comunistas, créditos 
concedidos pelos países da NATO a Cuba, situação económica na Polónia e economia da Checoslováquia, tráfico 
marítimo no bloco soviético, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1970-12-02 / 1971-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0054/019 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre as reformas económicas na Polónia, as trocas comerciais entre os países NATO e os países comunistas, a 
população da Checoslováquia, resumo dos dados demográficos da RDA, a economia da Jugoslávia, reuniões e 
relatórios do grupo de trabalho. 1971-07-30 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/020/0054/020 - Comissão económica do Conselho do Atlântico Norte. Documentos NATO 
sobre os créditos concedidos pelos países membros da NATO aos países comunistas, problemas económicos na 
Hungria, o endividamento dos países comunistas, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1971-01-03 / 1972-
09-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/021 
Título: Relatórios e publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and Development 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 55 - 56) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios e boletins informativos do AGARD - Advisory Group for 
Aeronautical Research and Development sobre investigação e desenvolvimento aerospacial, relatórios sobre o 
avião V/Stol. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 289 - A 320 
Idioma: Português, inglês e francês 
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UI 0055 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0055/001 - Relatórios e publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical 
Research and Development. Contém relatórios do AGARD (nºs 63, 79, 97, 107, 112 e 114) sobre investigação e 
desenvolvimento aerospacial. 1956-08-00 / 1957-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0055/002 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios do AGARD (nºs 115, 116, 120, 127, 130, 132, 146, 156) sobre investigação e 
desenvolvimento aerospacial. 1957-05-00 / 1960-09-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0055/003 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios e boletins informativos. 1961-04-24 / 1963-10-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0055/004 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios, estatutos e boletins informativos. 1963-12-18 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0055/005 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios sobre o avião V/Stol. 1964-09-00 / 1964-09-00 
 
 
UI 0056 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0056/006 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém publicações, conferências e questionários. 1970-12-14 / 1971-03-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0056/007 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios e publicações e índice sinótico de documentação técnica. 1971-04-08 / 1971-06-
17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0056/008 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios e publicações. 1971-06-18 / 1971-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0056/009 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios e publicações. 1972-01-14 / 1972-08-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0056/010 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. Contém relatórios e publicações. 1972-11-03 / 1973-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/021/0056/011 - Publicações AGARD - Advisory Group for Aeronautical Research and 
Development. contém relatórios técnicos. 1973-10-11 / 1974-06-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/022 
Título: Grupo Permanente NATO 
Datas extremas: 1953 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 57) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo Permanente NATO sobre atribuição de minas 
marítimas a fins NATO, participação nas despesas de transporte do Secretariado do Grupo Permanente, pedido de 
informação sobre novos equipamentos e seus efeitos, facilidades nas bases navais NATO, relatórios para o Grupo 
Permanente, organização militar e comando da NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: SG, 531, 772, 957 - A 322 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0057 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/022/0057/001 - Atribuição de minas marítimas a fins NATO. Contém documentação sobre 
o projeto de resposta aos docs. SG-234-Final e STAND 565 - Grupo Permanente e número de minas para atribuição 
a fins NATO. 1953-10-03 / 1953-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/022/0057/002 - Participação nas despesas de transporte do Secretariado do Grupo 
Permanente. Contém documentação sobre despesas com deslocações no estrangeiro do oficial deslocado no 
Secretariado Internacional da NATO, memorando para os representantes militares e relatório do grupo 
permanente. 1953-05-22 / 1955-05-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/022/0057/003 - Pedido de informação sobre novos equipamentos e seus efeitos. Contém 
documentação sobre material disponível para 1956 e 1957. 1954-04-14 / 1954-05-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/022/0057/004 - Facilidades nas bases navais NATO. Contém documentação sobre 
instalações NATO dentro das bases navais, apontamentos manuscritos, memorando e relatório da Comissão dos 
Representantes Militares. 1955-02-03 / 1955-08-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/022/0057/005 - Relatórios para o Grupo Permanente. Contém documentos NATO do 
Comité Militar do Atlântico Norte. 1956-10-16 / 1966-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/022/0057/006 - Grupo Permanente: abreviaturas militares e endereços telegráficos das 
autoridades militares. Contém documentos NATO com a organização militar e comando da NATO. 1959-01-02 / 
1973-01-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/022/0057/007 - Standing Group: geral. Contém documentos NATO. 1961-12-29 / 1965-
11-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/023 
Título: Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. 
Datas extremas: 1959 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 58) com um total de 7 processos (prº 3 está em falta). 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 217 - A 324 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0058 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/023/0058/001 - Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. Contém 
documentos NATO. 1959-11-23 / 1961-02-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/023/0058/002 - Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. Contém 
documentos NATO. 1960-10-28 / 1961-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/023/0058/003 - Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares (EM FALTA). 
Contém documentos NATO. 1962-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/023/0058/004 - Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. Contém 
documentos NATO. 1964-01-07 / 1965-12-11 
 
 
UI 0059 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/023/0059/005 - Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. Contém 
documentos NATO. 1966-01-28 / 1966-11-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/023/0059/006 - Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. Contém 
documentos NATO. 1966-12-05 / 1967-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/023/0059/007 - Atas e agendas da Comissão de Representantes Militares. Contém 
documentos NATO. 1970-01-06 / 1972-10-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/024 
Título: Comando SHAPE. 
Datas extremas: 1952 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cxs. 60 - 62) com um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Comando SHAPE com relatórios sobre a situação do material 
do Exército e do material e abastecimentos destinado ao SHAPE, relatórios mensais sobre o estado do material das 
forças terrestres destinadas ao SHAPE, operacionalidade de armamento, estado de funcionamento do 
equipamento de combate das forças terrestres e aéreas, organização das unidades de apoio da Divisão para o 
SHAPE, níveis iniciais das reservas no Comando na Europa, instruções e diretivas logísticas, missão SHAPE a Lisboa, 
organização da Divisão SHAPE, organismos internacionais com orgânica e representação SHAPE e  Comando Militar 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e por ordem original de processo. Nº original de 
processo: SH, 539 821 - A 3251. 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0060 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0060/001 - Relatório Log 6003 - SUP/278-52. Relatório para o SHAPE - Situação do 
material em 31-12-1952. Exército. Contém documentos sobre dispositivo atual do material AA - 4 cm, quadros e 
tabelas com a relação do material, questionários semestrais do SHAPE, relação dos principais artigos que faltam às 
forças de defesa interna e da Península, memorando e relatório do SHAPE sobre forças terrestres e aéreas. 1952-
12-23 / 1953-02-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0060/002 - Relatório da situação de material destinado ao SHAPE em 30-06-1953 
(SH-LOG-31). Contém documentos sobre abastecimentos de material, relatórios semestrais para o SHAPE e para o 
SACEUR, máscaras antigás, listas de unidades de suporte e quadros dos equipamentos. 1953-07-07 / 1953-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0060/003 - Relatório sobre a situação do material e dos abastecimentos das forças 
destinadas ao SHAPE no período de 01-01-1954 a 30-06-1954. Contém documentos sobre abastecimentos de 
material, listas e quadros dos equipamentos e memorando relativo ao relatório do executivo para os 
representantes militares NATO. 1953-12-19 / 1954-02-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0060/004 - Relatório da situação do material das forças destinadas ao SHAPE (SH-
LOG31) no período de 01-01-1955 a 30-06-1955. Contém documentos NATO sobre relatório do exército e das forças 
aéreas referentes à posição de material e de abastecimentos, listas e quadros dos equipamentos, pedido de 
documentos do SHAPE e relatórios semestrais sobre a situação dos efetivos. 1955-03-26 / 1956-01-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0060/005 - Elaboração de relatórios mensais sobre o estado do material das forças 
terrestres destinadas ao SHAPE (SH-LOG-48). Contém documentos NATO sobre carros de combate da 3ª Divisão 
que estão fora de serviço e relatório mensal referentes ao estado de funcionamento do material, carros de combate 
médios destinados a equipar as unidades da 2ª Divisão, listas e quadros dos equipamentos, e relatório NATO 
referente ao estado do material das forças terrestres. 1953-12-11 / 1956-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0060/006 - Relatórios sobre operacionalidade de armamento de 1954. Contém 
relatórios NATO referentes ao estado de funcionamento do equipamento de combate das forças terrestres 
destinadas ao SHAPE, no período compreendido entre março e junho de 1954. 1954-03-31 / 1954-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0060/007 - Relatórios mensais sobre o estado do material das forças terrestres 
destinadas ao SHAPE (SH-LOG-48). Contém documentos NATO sobre os relatórios referentes ao estado de 
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funcionamento do equipamento de combate das forças terrestres destinadas ao SHAPE, correspondência diversa 
e apontamentos manuscritos. 1954-02-28 / 1956-04-10 
 
 
UI 0061 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/008 - Relatórios da situação do material (SH-LOG 31) - AG 6003/SUP-237/54 
LOG. Contém documentos NATO sobre os relatórios referentes ao estado de funcionamento do equipamento de 
combate das forças terrestres destinadas ao SHAPE, correspondência diversa e relatório do executivo para os 
representantes militares NATO. 1954-03-30 / 1955-08-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/009 - Relatórios SH-LOG 56 e 57. Contém documentos NATO sobre o estado de 
funcionamento do equipamento de combate das forças terrestres e aéreas, correspondência diversa e relatório do 
executivo para os representantes militares NATO. 1954-07-12 / 1954-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/010 - Organização das unidades de apoio da Divisão para o SHAPE. Contém 
documentos sobre lista das unidades de apoio da Divisão acordada com o SHAPE, relatório dos contactos 
estabelecidos com o SHAPE, conversações com oficiais americanos delegados do MAAG, memorando do Coronel 
Brown, quadro das grandes unidades - planeamento dos objetivos firmes e provisórios, contribuição portuguesa 
para as unidades, material em falta, quadros de organização e apontamentos manuscritos. 1954-04-22 / 1954-04-
15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/011 - Unidades de apoio da Divisão para o SHAPE. Contém documentos sobre 
a instalação de uma delegação da Manutenção Militar da Madeira, escalonamento das unidades de apoio do 
SHAPE, proposta de escalonamento para a 2ª Divisão, constituição de unidades NATO, unidades de apoio à 3ª 
Divisão, quadro de objetivos em forças terrestres e custos do material a adquirir e memorandos do grupo de 
trabalho. 1953-12-04 / 1955-04-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/012 - Níveis iniciais das reservas no Comando na Europa. Contém documentos 
NATO sobre produção e entrega de material e níveis iniciais das reservas no Comando Aliado na Europa. 1953-02-
21 / 1953-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/013 - Instruções logísticas - directivas logísticas. Contém documentos NATO 
sobre o sistema de logística, definições e termos militares para uso no plano logístico do SACEUR, sistema logístico 
proposto pelo SHAPE, memorandos e relatórios do Grupo Permanente e da Comissão dos Representantes Militares 
NATO. 1953-08-25 / 1957-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/014 - Missão SHAPE chefiada pelo COR Tharaux. Contém documentos sobre 
visita da missão SHAPE a Lisboa, relativa à revisão anual de 1953. 1953-05-26 / 1953-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/015 - Recomendações do SHAPE. Contém documentos sobre a resposta 
portuguesa referente às recomendações militares feitas pelo SHAPE. 1953-02-12 / 1953-02-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/016 - Organização da Divisão SHAPE. Contém documento NATO sobre a 
orientação do Plano do SHAPE para as forças terrestres. 1955-04-14 / 1955-04-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0061/017 - Pedido de informação pela NATO às Armadas Nacionais. Contém 
documentos NATO sobre as barcaças de desembarque, embarcações e veículos anfíbios e memorando para todos 
os representantes militares nacionais junto do SHAPE. 1953-11-18 / 1954-04-19 
 
 
UI 0062 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0062/018 - Ofertas internacionais. Contém documentos NATO referente a propostas 
de fornecimento de material. 1953-12-14 / 1955-09-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0062/019 - Organismos internacionais com orgânica e representação SHAPE. Lista 
dos relatórios pedidos pelo SHAPE. Contém documentos NATO do SHAPE. 1956-11-08 / 1957-08-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0062/020 - Organismos internacionais com orgânica e representação SHAPE. Lista 
dos relatórios pedidos pelo SHAPE. Contém documentos NATO do SHAPE. 1958-01-07 / 1958-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0062/021 - Organismos internacionais com orgânica e representação SHAPE. Contém 
documentos NATO do SHAPE. 1958-12-10 / 1960-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0062/022 - Organismos internacionais com orgânica e representação SHAPE. Contém 
documentos NATO do SHAPE. 1961-07-13 / 1972-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/024/0062/023 - Comando Militar SHAPE. Geral. Contém documentos NATO. 1969-12-22 
/ 1971-11-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/025 
Título: Comando SACLANT. 
Datas extremas: 1953 / 1964 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 63) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Comando SACLANT sobre estado do apoio logístico das forças 
reservadas ao SACLANT, relatório da situação do equipamento naval, relatório sobre o estado do material das forças 
navais e aéreas não embarcadas para o SACLANT, facilidades de bases para apoio logístico, negociação com o 
Almirantado Britânico para fornecimento de facilidades de base, em Lisboa, armamento e munições dos navios 
nacionais atribuídos ao SACLANT, instalação do Quartel-General da área Ibero-Atlântica, missões SACLANT, 
relatórios do oficial de ligação junto do SACLANT e exercício marítimo conjunto de larga escala 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem original e por nº original de processo: SC - A 325 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0063 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/001 - Estado do apoio logístico das forças reservadas ao SACLANT. Relatório de 
1953. Contém documentos referente à aquisição de JET FUEL, listas de abastecimento de material de guerra  e 
relatório da situação do apoio logístico. 1953-03-30 / 1953-09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/002 - Estado do apoio logístico das forças reservadas ao SACLANT. SER 1084 - 
15-10-1953. Contém documentos NATO sobre o apoio logístico, obtenção de elementos para o correspondente 
relatório, listas e quadros de materiais de guerra, instruções NATO para preparação e execução do relatório e 
apontamentos, rascunhos e cálculos manuscritos. 1953-10-15 / 1954-07-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/003 - Relatório da situação do equipamento naval - SER 301. Contém 
documentos referente à conferência sobre os procedimentos a seguir na preparação e apresentação de relatórios, 
situação das forças navais e aeronavais não embarcadas reservadas ou afetas à defesa da zona NATO e 
apontamentos manuscritos. 1953-03-28 / 1953-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/004 - Relatório da situação do equipamento naval - SER 296 - SACLANT/LOG/5-
53. Contém documentos NATO sobre a situação do equipamento das forças aeronavais embarcadas, 
procedimentos a seguir na preparação e apresentação de relatórios, listas de controle NATO e pedido para o 
relatório de situação. 1954-02-26 / 1954-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/005 - Relatório sobre o estado do material das forças navais e aéreas não 
embarcadas para o SACLANT. Contém documentos NATO referente ao relatório do estado do material e visita do 
assistente U.S.N. a Lisboa para discussão dos objetivos do Doc. Serial 1379. 1954-11-05 / 1956-08-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/006 - Facilidades de bases para apoio logístico. Contém documentos NATO 
sobre necessidade de instalação no arquipélago da Madeira para apoio logístico a forças nacionais e do SACLANT 
estacionadas e em trânsito, defesa marítima do porto do Funchal, facilidades de logística nos Açores a conceder às 
forças dos EUA atuando a partir do arquipélago, diversos quadros e apontamentos manuscritos. 1954-02-02 / 1956-
06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/007 - Negociação com o Almirantado Britânico para fornecimento de 
facilidades de base, em Lisboa, destinada a apoio logístico de elementos britânicos na esquadra de combate do 
SACLANT. Contém documentos NATO sobre o acordo para a base no Funchal para as forças britânicas, elementos 
integrados na esquadra de combate SACLANT, apontamentos manuscritos e relatórios do grupo de trabalho. 1954-
09-16 / 1956-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/008 - Armamento e munições dos navios nacionais atribuídos ao SACLANT. 
Contém documentos NATO referente ao pedido de informações sobre material artilheiro e quadros relativos ao 
armamento. 1955-06-01 / 1955-07-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/009 - Instalação do Quartel-General da área Ibero-Atlântica. Contém 
documentos NATO referente à administração geral dos correios, telégrafos e telefones, instalação de linhas para o 
Ministério da Defesa, conservação das instalações, comunicações por cabos submarinos e radiotelegráficas, inclui 
desenho das redes de cabos, localização do quartel-general do IBERLANT, memorando do SACLANT e relatório 
sobre os elementos referentes ao planeamento do sistema de comunicações necessário ao funcionamento do 
quartel-general. 08-1-6--19 / 1953-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/010 - Missões SACLANT. Contém documentos sobre visita do Almirante 
McCormick e um apontamento de conversa. 1953-05-21 / 1953-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/011 - Relatórios do nosso oficial de ligação junto do SACLANT. Contém 
memorandos da conferência realizada no SACLANT. 1953-02-11 / 1953-02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/025/0063/012 - Team Work. SACLANT - CINCHAN: Exercício marítimo conjunto de larga 
escala. 1964-09-21 / 1964-10-02 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/026 
Título: Representação nos Comandos Militares NATO. 
Datas extremas: 1957 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 64) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a representação nos Comandos Militares NATO, gestão 
de pessoal civil dos quartéis-generais da NATO, comando IBERLANT da área ibero-atlântica, contribuição 
portuguesa para o SACEUR através da brigada de infantaria, normas para as forças do comando aliado na Europa 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 970, 3475, 3980, 4063 - A 325 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0064 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/026/0064/001 - Gestão de pessoal civil dos quartéis-generais da NATO. Contém vol. 1 e 
2. 1957-08-23 / 1957-08-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/026/0064/002 - IBERLANT (NATO Comando da Área Ibero-Atlântica) - geral. Documentos 
NATO sobre o projeto de acordo entre o Governo de Portugal e o Supremo Comando Aliado do Atlântico sobre o 
estatuto e as condições especiais aplicáveis ao Quartel General do Comando Chefe Ibero-Atlântico a instalar e a 
funcionar em território português. 1967-00-00 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/026/0064/003 - IBERLANT (NATO Comando da Área Ibero-Atlântica) - geral. Documentos 
NATO sobre o acordo entre o Governo de Portugal e o Supremo Comando Aliado do Atlântico, relações 
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internacionais - facilidades médicas, contribuição portuguesa para o Quartel-General do COMIBERLANT (Defence 
Committee of the North Atlantic Council Commander IBERLANT), aumento do quadro de pessoal, visitas às 
infraestruturas NATO por oficiais do COMIBERLANT, acordo bilateral entre Portugal e o SACLANT e memorando do 
SACLANT. 1967-01-10 / 1971-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/026/0064/004 - IBERLANT (NATO Comando da Área Ibero-Atlântica) - geral. Documentos 
NATO sobre o apoio logístico à contribuição portuguesa no COMIBERLANT, acordo bilateral entre Portugal e o 
SACLANT sobre o IBERLANT, equipamento de distribuição de som e instalações para a Guarda Nacional ao 
COMIBERLANT, atividades do IBERLANT entre junho de 1972 e junho de 1973. 1972-02-05 / 1973-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/026/0064/005 - Contribuição portuguesa para o SACEUR - brigada de infantaria. 
Documentos NATO sobre a resposta portuguesa ao questionário relativo à revisão de planeamento da defesa - 
NATO e as forças navais dos Estados Unidos. 1973-07-26 / 1973-08-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/026/0064/006 - Normas para as forças do comando aliado na Europa. Manual NATO com 
anteproposta sobre as normas para as forças do Comando Aliado na Europa. 1974-01-01 / 1974-01-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/027 
Título: Visitas de entidades nacionais e estrangeiras 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 65) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as visitas de entidades nacionais e estrangeiras com 
destaque para a visita ao SACLANT do chefe do Estado Maior General das Forças Armadas em junho de 1956, de 
um oficial do SACLANT às infraestruturas, do Industrial College of the Armed Forces dos EUA, à Comissão Militar 
NATO, disponibilidade de viagem de helicóptero de 3 membros da NATO com partida de Washington para visita 
aos depósitos de munições de Lisboa do COMIBERLANT, visita à Grécia no âmbito do 54ª encontro da Comissão 
Militar NATO do General Costa Gomes 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 386, 626, 1368, 2583 e 3022 - 
A 40 
Idioma: Português, inglês e turco 
 
UI 0065 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/027/0065/001 - Visita ao SACLANT do chefe do Estado Maior General das Forças Armadas 
em junho de 1956. Contém relatório da visita, recortes de imprensa, apontamentos sobre os assuntos a tratar e 
pedidos do SACLANT para infraestruturas comuns NATO, diferenças fundamentais na conceção do SHAPE quanto 
aos aeródromos militares, croquis manuscritos, comparação das normas SHAPE e NATO, memorando sobre os 
radares oferecidos pelo Canadá ao abrigo do MDAP através do Standing Group, memorial sobre a colaboração luso-
americana, problemas logísticos das forças aéreas portuguesas, aperfeiçoamento do sistema de deteção e controle 
- ACW, desenvolvimento das possibilidades das OGMA com plantas de localização. 1956/06/05 / 1956-07-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/027/0065/002 - Visita de um oficial do SACLANT com vista às infraestruturas. contém 
relatório da visita a Portugal em 28SET a 2OUT de 1956. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/027/0065/003 - Visita do Industrial College of the Armed Forces dos EUA. Contém 
informações sobre a visita. 1960/11/21 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/027/0065/004 - Visita do Industrial College of the Armed Forces dos EUA. Contém 
informações sobre a visita. 1971/02/05 / 1972-08-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/027/0065/005 - Visita à Comissão Militar NATO. Contém programa militar e 
demonstração ao vivo perto de Warminster. 1969-09-18 / 19/09/1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/027/0065/006 - Disponibilidade de viagem de helicóptero de 3 membros da NATO com 
partida de Washington para visita aos depósitos de munições de Lisboa - COMIBERLANT. Contém mensagens. 1973-
03-01 / 1973-03-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/027/0065/007 - Visita à Grécia no âmbito do 54ª encontro da Comissão Militar NATO do 
General Costa Gomes. Contém programa e atividades da visita e programa do exercício TAYFUN 73. 1973-09-18 / 
21/09/1973 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/028 
Título: Orçamentos Militares Nacionais  
Datas extremas: 1953 / 1963 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 66) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os orçamentos militares nacionais, responsabilidades 
pecuniárias dos oficiais pagadores, pagamento de carburantes fornecidos aos draga-minas portugueses Santa Cruz 
e Angra do Heroísmo em Toulon, planos de  fomento do Ultramar, projetos de orçamento para as Forças Armadas, 
atribuição de casas do Estado a militares dos 3 ramos das Forças Armadas, estatísticas financeiras das Forças 
Armadas, Fundo de Defesa Militar do Ultramar, pedidos de informação pelo "Foreign Office", verbas consignadas 
ao Hospital Militar de Doenças Infetocontagiosas (HMDIC)  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: PN/1, RP, 976, 1789, 2185, 
2297, 901 e 3071 - A620 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0066 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/001 - Responsabilidades pecuniárias dos oficiais pagadores. Contém 
correspondência diversa da Direção de Serviços de Administração Militar, do Adido Militar em Paris, do SHAPE, da 
DELNATO, do Ministério da Marinha e do Ministério do Exército. 1953-03-27 / 1954-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/002 - Pagamento de carburantes fornecidos aos draga-minas portugueses 
Santa Cruz e Angra do Heroísmo em Toulon. 1957-02-11 / 1957-02-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/003 - Planos de fomento do Ultramar. Documentos NATO sobre o plano de 
emprego do fundo de defesa militar. 1958-08-30 / 1958-08-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/004 - Projetos de orçamento para as Forças Armadas. 1959-11-19 / 1959-12-
31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/005 - Atribuição de casas do Estado a militares dos 3 ramos das Forças 
Armadas. Contém informações e projeto de decreto-lei sobre a atribuição de casas do Estado ao pessoal civil em 
serviço nas Forças Armadas. 1959-10-14 / 1960-04-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/006 - Estatísticas financeiras das Forças Armadas. Trabalho efetuado pelo CFR 
Manuel Jacinto Pereira. 1962-00-00 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/007 - Fundo de Defesa Militar: Ultramar. Aquisição de granadas anti RIOT 
L1A1E TS 792. Contém informação. 1963-03-06 / 1963-03-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/008 - Pedidos de informações pelo "Foreign Office". Processo sobre elementos 
solicitados pela embaixada de Portugal em Londres, exemplar do boletim informativo trimestral da NATO e 
proposta de alteração ao memorando - alguns dados relativos ao esforço de defesa português. 1953-11-12 / 1954-
03-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/028/0066/009 - Verbas consignadas ao Hospital Militar de Doenças Infetocontagiosas 
(HMDIC). Contém informações do Estado-Maior do Exército e do SGDN. 1960-03-11 / 1960-05-18 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/029 
Título: Atas da Comissão de Orçamento Civil NATO. 
Datas extremas: 1958 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cxs. 67 - 70) com um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e agendas das reuniões da Comissão de Orçamento Civil NATO, 
incluindo a situação financeira do Secretariado Internacional e projetos orçamentais do Secretariado Internacional, 
do Comando Aliado da Europa (CAE) e para os quartéis generais aliados das Forças da Europa Central 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 354 - A 632 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0067 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0067/001 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1958-01-20 / 1958-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0067/002 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1961-01-05 / 1961-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0067/003 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1961-12-19 / 1962-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0067/004 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1963-01-03 / 1963-05-24 
 
 
UI 0068 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0068/005 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1963-06-04 / 1964-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0068/006 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1964-08-28 / 1964-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0068/007 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO sobre a situação financeira do Secretariado Internacional e estimativas orçamentais para o 
exercício de 1966 da Comissão. 1965-01-14 / 1965-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0068/008 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1966-01-06 / 1966-06-13 
 
 
UI 0069 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0069/009 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1967-01-09 / 1967-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0069/010 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO sobre a situação financeira do Secretariado Internacional e orçamento para o exercício de 1967 
da Comissão. 1965-11-04 / 1966-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0069/011 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão incluindo projetos orçamentais do Secretariado Internacional para 1968, do 
Comando Aliado da Europa (CAE) e para os quartéis generais aliados das Forças da Europa Central. 1967-00-00 / 
1967-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0069/012 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1967-05-03 / 1967-12-06 
 
 
UI 0070 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0070/013 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1970-11-27 / 1971-06-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0070/014 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1971-07-26 / 1971-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/029/0070/015 - Atas, agendas e notas da Comissão de Orçamento Civil NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Civil NATO. 1971-11-26 / 1972-10-20 
 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/030 
Título: Comissão dos Orçamentos Militares NATO. Geral 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (cxs. 71 - 76) com um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão dos Orçamentos Militares NATO com projetos de 
orçamentos, vencimentos, transferências de verbas, estimativas orçamentais e agendas e processos verbais das 
reuniões, relatório do Grupo de Trabalho das Telecomunicações, contribuições do Secretariado Internacional, 
financiamento das despesas militares comuns, despesas de defesa nos países NATO, recursos financeiros dos 
partidos comunistas, programa de equipamento em telecomunicações, sistema FASTCAT e financiamento das 
instalações de telecomunicações HAWK, pessoal e apoio logístico para o sistema SCARS, circuitos de 
telecomunicações NIKE e sistemas de radar de deteção, projeto de orçamento internacional do Comando Aliado da 
Europa (ACE), orçamentos para os quartéis-generais e organismos militares NATO e do Estado Maior Militar 
Internacional, manutenção e instalação de infraestruturas, organização da base aérea de Chievres, previsões 
orçamentais internacionais 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 54 - A 6510 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0071 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0071/001 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar com projetos de orçamentos, vencimentos, transferências de verbas, 
estimativas orçamentais para 1955 e agendas e processos verbais das reuniões, vol. 1. 1956-04-25 / 1956/10/04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0071/002 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar com projetos de orçamentos e agendas das reuniões, vol. 2. 1956/10/03 / 
1956/12/17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0071/003 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar com relatórios, vencimentos de pessoal civil, agendas e processos verbais das 
reuniões. 1957/12/17 / 1958/01/06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0071/004 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar com o exercicio de 1959 e relatório do Grupo de Trabalho das 
Telecomunicações. 1958/12/19 / 1959/09/29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0071/005 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, relatório com as necessidades em telecomunicações para 1961, contribuições 
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do Secretariado internacional para o orçamento NATO para 1960, exercício Fallex 60, financiamento das despesas 
militares comuns a partir de 1961. 1959-12-12 / 1960/12/19 
 
 
UI 0072 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0072/006 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Orçamento Militar, noticias sobre despesas de defesa nos países NATO 1949 - 1962, vencimentos, 
financiamento de despesas militares comuns a partir de 1965, recursos financeiros dos partidos comunistas, 
necessidades em telecomunicações. 1960-12-19 / 1962/12/13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0072/007 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar e da Comissão do orçamento Civil, projetos orçamentais para 1964, 
necessidades e programa de equipamento em telecomunicações, sistema FASTCAT. 1963-10-19 / 1963/12/09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0072/008 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar com necessidades orçamentais, financiamento das instalações de 
telecomunicações HAWK, pessoal civil, despesas com os quartéis-generais, exercício financeiro de 1963. 
1962/12/27 / 1963/09/28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0072/009 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, vencimentos de pessoal, informação estatística dos orçamentos para 1962 e 
1963 e necessidades em transmissões. 1963-12-13 / 1964/10/12 
 
 
UI 0073 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0073/010 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, despesas de pessoal, necessidades em transmissões, projetos orçamentais para 
1966. 1964/10/19 / 1965/03/04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0073/011 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, financiamento para instalações militares da NATO, exercício financeiro de 1965 
para equipamento das transmissões do Comando Aliado da Europa (ACE), vol. 1. 1965-02-26 / 1965/05/20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0073/012 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, circuitos de transmissões, pessoal para o sistema SCARS, plano de centralização 
do sistema de comunicações, vol. 2. 1965-05-26 / 1965/10/25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0073/013 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, projetos orçamentais para os quarteis generais NATO para 1966, circuitos de 
telecomunicações Nike e sistemas de radar de deteção, relatório sobre operações financeiras da NATO dos anos 
1962 e 1963, vol. 3. 1965/09/24 / 1965/12/03 
 
 
UI 0074 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0074/014 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, vencimentos de pessoal, sistema SCARS. 1965-12-10 / 1966/06/17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0074/015 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, pessoal, projetos orçamentais dos quarteis generais e organismos militares da 
NATO para 1967. 1966/07/29 / 1966/12/06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0074/016 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém projeto de 
orçamento internacional do Comando Aliado da Europa (ACE), ano financeiro de 1967. 1966-10-18 / 1968/10/18 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0074/017 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, apoio logístico SCARS, acordo sobre despesas do exercício SILVER TOWER, 
telecomunicações. 1967-02-03 / 1967/03/17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0074/018 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, aeródromos de reserva, telecomunicações com a região sul, vencimentos de 
pessoal, apoio logístico e previsões orçamentais internacionais do ano fiscal 1968. 1967-03-07 / 1967/07/07 
 
 
UI 0075 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0075/019 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Orçamento Militar, projetos orçamentais internacionais, instalação de infraestruturas, apoio 
logístico. 1967-07-10 / 1967/09/30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0075/020 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Orçamento Militar, projeto de orçamento para aparelhos Xerox, comunicações, orçamentos para 
os quartéis-generais e organismos militares NATO para 1968 e do Estado Maior Militar Internacional, manutenção 
e instalação de infraestruturas, comunicações na região sul. 1967-10-19 / 1967/12/06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0075/021 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Orçamento Militar. 1971/02/09 / 1971/04/07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0075/022 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Orçamento Militar, instalação de infraestruturas, comunicações e transmissões, organização da 
base aérea de Chievres. 1971/04/19 / 1971/05/07 
 
 
UI 0076 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0076/023 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar. 1971/06/11 / 1971/11/25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0076/024 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar, projeto orçamental instalação de infraestruturas do ano financeiro de 1971, 
previsões orçamentais internacionais. 1971-08-10 / 1971/10/18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0076/025 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar. 1971/11/25 / 1971/12/28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/030/0076/026 - Comissão do Orçamento Militar NATO. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão do Orçamento Militar. 1972/04/19 / 1972/07/31 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/031 
Título: Atas da Comissão dos Orçamentos Militares NATO. 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (cxs. 77 - 84) com um total de 30 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e agendas das reuniões da Comissão dos Orçamentos Militares NATO. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 406 - A 6510 
Idioma: Francês 
 
UI 0077 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0077/001 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1956-12-21 / 1958-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0077/002 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1960-12-19 / 1961-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0077/003 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1961-07-21 / 1961-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0077/004 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1961-12-13 / 1962-06-22 
 
 
UI 0078 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0078/005 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1962-07-12 / 1962-10-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0078/006 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1962-12-17 / 1963-07-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0078/007 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1963-07-31 / 1963-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0078/008 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1963-11-15 / 1963-12-11 
 
 
UI 0079 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0079/009 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1963-12-03 / 1964-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0079/010 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1964-04-07 / 1964-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0079/011 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1964-09-17 / 1964-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0079/012 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1964-12-30 / 1965-05-06 
 
 
UI 0080 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0080/013 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1965-05-12 / 1965-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0080/014 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1965-10-06 / 1965-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0080/015 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1965-12-08 / 1966-06-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0080/016 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1966-06-15 / 1966-12-22 
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UI 0081 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0081/017 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1966-12-15 / 1967-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0081/018 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1967-04-13 / 1967-07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0081/019 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1967-07-19 / 1967-11-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0081/020 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1970-12-16 / 1971-02-10 
 
 
UI 0082 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0082/021 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1971-01-26 / 1971-03-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0082/022 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1971-04-15 / 1971-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0082/023 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1971-06-01 / 1971-05-15 
 
 
UI 0083 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0083/024 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1971-08-10 / 1971-10-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0083/025 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1971-10-22 / 1971-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0083/026 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1971-12-03 / 1972-04-21 
 
 
UI 0084 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0084/027 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1972-02-11 / 1972-03-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0084/028 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1972-03-21 / 1972-06-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0084/029 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1972-06-14 / 1972-07-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/031/0084/030 - Atas, agendas e notas da Comissão dos Orçamentos Militares. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1972-09-18 / 1972-10-23 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/032 
Título: Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO. 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 85) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre orçamentos internacionais do Secretariado Internacional 
NATO, incluindo memorandos, dados estatísticos de base relativos aos esforços para a defesa e a evolução da 
situação económica nos países NATO, contribuições e financiamento das atividades da NATO no domínio, 
contribuições e financiamento das atividades da NATO no domínio científico  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 211 - A 650 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 52 - Orçamentos do Secretariado Internacional NATO 
(PT/ADN/SGDN/3REP/052) 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0085 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/032/0085/001 - Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Civil incluindo relatórios e informações sobre a nova estrutura 
salarial na NATO e memorandos do Secretariado Internacional. 1957-01-07 / 1961-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/032/0085/002 - Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO incluindo memorandos do Secretariado Internacional. 1962-02-20 / 1964-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/032/0085/003 - Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO incluindo memorandos do Secretariado Internacional. 1965-01-13 / 1965-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/032/0085/004 - Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO sobre orçamentos internacionais, dados estatísticos de base relativos aos esforços para a defesa 
e a evolução da situação económica nos países NATO. 1966-01-11 / 1966-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/032/0085/005 - Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO incluindo memorandos do Secretariado Internacional sobre as contribuições e financiamento 
das atividades da NATO no domínio científico e estatísticas do esforço de defesa e desenvolvimento económico nos 
países NATO. 1970-12-30 / 1971-08-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/032/0085/006 - Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO incluindo memorandos do Secretariado Internacional sobre as contribuições e financiamento 
das atividades da NATO no domínio científico e estatísticas do esforço de defesa e desenvolvimento económico nos 
países NATO. 1971-12-10 / 1972-07-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/033 
Título: Orçamentos NATO do BALTAP: COMBALTAP - COMAIRBALTAP - COMLANDJUT - COMNANBALTAP 
Datas extremas: 1965 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 86) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre orçamentos NATO do BALTAP, incluindo os comandos 
COMBALTAP, COMAIRBALTAP, COMLANDJUT e COMNAVBALTAP, orçamentos da Comissão de Orçamento Militar, 
sistema de alarme e segurança para os quartéis-generais da zona do Báltico, e os comandos AIRBALTAP, LANDJUT 
e NAVBALTAP, projeto de orçamento suplementar para o exercício BRICK STONE e memorandos e relatórios da 
Comissão de Orçamento Militar 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3128 - A 651 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0086 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/033/0086/001 - Orçamentos do BALTAP - Allied Forces Baltic Approaches: COMBALTAP 
(Commander, Allied Forces, Baltic Approaches), COMAIRBALTAP (Commander, Allied Air Forces, Baltic Approaches),  
COMLANDJUT (Commander Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland),  COMNAVBALTAP ( Commander 
Allied Naval Forces Baltic Approaches). Documentos NATO sobre os orçamentos da Comissão de Orçamento Militar, 
sistema de alarme e segurança para os quartéis-generais da zona do Báltico e relatórios da Comissão. 1965-01-05 
/ 1966-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/033/0086/002 - Orçamentos do BALTAP - Allied Forces Baltic Approaches: COMBALTAP 
(Commander, Allied Forces, Baltic Approaches), COMAIRBALTAP (Commander, Allied Air Forces, Baltic Approaches),  
COMLANDJUT (Commander Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland),  COMNAVBALTAP ( Commander 
Allied Naval Forces Baltic Approaches). Documentos NATO sobre o orçamento revisto em 1967 do BALTAP para os 
quartéis-generais. 1967-05-24 / 1967-06-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/033/0086/003 - Orçamentos do BALTAP - Allied Forces Baltic Approaches: COMBALTAP 
(Commander, Allied Forces, Baltic Approaches), COMAIRBALTAP (Commander, Allied Air Forces, Baltic Approaches),  
COMLANDJUT (Commander Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland),  COMNAVBALTAP ( Commander 
Allied Naval Forces Baltic Approaches). Documentos NATO sobre o projeto de orçamento para 1972 e 1973 dos 
quartéis-generais do BALTAP - AIRBALTAP - LANDJUT - NAVBALTAP, projeto de orçamento suplementar para o 
exercício BRICK STONE, memorandos e relatórios da Comissão de Orçamento Militar. 1970-12-03 / 1972-10-17 
 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/034 
Título: Orçamentos Militares NATO do Colégio de Defesa 
Datas extremas: 1960 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 87) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os orçamentos Militares NATO do Colégio de Defesa 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 954 - A 6510 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0087 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/034/0087/001 - Orçamentos militares NATO. Orçamento do Colégio de Defesa. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1960-01-20 / 1963-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/034/0087/002 - Orçamentos militares NATO. Orçamento do Colégio de Defesa. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1964-01-03 / 1967-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/034/0087/003 - Orçamentos militares NATO. Orçamento do Colégio de Defesa. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1969-12-12 / 1971-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/034/0087/004 - Orçamentos militares NATO. Orçamento do Colégio de Defesa. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1972-01-18 / 1972-10-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/035 
Título: Orçamento do SHAPE. Geral  
Datas extremas: 1960 / 1972 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (cxs. 88 - 97) com um total de 36 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos pela Comissão do Orçamento Militar sobre os orçamentos do 
SHAPE, com previsões orçamentais e orçamentos suplementares da Comissão de Infraestruturas e do programa de 
equipamento de transmissões, Quartel das Forças Aliadas do sul da Europa, Quartel General das Forças Aliadas no 
Mediterrâneo - AFMED, exercícios e manobras, previsões orçamentais para o Comando Aliado da Europa (ACE) 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 53  - A 6511 
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Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0088 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0088/001 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar com previsões orçamentais e orçamentos suplementares da Comissão de Infraestruturas e do 
programa de equipamento de transmissões. 1960-01-27 / 1960-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0088/002 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar para 1962 relativos a sistemas de transmissões, Quartel das Forças Aliadas do sul da Europa, 
Quartel General das Forças Aliadas no Mediterrâneo - AFMED, exercícios e manobras. 1961-01-10 / 1961-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0088/003 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar. 1961-06-21 / 1961-12-20 
 
 
UI 0089 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0089/004 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar para 1962 e 1963. 1961-12-08 / 1962-05-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0089/005 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar para 1962 e 1963. 1962-05-18 / 1962-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0089/006 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar para 1963 com documentos do Comando Aliado da Europa (ACE). 1962-09-12 / 1962-12-13 
 
 
UI 0090 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0090/007 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar para 1963, tabelas de vencimentos de pessoal civil administrativo e previsões orçamentais para 
o Comando Aliado da Europa (ACE). 1962-09-17 / 1962-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0090/008 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 1. 1962-12-21 / 1963-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0090/009 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 2. 1963-03-20 / 1963-07-26 
 
 
UI 0091 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0091/010 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 3. 1963-10-17 / 1963-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0091/011 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 1. 1963-12-16 / 1963-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0091/012 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 2. 1964-04-10 / 1964-09-10 
 
 
UI 0092 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0092/013 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar sobre o programa de equipamento das transmissões para o Comando Aliado da Europa (ACE) 
para 1965, vol. 3. 1964-09-08 / 1964-09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0092/014 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 4. 1964-09-15 / 1964-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0092/015 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 1. 1965-01-06 / 1965-05-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0092/016 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 2. 1965-06-01 / 1965-08-25 
 
 
UI 0093 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0093/017 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar com programa de equipamento de transmissões, vol. 3. 1965-08-19 / 1965-09-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0093/018 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 4. 1965-09-23 / 1965-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0093/019 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 1. 1965-12-22 / 1966-07-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0093/020 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documento NATO do Comando Aliado 
da Europa sobre organização e instalação de transmissões. 1966-05-26 / 1966-05-26 
 
 
UI 0094 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0094/021 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 2. 1966-07-28 / 1966-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0094/022 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 3. 1966-09-26 / 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0094/023 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 1. 1967-01-03 / 1967-01-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0094/024 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 2. 1967-01-13 / 1967-04-27 
 
 
UI 0095 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0095/025 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO do Comando Aliado 
da Europa (ACE) com o exercício financeiro de 1968 e previsões orçamentais. 1967-08-30 / 1967-08-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0095/026 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar e estimativa financeira de 1968 das transmissões do Comando Aliado da Europa (ACE), vol. 3. 
1967-05-23 / 1967-10-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0095/027 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 4. 1967-10-05 / 1967-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0095/028 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 7. 1970-10-20 / 1970-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0095/029 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 1. 1970-11-10 / 1971-03-29 
 
 
UI 0096 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0096/030 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar com estimativas orçamentais para 1972, vol. 2. 1971-04-09 / 1971-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0096/031 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 3. 1971-07-18 / 1971-09-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0096/032 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 4. 1971-09-15 / 1971-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0096/033 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 5. 1971-10-22 / 1971-11-17 
 
 
UI 0097 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0097/034 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar e Comissão de Infraestruturas. 1971-12-06 / 1972-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0097/035 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar, vol. 1. 1972-04-13 / 1972-06-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/035/0097/036 - Orçamento SHAPE. Geral. Contém documentos NATO da Comissão do 
Orçamento Militar com previsões orçamentais e programa das transmissões para o Comando Aliado da Europa 
(ACE). 1972-07-03 / 1972-09-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/036 
Título: Orçamento SHAPE. 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 9 cxs. (cxs. 98 - 106) com um total de 34 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre o orçamento SHAPE, 
regulamento do pessoal civil do SHAPE, projeto de orçamento internacional para o quartel general dos aliados na 
Europa, proposta do Centro Técnico do SHAPE  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 490. 502 e 561 - A 6511 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0098 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0098/001 - Orçamento Militar SHAPE. Regulamento do pessoal civil do SHAPE. 
Contém documentos NATO do SHAPE e Comissão do Orçamento Militar. 1956-07-09 / 1956-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0098/002 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1956-08-07 / 1956-08-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0098/003 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1956-11-13 / 1956-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0098/004 - Orçamento Militar SHAPE. Projeto do Quartel General do SHAPE. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1957-12-20 / 1958-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0098/005 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1959-10-21 / 1959-12-12 
 
 
UI 0099 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0099/006 - Orçamento Militar SHAPE. Anexo. Contém documentos NATO do Comité 
do Orçamento Militar com o exercício financeiro de 1961 do programa de equipamento das transmissões. 1960-
09-16 / 1960-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0099/007 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1960-12-28 / 1961-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0099/008 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1961-05-03 / 1961-06-24 
 
 
UI 0100 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0100/009 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1961-06-28 / 1961-09-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0100/010 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1961-08-21 / 1961-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0100/011 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1961-10-02 / 1961-12-12 
 
 
UI 0101 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0101/012 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1961-12-12 / 1962-03-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0101/013 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1962-03-05 / 1962-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0101/014 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1962-06-26 / 1962-09-18 
 
 
UI 0102 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0102/015 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1962-09-18 / 1962-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0102/016 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1962-12-21 / 1963-07-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0102/017 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1963-07-30 / 1963-09-09 
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UI 0103 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0103/018 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1963-09-11 / 1963-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0103/019 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1964-04-14 / 1964-06-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0103/020 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1964-06-17 / 1964-09-04 
 
 
 
UI 0104 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0104/021 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1964-09-16 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0104/022 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1965-01-04 / 1965-06-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0104/023 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1965-07-01 / 1965-12-03 
 
 
 
UI 0105 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0105/024 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1965-12-13 / 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0105/025 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar e projeto de orçamento internacional para o quartel general dos aliados na Europa (anexo). 
1965-09-24 / 1965-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0105/026 - Orçamento Militar SHAPE. Contém programa de trabalho do CTS 
proposta para o ano de 1967 do Centro Técnico do SHAPE (anexo). 1966-06-01 / 1966-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0105/027 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1966-12-14 / 1967-07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0105/028 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar (anexos). 1967-03-08 / 1967-03-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0105/029 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar (anexos com propostas orçamentais do Centro Técnico do SHAPE para 1968). 1967-05-31 / 1967-
06-30 
 
 
UI 0106 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0106/030 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1967-07-28 / 1967-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0106/031 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1970-12-15 / 1971-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0106/032 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1971-09-24 / 1971-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0106/033 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1972-08-17 / 1972-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/036/0106/034 - Orçamento Militar SHAPE. Contém documentos NATO do Comité do 
Orçamento Militar. 1971-11-29 / 1972-07-31 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/037 
Título: Orçamentos Militares SHAPE. 2ª e 4ª FATAC (Força Aérea Tática Aliada) 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cxs. 107 - 110) com um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para a 2ª e 4ª FATAC (Força Aérea Tática Aliada) e previsões orçamentais internacionais  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 707 - A 6511 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0107 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0107/001 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1956-10-02 / 1956-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0107/002 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1960-11-16 / 1961-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0107/003 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1962-01-10 / 1962-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0107/004 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1962-08-29 / 1962-12-03 
 
 
UI 0108 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0108/005 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-01-08 / 1963-08-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0108/006 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-08-26 / 1963-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0108/007 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-12-31 / 1964-07-02 
 
 
UI 0109 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0109/008 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1964-07-21 / 1964-11-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0109/009 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1964-12-18 / 1965-07-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0109/010 - Orçamento para a 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1965-07-19 / 1965-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0109/011 - Orçamento para a 2ª e 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1966-01-03 / 1966-12-30 
 
 
UI 0110 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0110/012 - Orçamento para a 2ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documento NATO com previsões orçamentais internacionais do Grupo de Exércitos do Norte e da 2ª Aviação Tática 
Aliada para 1967. 1966-07-00 / 1966-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0110/013 - Orçamento para a 2ª e 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documento NATO com previsões orçamentais internacionais para 1967. 1966-05-00 / 1966-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0110/014 - Orçamento para a 2ª e 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1967-01-09 / 1967-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0110/015 - Orçamento para a 2ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documento NATO com previsões orçamentais internacionais para 1968. 1967-06-19 / 1967-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0110/016 - Orçamento para a 2ª e 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1970-01-07 / 1971-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/037/0110/017 - Orçamento para a 2ª e 4ª Força Aérea Tática Aliada - FATAC. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar e previsões orçamentais internacionais. 1971-01-20 / 1972-
10-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/038 
Título: Orçamentos Militares SHAPE. 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea Tática Aliada) 
Datas extremas: 1960 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cx. (cxs. 111 -113) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para a 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea Tática Aliada), reorganização dos quartéis-generais da 5ª e 6ª FATAC 
e para o Quartel-General das Forças Aliadas do Sudeste da Europa e memorando do controlo financeiro SHAPE 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 759 - A 6511 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0111 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0111/001 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documento NATO com o projeto de Orçamento 1961 para os quartéis-generais das Forças 
Aliadas do Sudeste da Europa (6ª FATAC). 1960-08-31 / 1960-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0111/002 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1961-05-20 / 1961-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0111/003 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1962-01-10 / 1962-11-29 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0111/004 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-01-31 / 1963-12-06 
 
 
UI 0112 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0112/005 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar, reorganização do quartel-general da 
5ª FATAC. 1964-01-03 / 1964-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0112/006 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar, organização do quartel-general da 
6ª FATAC. 1965-01-05 / 1965-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0112/007 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar, organização do quartel-general da 
6ª FATAC. 1965-06-01 / 1965-11-16 
 
 
UI 0113 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0113/008 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1965-12-17 / 1967-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0113/009 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documento NATO com projeto de orçamento internacional para 1968 para o Quartel-
General das Forças Aliadas do Sudeste da Europa. 1967-05-12 / 1967-05-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0113/010 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar com projeto de orçamento 
internacional 1968 do quartel-general da 5ª FATAC. 1967-05-23 / 1967-05-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/038/0113/011 - Orçamentos militares SHAPE. Orçamentos da 5ª e 6ª FATAC (Força Aérea 
Tática Aliada). Contém documentos NATO com o exercício financeiro 1972, projeto de orçamento internacional e 
memorando do controlo financeiro SHAPE. 1969-11-12 / 1971-10-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/039 
Título: Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army Group). 
Datas extremas: 1963 / 1969 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cxs. 114 - 115) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para o CENTAG (Central Army Group) 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 732 - A 6511 
Idioma: Francês 
 
UI 0114 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0114/001 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1961-01-10 / 1961-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0114/002 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1962-01-10 / 1963-07-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0114/003 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-08-20 / 1963-12-10 
 
 
UI 0115 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0115/004 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1964-01-03 / 1964-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0115/005 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1965-01-05 / 1965-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0115/006 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1966-01-03 / 1967-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0115/007 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1970-01-07 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/039/0115/008 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do CENTAG (Central Army 
Group). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1971-12-13 / 1972-10-06 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/040 
Título: Orçamentos militares SHAPE. Orçamento do HAFSE (Headquarters Allied Forces Southern Europe) 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cxs. 116 - 117) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para HAFSE (Headquarters Allied Forces Southern Europe) e necessidade em telecomunicações dos 
quartéis-generais 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 481 e 761 - A 6511 
Idioma: Francês 
 
UI 0116 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0116/001 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Necessidade em telecomunicações dos quartéis generais do HAFSE. Contém 
documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar, projetos de orçamento para 1957. 1956-07-11 / 1956-10-
06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0116/002 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1959-12-12 / 1962-
05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0116/003 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1962-06-13 / 1962-
11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0116/004 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-01-31 / 1963-
11-22 
 
 
UI 0117 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0117/005 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1964-01-03 / 1965-
11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0117/006 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1966-01-03 / 1967-
11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0117/007 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1969-12-08 / 1971-
11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/040/0117/008 - Orçamentos militares SHAPE: orçamento para o HAFSE (Headquarters 
Allied Forces Southern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1971-12-03 / 1972-
08-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/041 
Título: Orçamentos militares SHAPE. Orçamento do HALENE / AFNORTH (Headquarters Allied Forces Northern 
Europe) 
Datas extremas: 1959 / 1972 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cxs. 118 - 119) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para o HALENE / AFNORTH (Headquarters Allied Forces Northern Europe) 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 762 - A 6511 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0118 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/041/0118/001 - Orçamentos militares SHAPE: Orçamento para o HALENE / AFNORTH 
(Headquarters Allied Forces Northern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1959-12-11 / 1961-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/041/0118/002 - Orçamentos militares SHAPE: Orçamento para o HALENE / AFNORTH 
(Headquarters Allied Forces Northern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1962-01-10 / 1962-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/041/0118/003 - Orçamentos militares SHAPE: Orçamento para o HALENE / AFNORTH 
(Headquarters Allied Forces Northern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1963-01-31 / 1963-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/041/0118/004 - Orçamentos militares SHAPE: Orçamento para o HALENE / AFNORTH 
(Headquarters Allied Forces Northern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1964-01-03 / 1965-11-10 
 
 
UI 0119 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/041/0119/005 - Orçamentos militares SHAPE: Orçamento para o HALENE / AFNORTH 
(Headquarters Allied Forces Northern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1966-01-03 / 1967-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/041/0119/006 - Orçamentos militares SHAPE: Orçamento para o HALENE / AFNORTH 
(Headquarters Allied Forces Northern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1969-01-15 / 1971-10-28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/041/0119/007 - Orçamentos militares SHAPE: Orçamento para o HALENE / AFNORTH 
(Headquarters Allied Forces Northern Europe). Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1972-01-12 / 1972-10-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/042 
Título: Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do FACE (Quartel-General das Forças Aliadas do Centro Europa). 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cxs. 120 - 122) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para o FACE (Quartel-General das Forças Aliadas do Centro Europa). 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 774 - A 6511 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0120 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0120/001 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1957-01-
31 / 1957-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0120/002 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1960-12-
22 / 1961-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0120/003 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1962-01-
09 / 1962-06-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0120/004 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1962-06-
22 / 1963-01-31 
 
 
UI 0121 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0121/005 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1963-01-
31 / 1963-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0121/006 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1964-01-
03 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0121/007 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1964-06-
00 / 1964-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0121/008 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1965-01-
06 / 1965-06-18 
 
 
UI 0122 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0122/009 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1965-06-
29 / 1966-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0122/010 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1966-12-
15 / 1967-05-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0122/011 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1967-05-
18 / 1967-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0122/012 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1970-01-
03 / 1971-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/042/0122/013 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Quartel-General das 
Forças Aliadas do Centro Europa (FACE). Contém documentos NATO da Comissão de Orçamento Militar. 1971-11-
26 / 1972-08-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/043 
Título: Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do HAFMED 
Datas extremas: 1961 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 123) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para o HAFMED - Quartel General das Forças Aliadas no Mediterrâneo e previsão de orçamento 
internacional para o exercício JOJ 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 808 - A 6511 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0123 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/043/0123/001 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o HAFMED - Quartel 
General das Forças Aliadas no Mediterrâneo. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1961-
01-11 / 1963-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/043/0123/002 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o HAFMED - Quartel 
General das Forças Aliadas no Mediterrâneo. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-
12-20 / 1965-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/043/0123/003 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o HAFMED - Quartel 
General das Forças Aliadas no Mediterrâneo. Contém documento NATO com previsão de orçamento internacional 
para o exercício de 1967. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/044 
Título: Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento do NAVNORCENT e NAVSOUTH 
Datas extremas: 1959 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 124) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para o NAVNORCENT e NAVSOUTH com estimativas e orçamentos para os quartéis generais 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1578 - A 6511 
Idioma: Francês e inglês 
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UI 0124 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/044/0124/001 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para NAVNORCENT (Naval 
Forces Area Central Europe and North Centre). Documentos NATO sobre os projetos, estimativas e orçamentos 
para os quartéis generais do SHAPE/NAVNORCENT, sistemas de alarme e de segurança, memorandos e relatórios 
do grupo de trabalho. 1959-01-19 / 1965-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/044/0124/002 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para NAVNORCENT (Naval 
Forces Area Central Europe and North Centre). Documentos NATO sobre os projetos, estimativas e orçamentos 
para os quartéis generais do SHAPE/NAVNORCENT, orçamento suplementar, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1966-10-08 / 1967-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/044/0124/003 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para NAVNORCENT (Naval 
Forces Area Central Europe and North Centre) e NAVSOUTH (Naval Forces Southern Europe). Documentos NATO 
sobre os projetos, estimativas e orçamentos para os quartéis generais do SHAPE/NAVNORCENT e NAVSOUTH, 
incidências financeiras, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1969-11-24 / 1972-10-23 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/045 
Título: Orçamentos Militares SHAPE para o Canal da Mancha e Comandos 
Datas extremas: 1959 / 1967 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 125) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para o Canal da Mancha e Comandos com estimativas, avaliações e previsões orçamentais internacionais 
e relatórios do grupo de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1446 - A 6511. 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0125 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/045/0125/001 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Canal da Mancha e 
Comandos. Documentos NATO sobre o primeiro orçamento suplementar - 1959 - 1960, estimativas, avaliações e 
previsões orçamentais internacionais e relatórios do grupo de trabalho. 1959-02-23 / 1959-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/045/0125/002 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Canal da Mancha e 
Comandos. Documentos NATO sobre os orçamentos suplementares - 1960 - 1961 - 1962, estimativas, avaliações e 
previsões orçamentais internacionais e relatórios do grupo de trabalho. 1960-01-18 / 1961-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/045/0125/003 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Canal da Mancha e 
Comandos. Documentos NATO sobre os orçamentos suplementares - 1962 - 1963 - 1964, estimativas, avaliações e 
previsões orçamentais internacionais e relatórios do grupo de trabalho. 1962-01-18 / 1963-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/045/0125/004 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Canal da Mancha e 
Comandos. Documentos NATO sobre os orçamentos suplementares - 1964 - 1965 - 1966, estimativas, avaliações e 
previsões orçamentais internacionais e relatórios do grupo de trabalho. 1964-01-03 / 1965-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/045/0125/005 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento para o Canal da Mancha e 
Comandos. Documentos NATO sobre os orçamentos suplementares - 1966 - 1967, estimativas, avaliações e 
previsões orçamentais internacionais e relatórios do grupo de trabalho. 1966-01-04 / 1967-09-25 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/046 
Título: Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied Land Forces Southern Europe). 
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Datas extremas: 1958 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cxs. 126 - 128) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SHAPE para o LANDSOUTH (Allied Land Forces Southern Europe). 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1745 - A 6511 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0126 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0126/001 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1958 a 1962. 1958-08-14 / 1961-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0126/002 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para o ano de 1962. 1962-01-10 / 1962-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0126/003 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1963 e 1964. 1963-01-31 / 1963-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0126/004 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1964 e 1965. 1964-01-03 / 1964-12-10 
 
 
UI 0127 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0127/005 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1965 a 1966, inclui programa de trabalhos de construção e reabilitação para os anos 
financeiros entre 1965 e 1968. 1962-01-10 / 1962-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0127/006 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documento NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projeto financeiro e 
orçamento para o ano de 1966. 1966-06-01 / 1966-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0127/007 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1965 e 1966. 1966-01-03 / 1966-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0127/008 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1967 e 1968. 1967-01-09 / 1967-12-07 
 
 
UI 0128 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0128/009 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projeto financeiro e 
orçamento para o ano de 1971, reunião do Grupo de Armamento das Forças Navais e memorando do grupo de 
trabalho do SHAPE. 1971-01-05 / 1971-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0128/010 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1971 e 1972. 1971-01-06 / 1971-12-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/046/0128/011 - Orçamentos Militares SHAPE. Orçamento militar do LANDSOUTH (Allied 
Land Forces Southern Europe). Documentos NATO sobre a Comissão de Orçamento Militar - projetos financeiros e 
orçamentos para os anos de 1972 e 1973. 1971-12-21 / 1972-10-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/047 
Título: Orçamentos militares SACLANT.  
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 129, 129A e 129B) com um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SACLANT e do Centro de Pesquisa do SACLANT sobre a luta antissubmarina em Spezia na Itália 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 255 - A 6512 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0129 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129/001 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da Comissão 
de Orçamentos Militares. 1957-12-14 / 1959-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129/002 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da Comissão 
de Orçamentos Militares. 1959-12-11 / 1961-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129/003 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da Comissão 
de Orçamentos Militares. 1962-01-29 / 1962-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129/004 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da Comissão 
de Orçamentos Militares. 1963-01-08 / 1963-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129/005 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da Comissão 
de Orçamentos Militares. 1964-01-03 / 1964-11-30 
 
 
UI 0129A 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129A/006 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares. 1965-01-06 / 1965-08-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129A/007 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares e projeto de orçamento do exercício de 1966 do Centro de Pesquisa do SACLANT 
sobre a luta antissubmarina em Spezia na Itália. 1965-08-12 / 1965-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129A/008 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares. 1966-01-13 / 1966-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129A/009 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documento NATO com o 
projeto de orçamento do exercício de 1967 do Centro de Pesquisa do SACLANT sobre a luta antissubmarina em 
Spezia na Itália. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129A/010 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares e projeto de orçamento do exercício de 1968 do Centro de Pesquisa do SACLANT 
sobre a luta antissubmarina em Spezia na Itália. 1967-01-03 / 1967-07-18 
 
 
UI 0129B 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129B/011 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares. 1967-08-03 / 1967-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129B/012 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares. 1970-12-14 / 1971-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129B/013 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares. 1971-04-15 / 1971-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129B/014 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares. 1972-06-19 / 1972-09-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/047/0129B/015 - Orçamentos militares SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Orçamentos Militares. 1971-11-10 / 1972-03-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/048 
Título: Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do COMBISCLANT, EASTLANT, ARIREASTLANT e WESTLANT. 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 130) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos militares 
do SACLANT para o COMBISCLANT, EASTLANT, ARIREASTLANT e WESTLANT, estados financeiros do Secretariado 
Internacional e estimativas orçamentais, memorandos de controle de finanças 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 557, 1230 e 847 - A 6512 
Idioma: Francês 
 
UI 0130 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0130/001 - Orçamentos militares do SACLANT. Orçamento do quartel general do 
COMBISCLANT. Documento NATO, memorando relativo ao Orçamento do Quartel-General do COMISCLANT. 1957-
06-20 / 1957-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0130/002 - Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do EASTLANT / 
ARIREASTLANT. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1958-03-18 / 1963-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0130/003 - Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do EASTLANT / 
ARIREASTLANT. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1963-12-20 / 1966-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0130/004 - Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do EASTLANT / 
ARIREASTLANT. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1967-01-19 / 1967-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0130/005 - Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do EASTLANT / 
ARIREASTLANT. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1970-12-11 / 1971-11-15 
 
 
UI 0131 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0131/006 - Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do EASTLANT / 
ARIREASTLANT. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1972-08-08 / 1972-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0131/007 - Orçamentos militares SACLANT. Orçamentos do EASTLANT / 
ARIREASTLANT. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1971-11-29 / 1972-07-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0131/008 - Orçamento militar SACLANT. Orçamento internacional WESTLANT. 
Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Civil e da Comissão do Orçamento Militar, estados 
financeiros do Secretariado Internacional e estimativas orçamentais. 1961-01-18 / 1964-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0131/009 - Orçamento militar SACLANT. Orçamento internacional WESTLANT. 
Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1969-12-10 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/048/0131/010 - Orçamento militar SACLANT. Orçamento internacional WESTLANT. 
Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar e memorandos de controle de finanças. 1971-12-
06 / 1972-08-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/049 
Título: Orçamentos do Grupo Permanente (Standing Group). 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 132) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão do Orçamento Militar sobre orçamentos do Grupo 
Permanente (Standing Group), da EUDAC - Agência Europeia de Distribuição e Contabilidade e do Grupo 
Permanente ELLA - Agência Europeia de Linhas a Grande Distancia  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 623, 679 e 680 - A 6513 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0132 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/049/0132/001 - Orçamentos militares Standing Group. Orçamento EUDAC - Agência 
Europeia de Distribuição e Contabilidade. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1956-10-
18 / 1964-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/049/0132/002 - Comissão de Orçamentos Internacionais. Orçamento 1957 da EUDAC - 
Agência Europeia de Distribuição e Contabilidade. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 
1956-09-01 / 1966-07-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/049/0132/003 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente ELLA - Agência Europeia de 
Linhas a Grande Distancia. Contém documentos NATO. 1956-09-28 / 1965-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/049/0132/004 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente - Geral. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1956-05-04 / 1965-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/049/0132/005 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente - Geral. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1965-12-10 / 1967-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/049/0132/006 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente - Geral. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1968-01-16 / 1972-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/049/0132/007 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente - Geral. Contém 
documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar. 1972-11-09 / 1973-03-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/050 
Título: Orçamentos do Grupo Permanente (Standing Group). Orçamentos AGARD - Advisory Group For Aerospace 
Research and Development. 
Datas extremas: 1960 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 133) com um total de 5 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre orçamentos militares do Grupo Permanente para o 
AGARD 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 675 - A 6513 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0133 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/050/0133/001 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente AGARD - Advisory Group For 
Aerospace Research and Development. Contém documentos NATO. 1960-02-02 / 1961-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/050/0133/002 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente AGARD - Advisory Group For 
Aerospace Research and Development. Contém documentos NATO. 1962-01-10 / 1963-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/050/0133/003 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente AGARD - Advisory Group For 
Aerospace Research and Development. Contém documentos NATO com o projeto de orçamento para 1966. 1965-
01-05 / 1965-07-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/050/0133/004 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente AGARD - Advisory Group For 
Aerospace Research and Development. Contém documentos NATO. 1970-01-09 / 1971-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/050/0133/005 - Orçamentos Militares do Grupo Permanente AGARD - Advisory Group For 
Aerospace Research and Development. Contém documentos NATO. 1971-12-09 / 1972-09-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/051 
Título: Comissão dos Orçamentos Internacionais. Orçamentos para o MAS. 
Datas extremas: 1958 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 134) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de Orçamento Militar sobre orçamentos 
internacionais para o MAS, com previsões orçamentais para as agências do Grupo Permanente situados no Reino 
Unido (BMS, ERFA e EUDAC e MAS) 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 625 - A 6515 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0134 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/051/0134/001 - Comissão de Orçamentos Internacionais. Orçamento para o MAS. 
Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar com previsões orçamentais para as agências do 
Grupo Permanente situados no Reino Unido (BMS, ERFA e EUDAC e MAS). 1958-02-10 / 1958-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/051/0134/002 - Comissão de Orçamentos Internacionais. Orçamento para o MAS. 
Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar com previsões orçamentais para as agências do 
Grupo Permanente situados no Reino Unido (BMS, ERFA e EUDAC e MAS). 1969-01-17 / 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/051/0134/003 - Comissão de Orçamentos Internacionais. Orçamento para o MAS. 
Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar com previsões orçamentais para as agências do 
Grupo Permanente situados no Reino Unido (BMS, ERFA e EUDAC e MAS). 1972-01-21 / 1972-10-05 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/052 
Título: Orçamento para o Secretariado Internacional NATO. 
Datas extremas: 1959 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 135) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre orçamento para o Secretariado Internacional NATO 
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Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 107 - A 652 
Idioma: Francês 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR 32 - Orçamentos internacionais do Secretariado Internacional NATO 
(PT/ADN/SGDN/3REP/032). 
 
UI 0135 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/052/0135/001 - Orçamento para o Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO do Secretariado Internacional NATO e da Comissão do Orçamento Civil. 1959-01-26 / 1962-04-
18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/052/0135/002 - Orçamento para o Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO do Secretariado Internacional NATO e da Comissão do Orçamento Civil. 1963-02-13 / 1964-12-
05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/052/0135/003 - Orçamento para o Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO do Secretariado Internacional NATO e da Comissão do Orçamento Civil. 1965-01-11 / 1965-12-
08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/052/0135/004 - Orçamento para o Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO do Secretariado Internacional NATO e da Comissão do Orçamento Civil. 1969-12-09 / 1971-09-
13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/052/0135/005 - Orçamento para o Secretariado Internacional NATO. Contém 
documentos NATO do Secretariado Internacional NATO e da Comissão do Orçamento Civil. 1971-12-13 / 1972-01-
31 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/053 
Título: Despesas de Defesa NATO. 
Datas extremas: 1953 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 136 - 138) com um total de 21 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre despesas de Defesa NATO, contribuições de Portugal para 
a NATO, orçamento suplementar de Defesa, construção de um edifício para a sede da NATO, orçamentos e 
financiamento dos quartéis-generais,  contas com o "Air Ministry" de Inglaterra, financiamento de organismos 
NATO, financiamento da AGARD, linha de telecomunicações Gibraltar- Lisboa, relatórios económicos da CTCE - 
Comissão Técnica de Cooperação Económica Externa para o OECE, distribuição das verbas do Exército do 
Orçamento Suplementar de Defesa (OSD), . Contém ofício e proposta referentes a distribuição das verbas do 
Exército do Orçamento Suplementar de Defesa (OSD), relatórios NATO sobre despesas de Defesa 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: EC, 23 e 470 - A 662 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0136 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0136/001 - Relatórios trimestrais de despesas de defesa NATO. Contém relatórios, 
correspondência, informações, pagamentos respeitantes a contribuições de Portugal para a NATO durante o anos 
de 1953 e 1954, mapas das despesas efetuadas e orçamentadas, mapas de despesas por trimestres no âmbito das 
despesas de defesa NATO. 1953-09-23 / 1956-02-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0136/002 - Relatórios trimestrais de despesas de defesa NATO. Contém documentos 
NATO, ofícios, mapas de despesas no âmbito das despesas de Defesa NATO por trimestre e resposta nacional ao 
questionário NATO sobre despesas de Defesa. 1955-04-12 / 1956-08-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0136/003 - Orçamento Suplementar de Defesa 1954. Contém documentação sobre 
orçamento suplementar de Defesa do ano de 1954, transferências de verbas do Comando Geral da Armada e da 6ª 
Repartição da Contabilidade Pública e classificação das despesas extraordinárias. 1953-01-26 / 1954-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0136/004 - Reuniões da Comissão do Orçamento Militar. Contém documentação 
referente a reunião da Comissão do Orçamento Militar e documentos NATO relativos à construção de um edifício 
para a sede da NATO, com plantas do anteprojeto. 1954-05-06 / 1955-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0136/005 - Orçamentos para os Quartéis-Generais- Financiamentos dos QG. Contém 
documentos sobre a reuniões da Comissão de Orçamento Militar, financiamento dos quartéis generais 
internacionais, contribuição portuguesa para os orçamentos SHAPE para os anos de 1951 a 1954, comparticipação 
de despesas dos quartéis-generais, política do SHAPE relativa ao financiamento dos QG, memorando sobre a 
política do SHAPE relativamente ao status e financiamento dos quartéis generais aliados e contribuições de Portugal 
para o SACLANT. 1953-03-30 / 1956-07-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0136/006 - Processo relativo à reunião do SACLANT de 15 de setembro de 1953. 
Contém informações referentes ao artigo 21º do regulamento financeiro da NATO, relatório periódico SACLANT nº 
5 para o Grupo Permanente e relatório sucinto da reunião do SACLANT de 15 de Setembro de 1953. 1953-09-22 / 
1953-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0136/007 - Visita do Sr. Deprez - Despesas de Defesa. Contém relatórios, ofícios, 
informações, plano suplementar de defesa, ata da reunião no âmbito de um técnico de contas da NATO a Portugal 
para estudo dos métodos de processamento das despesas da defesa. 1953-06-30 / 1954-06-18 
 
 
UI 0137 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/008 - Contas com o "Air Ministry" de Inglaterra. Contém ofícios, verbetes e 
informações referentes às contas com o "Air Ministry" sobre a liquidação de contas relativas à 2ª Guerra Mundial. 
. 1953-10-01 / 1954-03-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/009 - Contas gerais do Estado. Contém ofícios do secretário adjunto da Defesa 
Nacional sobre a distribuição e receção das contas gerais do Estado. 1954-01-23 / 1954-02-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/010 - Financiamento de organismos NATO. Contém ofícios e informações sobre 
a discussão de orçamentos dos quartéis generais NATO, comparticipação portuguesa em despesas de defesa, 
agências e manobras militares, reuniões da Comissão do Orçamento Militar, financiamento da AGARD, linha de 
telecomunicações Gibraltar- Lisboa, contribuição para as despesas NATO, financiamento dos quartéis generais e 
organismos militares NATO e problema financeiro e de estabelecimento de ERFA. 1952-11-28 / 1954-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/011 - Relatórios económicos da CTCE - Comissão Técnica de Cooperação 
Económica Externa para o OECE. 1954-07-01 / 1954-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/012 - Distribuição das verbas do Exército do Orçamento Suplementar de Defesa 
(OSD). Contém ofício e proposta referentes a distribuição das verbas do Exército do Orçamento Suplementar de 
Defesa (OSD). 1954-09-02 / 1954-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/013 - Relatórios NATO sobre despesas de Defesa. Contém documentos NATO 
da Divisão de Economia e Finanças. 1957-01-25 / 1957-08-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/014 - Relatórios NATO sobre despesas de Defesa. Contém documentos NATO 
da Divisão de Economia e Finanças. 1958-02-06 / 1958-08-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0137/015 - Relatórios NATO sobre despesas de Defesa. Contém documentos NATO 
da Divisão de Economia e Finanças. 1960-01-21 / 1961-04-12 
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UI 0138 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0138/016 - Relatórios NATO sobre despesas de Defesa. Contém documentos NATO 
da Divisão de Economia e Finanças. 1962-01-09 / 1962-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0138/017 - Relatórios NATO sobre despesas de Defesa. Contém documentos NATO 
da Divisão de Economia e Finanças. 1963-02-07 / 1963-08-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0138/018 - Relatórios NATO sobre despesas de Defesa. Contém documentos NATO 
da Divisão de Economia e Finanças. 1963-12-23 / 1967-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0138/019 - Contribuição portuguesa para os relatórios sobre despesas de Defesa. 
Contém dados da contribuição portuguesa para o orçamento militar NATO, mapas trimestrais de despesas, 
documentos NATO, planos financeiros de defesa para 1962 e estimativas. 1961-01-26 / 1961-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0138/020 - Contribuição portuguesa para os relatórios sobre despesas de Defesa. 
Contém documentos NATO e mapas trimestrais sobre despesas da Defesa. 1963-01-08 / 1963-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/053/0138/021 - Contribuição portuguesa para os relatórios sobre despesas de Defesa. 
Contém documentos NATO com relatórios e mapas trimestrais sobre despesas de Defesa. 1964-01-13 / 1972-06-
06 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/054 
Título: Planos gerais de Defesa. 
Datas extremas: 1955 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 139) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os planos gerais de Defesa, questionário sobre 
necessidades e possibilidades de defesa, produção de material, análise da capacidade de produção, infraestruturas 
militares nacionais, análise comparada dos orçamentos de terra, mar e ar, grupo de trabalho sobre problemas de 
defesa, relatório sobre o estado e o nível das reservas de guerra 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: Q/DEF, 136 e 4001 - A 80 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0139 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/001 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa U.S. - geral. 
Contém documentação sobre Estudos Militares - avaliação das possibilidades de defesa portuguesas, missão 
americana para o estudo das necessidades de defesa dos países europeus, relatório do grupo americano que esteve 
em Portugal e notícia sobre a Guarda Nacional Republicana. 1955-03-09 / 1955-06-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/002 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa - material e 
produção. Contém documentação sobre materiais eletrónicos para defesa antiaérea, inclui um caderno de 
instruções e requisitos sobre dados da defesa. 1955-11-17 / 1955-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/003 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa U.S. - 
produção e material. Contém documentação sobre questionário americano, necessidades e possibilidades de 
defesa - acordo bilateral entre Portugal e os EUA, notas para o memorando ao questionário, avaliação das 
necessidades de defesa, lista de deficiências, tendo em conta os desgastes anuais e relatórios das reuniões do grupo 
de trabalho. 1955-03-31 / 1955-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/004 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa U.S. - 
despesas de defesa. Contém documentação sobre questionário da missão militar americana, relatório final de 
despesas de defesa e custos de manutenção, conversações com as autoridades americanas, sumário das reuniões, 
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quadro das médias anuais por homem, no continente, desdobramento das verbas, apontamentos e relatórios das 
reuniões do grupo de trabalho. 1955-11-14 / 1956-02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/005 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa U.S. - 
despesas de defesa. Contém documentação sobre questionário das autoridades americanas, quadros/mapas das 
despesas com a defesa - orçamento suplementar, conversações com as autoridades americanas, memorando e 
relatórios das reuniões do grupo de trabalho. 1955-03-15 / 1955-10-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/006 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa US - despesas 
de defesa - memorandos. Contém documentação sobre o questionário americano, quadros e tabelas com relação 
dos artigos de fardamento distribuídos às praças, com preços do enxoval, alimentação e composição da ementa, 
vencimentos mensais do pessoal militar, memorandos dos grupos de trabalho. 1955-05-16 / 1955-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/007 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa - análise da 
capacidade de produção. Contém documentação sobre o questionário americano, análise da capacidade de 
produção de defesa, inclui caderno das fábricas ligadas à produção, quadros de produção, notas e memorandos. 
1955-04-05 / 1955-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/008 - Questionário americano sobre necessidades e possibilidades de defesa - 
infraestruturas atuais e aéreas - especificação das instalações aéreas. Contém documentação NATO sobre 
construções militares nacionais, anotações à resposta americana, questionário apresentado pela missão militar 
americana, quadros de características de instalações da Força Aérea, do Exército, da Marinha e da GNR, acordo 
bilateral, notas explicativas, descrição dos meios existentes e dos necessários, memorandos e apontamentos 
manuscritos. 1955-03-09 / 1956-04-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/009 - Planos gerais de defesa e com revisões. Análise comparada dos 
orçamentos de terra, mar e ar. Contém informações, relatórios e memorandos da Comissão encarregada de 
proceder à análise comparada dos orçamentos militares. 1956-05-19 / 1957-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/054/0139/010 - Grupo de trabalho sobre problemas de defesa para 1970. Documentos 
NATO sobre os requisitos para uma análise funcional e regional das despesas com a defesa, desenvolvimentos do 
míssil soviético MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle, memorando e relatório sobre o estado 
e o nível das atuais reservas de guerra. 1973-10-29 / 1974-01-31 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/055 
Título: Atas da Comissão da Revisão Anual NATO. 
Datas extremas: 1956 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 140) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e agendas das reuniões da Comissão da Revisão Anual NATO. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 705 - A 81 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0140 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/055/0140/001 - Atas e Agendas da Comissão da Revisão Anual. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1956-10-09 / 1956-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/055/0140/002 - Atas e Agendas da Comissão da Revisão Anual. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1958-11-18 / 1959-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/055/0140/003 - Atas e Agendas da Comissão da Revisão Anual. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1959-12-23 / 1960-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/055/0140/004 - Atas e Agendas da Comissão da Revisão Anual. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1961-01-18 / 1963-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/055/0140/005 - Atas e Agendas da Comissão da Revisão Anual. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1963-12-23 / 1966-12-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/056 
Título: Revisão Anual NATO.  
Datas extremas: 1952 / 1961 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (cxs. 141 - 151) com um total de 65 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a revisão anual NATO e elaboração das respostas ao ARQ 
pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, material e produção, despesas de defesa, reavaliação de custos - Recosting, 
resposta portuguesa ao SHAPE e SACLANT, diretivas para revisão anual de 1953, conversações com a missão do 
SHAPE e SACLANT - Traveling Team, recomendações do SACLANT, comentários do SHAPE à resposta de Portugal, 
visitas das missões SHAPE e SACLANT, definição dos objetivos em forças, construção militar nacional, conversações 
com Estados Maiores NATO, Grupo Diretivo sobre a Reforma do Exame Anual da NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: RA, 16, 105, 56, 2259 - A 810 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0141 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0141/001 - Revisão Anual 1952. Elaboração da resposta ao ARQ/52 - Geral. Contém 
documentação sobre forças de comando NATO, quadros das despesas necessárias e previstas, verbas a inscrever 
para 1953 e comuns aos 3 ramos, fatores de recompletamento, cedência do processo de revisão anual à embaixada 
americana, revisão anual NATO - despesas com pessoal em cursos ou missão militar no estrangeiro, fixação dos 
objetivos das forças navais, inventário, esforço da defesa NATO, apontamentos manuscritos e memorando sobre 
construção de unidades navais em Portugal. 1952-06-23 / 1952-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0141/002 - Revisão Anual 1952. Elaboração da resposta ao ARQ/52 - Marinha. 
Contém documentação sobre forças de comando NATO, quadros de efetivos e composição das Forças Navais, da 
análise das despesas previstas e necessárias com efetivos, com materiais, com construções militares, com operação 
e manutenção e com outras despesas de defesa e memorando da Marinha. 1952-09-10 / 1952-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0141/003 - Revisão Anual 1952. Elaboração da resposta ao ARQ/52 - Exército. 
Contém documentação sobre forças de comando NATO, quadros das necessidades de sargentos e oficiais do 
quadro permanente e efetivos em praças a manter nas fileiras, da análise das despesas previstas e necessárias com 
pessoal militar comum aos 3 Ramos, com materiais, com funcionamento e manutenção, com construções militares 
e com outras despesas de defesa comuns aos Ramos, memorandos e vários cálculos matemáticos elaborados 
manualmente. 1952-09-10 / 1952-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0141/004 - Revisão Anual 1952. Elaboração da resposta ao ARQ/52 - Aeronáutica. 
Contém documentação sobre forças de comando NATO, critérios seguidos no preenchimento dos quadros do 
questionário - ARQ/52, quadros de efetivos e composição das forças aeronáuticas, da análise das despesas previstas 
e necessárias com efetivos, com materiais, com construções militares, com operação e manutenção e com outras 
despesas de defesa e memorando da Aeronáutica. 1952-09-12 / 1952-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0141/005 - Revisão Anual 1952. Despesas de defesa. Contém documentação 
referente às verbas orçamentais não incluídas nos cálculos das despesas NATO, quadros e tabelas da capacidade 
de armazéns e paióis, em 1953, para material de guerra e munições, necessidades e recursos de materiais de maior 
importância, exército - estimativas trimestrais de embarque - material MDAP, envio de delegados militares a Paris 
e determinação dos deficits críticos de material nas forças terrestres a organizar para 1953 e a prever para 1954. 
1952-12-26 / 1953-04-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0141/006 - Revisão Anual 1952. Reavaliação de custos - Recosting. Contém 
documentação NATO sobre estimativas de preços, listas de materiais para planeamento, nota de Secretaria NATO 
com requisitos das delegações, plano proposto de forças para 1953, quadros de materiais suplementares e reservas 
operacionais, outras despesas, recomendações do SHAPE, apontamentos e documentos manuscritos. 1952-07-01 
/ 1953-02-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0141/007 - Revisão Anual 1952. Resposta portuguesa ao SHAPE e SACLANT. Contém 
documentação NATO, análise ao documento DSR/27, posição atual das FORCE GOALS - Navais, resposta portuguesa 
aos comentários e recomendações do SHAPE e do SACLANT, comentários para servirem de orientação em futuras 
discussões, aditamento às recomendações militares sobre a Revisão Anual de 1952, quadros das outras forças 
aéreas disponíveis para a defesa e dos valores das saídas prevista de materiais militares. 1953-02-11 / 1953-04-18 
 
 
UI 0142 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0142/008 - Diretivas para revisão anual de 1953. Contém documentação NATO sobre 
programa dos trabalhos para a revisão anual, escolha de uma época para a revisão, caderno com elementos para 
as diretivas e instruções a transmitir às Forças Armadas, inclui mapas das forças terrestres aéreas, navais e 
aeronavais, minuta às revisões anuais de 1952/1953 e as responsabilidades militares de Portugal perante a NATO. 
1953-01-24 / 1953-07-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0142/009 - Revisão Anual 1953. Conversações com a missão do SACLANT - Traveling 
Team. Contém documentação NATO sobre conversação com a missão - Traveling Team do SACLANT, relatório da 
reunião final e ata da reunião realizada no Subsecretariado de Estado de Aeronáutica Militar, questionário NATO 
da revisão anual de 1953, contribuição portuguesa para o SACLANT, visita de uma missão americana para estudar 
problemas da revisão anual com as nossas autoridades navais e cópia de despacho do ministro da Defesa Nacional. 
1953-04-15 / 1953-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0142/010 - Revisão Anual 1953. 2ª fase de elaboração da resposta ao ARQ/53 - Geral. 
Contém documentação sobre revisão anual - calendário dos trabalhos, as revisões anuais de 1952/1953 e as 
responsabilidades militares de Portugal perante a NATO, organização dos trabalhos, dificuldades encontradas e 
sugestões sobre a resposta à revisão anual, recomendações do SACLANT, ida de peritos a Paris, despesas de defesa, 
reservas e munições, memorandos e relatório sumário da reunião com os oficiais dos Estados Maiores. 1955-05-20 
/ 1953-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0142/011 - Revisão Anual 1953. 2ª fase de elaboração da resposta ao ARQ/53. Secção 
A - Forças - objectivo. Contém documentação NATO sobre unidades de apoio portuguesas, pedidos de informação 
correspondente aos efetivos, quadros da programação nacional para as unidades das forças terrestres, missões da 
Força Aérea, quadros da programação das necessidades correspondentes aos efetivos, mapa do efetivo total das 
forças da Guarda Fiscal, resposta da Marinha ao ARQ/53, quadros dos planos do país para as Forças Navais, 
memorandos e relatórios sobre as forças portuguesas. 1953-07-10 / 1953-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0142/012 - Revisão Anual 1953. Fase de elaboração da resposta ao ARQ/53. Secção 
B - Material e Produção. Contém documentação sobre reequipamento industrial e possibilidades de produção, 
planos para modernização de material, quadros de investimento e da capacidade de produção de munições da 
indústria portuguesa, reserva de munições, situação geral das Forças Armadas e correspondentes memorandos. 
1953-06-29 / 1953-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0142/013 - Revisão Anual 1953. Fase de elaboração da resposta ao ARQ/53. Secção 
C - Despesas de Defesa. Contém documentação sobre despesas e receitas de defesa com influência na balança de 
pagamentos, custos das infraestruturas comuns da NATO a construir em Portugal, quadros das despesas de 
manutenção das Forças Armadas e das importâncias a receber dos EUA pelos navios a construir em Portugal - Off-
Shore, lista de importação das principais mercadorias pelos ministérios do Exército e da Marinha, memorandos e 
relatórios das Forças Armadas. 1953-06-06 / 1953-07-21 
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UI 0143 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/014 - Revisão Anual de 1953. Recomendações do SACLANT. Contém 
documentação NATO sobre recomendações do SACLANT e relatório do Subsecretariado de Estado da Aeronáutica. 
1953-07-18 / 1953-09-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/015 - Revisão Anual 1953. Apreciação da resposta nacional ao ARQ/53.  
Esclarecimentos pedidos pela DELNATO na fase preparatória do relatório sobre Portugal - Geral. Contém 
documentação sobre a apreciação da resposta de Portugal ao ARQ/53, contribuição de forças aéreas para o SHAPE, 
projeto de resposta e comentários do SACLANT. 1953-09-18 / 1953-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/016 - Revisão Anual 1953. Apreciação da resposta nacional ao ARQ/53.  
Despesas de Defesa - Refª Aerogramas nºs 1805 e 1806. Contém documentação sobre despesas de defesa no triénio 
1952-54, no conjunto das Forças Armadas, com munições, com pessoal e material, plano suplementar de defesa e 
elementos destinados a habilitar a DELNATO a responder às questões constantes dos aerogramas. 1953-08-20 / 
1953-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/017 - Missão em Paris de 26/10 a 17/11 de 1953. Relatório do MAJ Viana. 
Contém documentação sobre despesas de defesa, questões postas pelo secretariado da NATO, despesas de 
manutenção das forças aéreas, elementos destinados a habilitar a DELNATO a responder às questões constantes 
dos aerogramas 1805 e 1806 e relatório do grupo de trabalho da comissão de revisão anual. 1953-10-15 / 1954-01-
21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/018 - Comentários do SHAPE à resposta de Portugal ao ARQ/53. Contém 
documentação sobre comentários das autoridades militares portuguesas ao documento SHAPE, cópia do despacho 
do ministro. 1953-09-16 / 1953-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/019 - Revisão Anual 1953. Questões ligadas à fase final dos trabalhos da revisão 
anual dos trabalhos - discussão do relatório de Portugal. Contém documentação NATO sobre comentários ao 
relatório de Portugal, discussão e alterações ao relatório, objetivos das forças aéreas, memorando da percentagem 
de pilotos por avião de 1ª linha, situação atual das unidades de apoio à divisão SHAPE no que se refere à sua 
organização e orientação, questões e calendário dos trabalhos futuros da Comissão de Revisão Anual. 1953-09-29 
/ 1953-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/020 - Visitas das missões SHAPE e SACLANT. Contém documentação NATO 
sobre as visitas das missões, programas dos trabalhos SHAPE e SACLANT, inclui relatórios das reuniões e das 
conferências dos grupos de trabalho. 1954-02-09 / 1954-04-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/021 - Revisão anual 1954. I - Fase preparatória até à publicação do ARQ /54. 
Geral. Contém documentação sobre visita de técnicos do Secretariado da NATO, programa de trabalhos, diretiva 
do SHAPE, orçamento suplementar de defesa, taxas de desgaste, fatores de planeamento e relatório da reunião 
realizada com os oficiais dos Estados-Maiores. 1953-11-13 / 1954-06-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0143/022 - Revisão Anual 1954. Definição dos objectivos em forças. Contém 
documentação NATO sobre objetivos das forças terrestres, navais e aéreas, mapas das despesas a realizar com as 
forças existentes e relatório da reunião realizada com os oficiais dos Estados-Maiores. 1954-03-13 / 1954-04-22 
 
 
UI 0144 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0144/023 - Revisão anual de 1954. Diretivas e instruções. Contém documentação 
sobre retificação às diretivas, recomendações das autoridades militares da NATO, orientação geral, despesas de 
defesa, memorandos do grupo de trabalho e relatório da missão a que se deslocou a Lisboa. 1953-11-20 / 00-07-
1954 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0144/024 - Revisão Anual 1954. Fase preparatória: progressos em relação às 
recomendações do ARQ/53. Contém documentação sobre as diretivas para a preparação pelos governos, do 
relatório sobre as medidas para execução das recomendações e progressos realizados na execução dos programas 
de defesa encarados na resposta ao ARQ/53 e memorandos da comissão de revisão anual. 1954-02-01 / 1954-07-
03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0144/025 - Revisão Anual 1954. Resposta de Portugal ao ARQ/54. Contém cópias e 
exemplares da documentação sobre a RA/54, memorando sobre despesas anuais de manutenção e substituição, 
com notas explicativas relativas às forças. 1954-07-31 / 1954-09-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0144/026 - Revisão Anual 1954. Processo referente às conversações com as missões 
SHAPE e SACLANT e definições de objectivos em forças. Contém documentação sobre a percentagem dos efetivos 
a manter nas fileiras, bases para os trabalhos da RA/54, cópias de exemplares das diretivas, programas de trabalhos 
e diretrizes para as conversações das missões SHAPE e SACLANT, memorandos e relatórios dos grupos de trabalho. 
1954-05-03 / 1954-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0144/027 - Revisão Anual 1954. II - Elaboração da resposta ao ARQ/54. Geral. Contém 
documentação sobre a resposta ao questionário e material necessário para a revisão anual. 1954-06-23 / 1954-08-
02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0144/028 - Revisão Anual 1954. Elaboração da resposta ao ARQ/54. Secção A - Forças 
objetivo. Contém documentação sobre os materiais relativos à secção A, questões comuns ao Exército, Marinha e 
Aviação, relação dos documentos que se enviam à DELNATO (Delegação Portuguesa junto da Organização do 
Tratado do Atlântico Norte) e memorando da Standard Elétrica referente ao fabrico de material de comunicações 
para as Forças Armadas da NATO, na Europa. 1953-03-23 / 1952-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0144/029 - Revisão Anual 1954. II - Elaboração da resposta ao ARQ/54. Secção B - 
Material e produção. Contém documentação sobre os materiais relativos à secção B, quadros dos equipamentos e 
das unidades de apoio à divisão para o SHAPE, apontamentos manuscritos e memorandos sobre a política e os 
programas relativos ao material de produção. 1954-04-17 / 1954-09-22 
 
 
UI 0145 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0145/030 - Revisão Anual 1954. Elaboração da resposta ao ARQ/54. Secção C - 
Despesas de defesa. Contém documentação sobre créditos e despesas, recomendações militares, infraestruturas 
comuns NATO e memorando sobre despesas anuais de manutenção e substituição. 1954-04-13 / 1954-08-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0145/031 - Revisão Anual 1954. III - Fase da discussão das respostas dos países - 
Geral. Contém documentação NATO sobre calendário dos trabalhos e declaração detalhada dos procedimentos a 
adotar. 1954-06-15 / 1954-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0145/032 - Revisão Anual 1954. III - Discussão das respostas dos países. Secções A e 
B. Contém documentação NATO sobre programas, escalonamento e previsões de entrega dos aviões F-84 e T-33, 
comentários do SHAPE à resposta portuguesa, Forças Aéreas para o SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) 
e projeto de relatório sobre Portugal. 1954-07-02 / 1954-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0145/033 - Revisão Anual 1954. Construção Militar Nacional - categoria 35. Triénio 
1952 - 1954. Contém documentação sobre as obras de construção, orçamentos, obras previstas e mapa das verbas 
previstas e despendidas com as obras a cargo da Comissão Administrativa das Novas Instalações para a Marinha, 
para o Exército e para a Aeronáutica. 1954-07-17 / 1954-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0145/034 - Revisão Anual 1954. III -  Fase de discussão da resposta ao Questionário. 
Secção C - Despesas de defesa. Contém documentação sobre o projeto do capítulo sobre Portugal, despesas da 
defesa, forças terrestres - Exército - JET-FUEL, resposta da Aeronáutica, cálculos das despesas e custos estimados, 
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construção militar nacional, orçamento suplementar de defesa, memorandos e relatórios do grupo examinador. 
Pasta de trabalho do CAP Simões. 1954-08-06 / 1954-12-11 
 
 
UI 0146 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0146/035 - Revisão Anual 1954. III -  Fase de discussão da resposta ao Questionário. 
Secção C - Despesas de defesa. Contém documentação sobre despesas de manutenção com os aviões F-84G, 
standard de horas de voo, estudo referente ao custo anual de uma esquadra de aviões F-84G, quadros comparativos 
das estimativas da Marinha, do Exército e da Força Aérea, missão a Paris, custos anuais recorrentes, memorandos 
e relatórios do grupo examinador. Pasta de trabalho do CAP Simões. 1954-11-16 / 1955-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0146/036 - Revisão Anual 1955. I - Fase preparatória (até à publicação do ARQ(55) - 
Geral. Contém documentação NATO sobre o plano suplementar de defesa, comissão da revisão anual do Exército, 
da Marinha e da Força Aérea, pedidos de orçamentos e Conta Geral do Estado, memorandos e relatórios do grupo 
de trabalho. 1954-10-29 / 1955-08-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0146/037 - Revisão Anual 1955. I - Fase preparatória (até à publicação do ARQ(55) - 
Geral. Contém documentação NATO sobre o projeto da secção económica e financeira referente à revisão anual 
para 1955, stocks de reservas previstas de produtos petrolíferos destinados às FA, apresentação e estudo de ajuda 
mútua no questionário de 1955, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1955-03-08 / 1955-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0146/038 - Revisão Anual 1955. Diretivas e instruções. Contém documentação sobre 
a secção económica e financeira referente à revisão anual para 1955, questionários relativos à organização das 
forças terrestres, aéreas e navais, considerações gerais e memorando do grupo de trabalho. 1955-05-17 / 1955-05-
20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0146/039 - Visitas de equipas e entidades relacionadas com o ARQ Visitas das 
missões, SHAPE e SACLANT - Diversos. Contém documentação NATO sobre visitas do TRAVELLING TEAM do SHAPE 
e do SACLANT, correspondência diversa com o Adido Militar em Paris, conversações com os grupos de viagem, 
memorandos e relatórios das conversações, das reuniões e das visitas efetuadas. 1955-02-01 / 1955-04-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0146/040 - Visita de diversas equipas e entidades relacionadas com o ARQ(55). Visita 
das missões da NATO. Contém documentação sobre programa de treino de voo, tabelas de custos, resumo das 
despesas a efetuar com consumo de combustível, munições e sobressalentes, custos anuais recorrentes e relatório 
da missão a Portugal. 1955-04-23 / 1955-06-29 
 
 
UI 0147 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0147/041 - Revisão Anual 1955. Progressos em relação às recomendações/1954. 
Contém documentação NATO sobre o TRAVELLING TEAM do SHAPE, correspondência diversa e relatórios sobre os 
progressos e a execução das recomendações. 1954-12-17 / 1955-07-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0147/042 - Revisão Anual de 1955. Custos anuais recorrentes. Contém 
documentação NATO referente aos custos da manutenção das forças militares nos países NATO, substituição do 
material obsoleto, discussão da resposta nacional, classificação dos aviões, substituição a longo termo do 
equipamento das forças NATO, documento COSMIC AC/57-D/11, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 
1955-04-04 / 1956-02-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0147/043 - Visita a Portugal do GEN Lejeune. Contém documentação NATO referente 
à visita do chefe de Secção de Munições do Secretariado Internacional - Divisão de Produção e Logística, capacidade 
de produção de munições, tabelas dos fatores de produção e componentes das munições, questões a colocar ao 
GEN Lejeune, programa da visita, reuniões de trabalho, memorando e relatório da visita. 1955-03-29 / 1955-08-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0147/044 - Revisão anual de 1955. II - Elaboração da resposta ao ARQ/55. Geral. 
Contém documentação sobre escalonamento das unidades de apoio da divisão SHAPE, programa de trabalhos da 
revisão anual e diversa correspondência entre o SGDN e o chefe da Delegação Portuguesa junto da NATO em Paris. 
1955-06-16 / 1955-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0147/045 - Revisão Anual 1955. Memorando. Contém documentação sobre o 
projeto relativo ao memorando parte I e II que acompanham os quadros da resposta de Portugal ao ARQ/55, inclui 
a resposta dos 3 ramos das Forças Armadas, ao questionário NATO. 1955-06-08 / 1955-07-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0147/046 - Revisão Anual 1955. Elaboração da resposta da Secção Económica e 
Financeira. Contém documentação sobre respostas aos questionários NATO - ARQ/55, quadros 3 e 4, relativos aos 
departamentos do Exército, Marinha, Aeronáutica e Defesa Nacional, memorando da despesa da Guarda Nacional 
Republicana, quadros e tabelas das despesas de defesa com os organismos internacionais e as infraestruturas 
comuns da NATO, relatório trimestral da NATO, estimativa de custos anuais de funcionamento, Orçamento 
Suplementar de Defesa - OSD e plano de aplicação das verbas. 1955-04-06 / 1955-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0147/047 - Revisão Anual 1955. Elaboração da resposta - Memo Parte IV. Contém 
documentação sobre memorando - parte IV, custos anuais recorrentes, quadros e tabelas da despesa de defesa, 
rascunhos e apontamentos manuscritos. 1955-07-14 / 1955-07-23 
 
 
UI 0148 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0148/048 - Revisão Anual 1955. Discussão da resposta. Geral. Contém 
documentação NATO sobre a resposta portuguesa ao ARQ/55 - Forças Navais, programas de ajuda mútua dos 
Estados Unidos, projeto de resolução sobre a elaboração dos planos de defesa NATO, memorandos e relatórios do 
grupo de trabalho e da comissão de representantes militares NATO. 1955-08-27 / 1955-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0148/049 - Revisão Anual 1955. Discussão da resposta - Secção Económica e 
Financeira. Contém documentação NATO sobre as despesas de defesa, quadros e tabelas do total das despesas de 
defesa dos países NATO, relatório do progresso da Revisão Anual, questionário a ser apresentado à delegação 
portuguesa, despesas anuais de manutenção, memorandos e relatórios do grupo de trabalho e da comissão de 
representantes militares NATO. 1955-08-31 / 1955-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0148/050 - Revisão Anual de 1956. Discussão e preparação do questionário e 
memorandos. Contém documentos NATO da Comissão da Revisão Anual. 1956-03-28 / 1956-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0148/051 - Revisão anual NATO de 1956. Fase preparatória. Diretivas e instruções. 
Contém documentos NATO da Comissão da Revisão Anual, trabalhos preparatórios, processos verbais das reuniões, 
estatísticas económicas. 1955-11-30 / 1956-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0148/052 - Trabalhos preparatórios para a revisão anual NATO. Contém documentos 
NATO, relatório sobre o exame de 1957, exame do estudo sobre o material obsoleto, alterações ao exame de 1954. 
1955-04-25 / 1957-12-09 
 
 
UI 0149 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0149/053 - Trabalhos preparatórios para a revisão anual NATO. Contém documentos 
NATO para o exame anual de 1957, processos verbais das reuniões do Comissão da Revisão Anual, agendas das 
reuniões, apontamento sobre os novos engenhos nucleares para defesa antiaérea e declaração do secretário da 
Defesa Charles E. Wilson. 1957-02-22 / 1957-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0149/054 - Trabalhos preparatórios para a revisão anual NATO. Contém documentos 
NATO sobre despesas de defesa nos países NATO, informação sobre novas armas, processos verbais das reuniões 
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do Comissão da Revisão Anual, coordenação e integração das forças NATO, procedimentos para o Exame Anual de 
1958. 1958-05-23 / 1958-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0149/055 - Trabalhos preparatórios para a revisão anual NATO. Contém documentos 
NATO sobre despesas de defesa dos países NATO, revisão anual de 1960, processos verbais da Comissão da Revisão 
Anual. 1960-03-03 / 1960-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0149/056 - Trabalhos preparatórios para a revisão anual NATO. Contém documentos 
NATO sobre despesas de defesa dos países NATO, procedimentos para a revisão intermédia de 1963, processos 
verbais da Comissão da Revisão Anual, questionário à Revisão de 1961. 1960-11-05 / 1963-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0149/057 - Trabalhos preparatórios para a revisão anual NATO. Contém documentos 
NATO sobre os procedimentos para a revisão de 1965 e 1966, resumo da proposta da delegação dos EUA, processos 
verbais da Comissão da Revisão Anual, relatório da revisão de 1964. 1964-02-05 / 1966-12-28 
 
 
UI 0150 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0150/058 - Questionário para o exame anual de 1957. Contem documentos NATO 
relativos à Secção Geral com anexos sobre a definição e classificação de despesas de defesa, preço unitário dos 
equipamentos militares fornecidos pelos EUA e estimativa das despesas com infraestruturas. 1957-04-23 / 1957-
07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0150/059 - Questionário para o exame anual de 1958. Contém documentos NATO 
relativos à secção de forças terrestres, secção de forças navais e secção de forças aéreas. 1957-04-23 / 1957-07-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0150/060 - Conversações com Estados Maiores NATO - team Secretariado 
Internacional. Contém documentos sobre a revisão anual de 1958 da secção económico-financeira, respostas ao 
questionário, implicações financeiras, divisão SHAPE. 1958-04-29 / 1958-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0150/061 - Questionário para o exame anual de 1957. Anexos. Contém documentos 
NATO relativos ao anexo 3 sobre o programa de ajuda mutua canadiana e americana. 1960-05-27 / 1960-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0150/062 - Questionário para o exame anual de 1960. Contém documentos NATO 
sobre a secção de forças aéreas, secção de forças terrestres, secção de forças navais, secção financeira e económica 
e secção geral com anexos e o programa de ajuda mútua americana e canadiana, disponibilidade e necessidade de 
equipamento da Força Aérea de Portugal. 1960-05-10 / 1960-11-24 
 
 
UI 0151 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0151/063 - Questionário para o exame intermédio de 1961 e exame trienal de 1962. 
Contém documentos NATO sobre o equipamento da secção de Forças Aéreas, secção de forças terrestres e secção 
de forças navais com anexos sobre o programa de ajuda mútua americana e diretivas para o exame anual de 1960. 
1961-03-05 / 1961-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0151/064 - Questionário para o exame trienal de 1962. Contém documentos NATO 
sobre o programa de ajuda mútua dos EUA. 1962-03-26 / 1962-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/056/0151/065 - Grupo Directivo sobre a Reforma do Exame Anual da NATO. Contém 
documentos NATO e informações sobre a revisão NATO de 1961 com resposta de Portugal. 1961-01-03 / 1961-10-
19 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/057 
Título: Revisão anual NATO. Resposta nacional ao planeamento de defesa 
Datas extremas: 1956 / 1975 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 152 - 155) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta nacional ao planeamento de defesa no âmbito 
da revisão anual NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 232 - A 8140 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0152 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0152/001 - Elaboração da resposta nacional ao ARQ (56 a 60) - Annual Review 
Questionnaire. Geral. Contém documentação relativa à revisão anual NATO, memorandos sobre produção e 
modernização de materiais e equipamentos. 1956-07-31 / 1960-08-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0152/002 - Elaboração da resposta nacional ao ARQ (61) - Annual Review 
Questionnaire. Geral. Contém documentação relativa à revisão anual NATO, memorandos e notas explicativas 
sobre politica de Defesa. 1961-06-19 / 1961-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0152/003 - Elaboração da resposta nacional ao ARQ (64) - Annual Review 
Questionnaire. Geral. Contém documentação relativa à revisão anual NATO, memorandos e notas explicativas e 
questionário para o exame anual 1964. 1964-03-31 / 1964-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0152/004 - Elaboração da resposta nacional ao ARQ (64) - Annual Review 
Questionnaire. Geral. Contém documentos NATO e questionário para o exame anual 1965. 1964-12-05 / 1965-05-
28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0152/005 - Elaboração da resposta nacional ao ARQ (65) - Annual Review 
Questionnaire. Geral. Contém documentos NATO e informações sobre a situação da Aliança NATO pelo SGDN, 
avaliações da resposta nacional, memorandos com a resposta de Portugal ao ARQ (65)  e questionário. 1965-05-21 
/ 1965-12-23 
 
 
UI 0153 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0153/006 - Elaboração da resposta nacional ao ARQ (66) - Annual Review 
Questionnaire. Geral. Contém documentos NATO e questionário para o exame anual 1966. 1965-12-16 / 1966-12-
09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0153/007 - Elaboração da resposta nacional ao ARQ (67) - Annual Review 
Questionnaire. Geral. Contém documentação sobre a revisão anual de 1967 sobre os planos de defesa. 1966-12-18 
/ 1967-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0153/008 - Resposta Portuguesa ao DPQ (68). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO com o questionário para o exame anual 1967. 1967-07-17 / 1967-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0153/009 - Resposta Portuguesa ao DPQ (70). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO e memorandos sobre a resposta portuguesa. 1971-01-06 / 1971-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0153/010 - Resposta Portuguesa ao DPQ (71). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO e questionário para o exame anual 1971. 1971-04-28 / 1971-03-31 
 
 
 
UI 0154 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0154/011 - Resposta Portuguesa ao DPQ (72). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO com o questionário para o exame anual 1972. 1972-03-28 / 1972-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0154/012 - Resposta Portuguesa ao DPQ (72). Revisão do planeamento de defesa. 
contém documentos NATO e memorandos com a resposta ao questionário para o exame anual 1972. 1971-12-02 
/ 1972-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0154/013 - Resposta Portuguesa ao DPQ (72). Revisão do planeamento de defesa. 
Anexo. Contém documentos NATO com questionário para o exame anual 1972. 1972-03-28 / 1972-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0154/014 - Resposta Portuguesa ao DPQ (68). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém memorando sobre o esforço de Portugal para manter a sua participação na aliança e documentos NATO 
com a resposta de Portugal. 1972-04-04 / 1972-05-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0154/015 - Resposta Portuguesa ao DPQ (73). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO e informações sobre o plano de defesa da NATO para o período 1974 - 1978 e revisão 
anual 1973. 1973-03-02 / 1973-12-15 
 
 
UI 0155 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0155/016 - Resposta Portuguesa ao DPQ (73). Revisão do planeamento de defesa. 
Anexo. Contém documentos NATO com questionário para o exame anual 1973. 1973-04-10 / 1973-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0155/017 - Resposta Portuguesa ao DPQ (73). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO com questionário para o exame anual 1973. 1973-04-10 / 1973-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0155/018 - Resposta Portuguesa ao DPQ (74). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO com resposta portuguesa ao questionário para o exame anual 1974. 1973-05-26 / 1973-
05-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/057/0155/019 - Resposta Portuguesa ao DPQ (74). Revisão do planeamento de defesa. 
Contém documentos NATO com questionário para o exame anual 1974. 1974-04-05 / 1975-01-09 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/058 
Título: Revisão anual NATO. Resposta nacional. 
Datas extremas: 1955 / 1963 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cxs. 156 - 158) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta nacional no âmbito da revisão anual NATO, 
memorandos, situação do armazenamento dos produtos petrolíferos, comentários do SHAPE à resposta 
portuguesa ao ARQ 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 223, 384, 408, 544, 588, 
726 e 2064 - A 8140 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0156 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0156/001 - Resposta de Portugal. Contém documentação referente à resposta 
portuguesa ao questionário da revisão anual de 1955 no âmbito da secção económica e financeira. 1955-07-20 / 
1955-07-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0156/002 - Revisão anual de 1955: Discussão da resposta- Parte geral. Contém 
documentação referente a informações, ofícios, relatórios e correspondência relativos à revisão dos programas de 
forças e da revisão anual de 1955 no âmbito das forças dos países NATO. 1955-06-13 / 1955-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0156/003 - Revisão anual de 1955: Parte militar- Discussão da resposta NATO. 
Contém documentação referente a memorandos, informações, ofícios e correspondência relativa à revisão anual 
de 1955, respostas às recomendações do SHAPE e SACLANT. 1955-07-23 / 1955-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0156/004 - Resposta de Portugal ao ARQ(56). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1956. 1956-05-09 / 1956-05-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0156/005 - Resposta de Portugal ao ARQ(56). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1956. 1956-00-00 / 1956-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0156/006 - Discussão da resposta de Portugal ao ARQ(56) com o Secretariado 
Internacional. Contém documentos NATO da Comissão da Revisão Anual, declaração do ministro da Defesa 
Nacional nas reuniões do Conselho em Paris, relatório sobre a revisão anual de 1956 com apreciação da resposta 
de Portugal na Comissão da Revisão Anual, perguntas formuladas pelo Secretariado Internacional, estudo sobre o 
esforço de defesa de Portugal. 1956-08-24 / 1957-02-05 
 
 
UI 0157 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0157/007 - Elaboração da resposta ao ARQ (56) - produtos POL. Contém 
apontamentos, mapas com a situação do armazenamento dos produtos petrolíferos, consumos de combustíveis e 
lubrificantes, mapas com as necessidades das forças terrestres em produtos petrolíferos para 1 dia de guerra e 
reservas de produtos petrolíferos. 1956-07-05 / 1958-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0157/008 - Resposta de Portugal ao ARQ(57). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1957. 1957-09-04 / 1957-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0157/009 - Elaboração da resposta ao ARQ(57). Memorandos. Contém memorandos 
e apontamentos sobre a resposta portuguesa à revisão anual de 1957. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0157/010 - Comentários do SHAPE à resposta portuguesa ao ARQ - Revisão Anual da 
NATO. 1958-10-16 / 1961-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0157/011 - Resposta de Portugal ao ARQ(58). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1958. 1958-00-00 / 1958-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0157/012 - Resposta de Portugal ao ARQ(58). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1958. 1958-00-00 / 1958-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0157/013 - Resposta de Portugal ao ARQ(59). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1959. 00-00-1959 / 00-00-1959 
 
 
UI 0158 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0158/014 - Resposta de Portugal ao ARQ(59). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1959. 1959-10-21 / 1959-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0158/015 - Resposta de Portugal ao ARQ(60). Contém memorando sobre a resposta 
de Portugal à revisão anual de 1960. 1960-09-30 / 1960-10-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0158/016 - Exame da resposta de Portugal ao ARQ. Contém documentos NATO e 
análise das implicações militares da revisão trienal de 1962. 1960-01-25 / 1962-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0158/017 - Exame da resposta de Portugal ao ARQ. Contém documentos NATO e 
análise das implicações militares da revisão trienal de 1962. 1963-01-17 / 1963-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0158/018 - Resposta de Portugal ao ARQ (63) - questões económicas e financeiras. 
Contém documentos NATO com resposta e informações sobre o produto nacional em 1962, orçamentos, diretiva 
proposta de planeamento das forças NATO. 1963-06-06 / 1963-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/058/0158/019 - Resposta de Portugal ao ARQ (68) - questões económicas e financeiras. 
Contém documentos NATO com resposta de Portugal relativa aos anos de 1966 a 1969. 1970-00-00 / 1970-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/059 
Título: Revisão Anual NATO. Resposta de outros países. 
Datas extremas: 1956 / 1963 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cxs. 159 - 160) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às respostas da França, Luxemburgo, Holanda, Turquia 
e Grécia à revisão anual NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 526, 558, 527, 528, 641 - 
A 8160 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0159 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0159/001 - Resposta dos países ao questionário da Revisão Anual: França. Contém 
documentos NATO da Comissão da Revisão Anual. 1956-08-13 / 1958-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0159/002 - Resposta do Luxemburgo ao ARQ(56). Contém documentos NATO do 
exame anual e trienal. 1956-07-27 / 1962-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0159/003 - Resposta da Holanda ao ARQ(56). Contém documentos NATO do exame 
anual e trienal. 1956-07-30 / 1958-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0159/004 - Resposta da Holanda ao ARQ(56). Contém documentos NATO do exame 
anual e trienal. 1959-02-06 / 1963-08-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0159/005 - Resposta da Turquia ao ARQ(56). Contém documentos NATO do exame 
anual e trienal. 1956-08-01 / 1956-11-29 
 
 
UI 0160 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0160/006 - Resposta da Turquia ao ARQ(56). Contém documentos NATO do exame 
anual e trienal. 1959-01-08 / 1963-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0160/007 - Resposta da Grécia ao ARQ(56). Contém documentos NATO. 1956-09-14 
/ 1958-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/059/0160/008 - Resposta da Grécia ao ARQ(56). Contém documentos NATO. 1959-01-09 
/ 1963-10-21 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/060 
Título: Revisão anual NATO. Resposta dos EUA 
Datas extremas: 1956 / 1964 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 161) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta dos EUA à revisão anual NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 593 - A 8160 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0161 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/060/0161/001 - Resposta dos EUA ao ARQ(56). Contém documentos NATO da Comissão 
de Revisão Anual. 1956-08-18 / 1957-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/060/0161/002 - Resposta dos EUA ao ARQ(58). Contém documentos NATO da Comissão 
de Revisão Anual. 1957-11-20 / 1958-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/060/0161/003 - Resposta dos EUA ao ARQ(59). Contém documentos NATO da Comissão 
de Revisão Anual. 1959-10-13 / 1960-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/060/0161/004 - Resposta dos EUA ao ARQ(61). Contém documentos NATO da Comissão 
de Revisão Anual. 1961-07-24 / 1964-09-09 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/061 
Título: Revisão anual NATO. Resposta da Dinamarca, Noruega e Islândia. 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 162) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta da Dinamarca, Noruega e Islândia à revisão 
anual NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 559, 573 e 791 - A 8160 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0162 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/061/0162/001 - Respostas dos países ao ARQ (56) e sua discussão: Dinamarca. Contém 
documentos NATO da Comissão da Revisão Anual. 1956-08-10 / 1958-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/061/0162/002 - Resposta da Noruega à revisão anual NATO. Contém documentos NATO 
da Comissão de Revisão Anual. 1956-08-20 / 1958-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/061/0162/003 - Resposta da Islândia ao inquérito ARQ. Contém documentos NATO da 
revisão anual NATO. 1956-11-08 / 1964-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/061/0162/004 - Resposta da Noruega, Dinamarca e Islândia ao inquérito ARQ. Contém 
documentos NATO da revisão anual NATO. 1968-12-18 / 1971-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/061/0162/005 - Resposta da Islândia ao inquérito ARQ. Contém documentos NATO da 
revisão anual NATO. 1972-07-02 / 1972-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/061/0162/006 - Resposta da Islândia ao inquérito ARQ. Contém documentos NATO da 
revisão anual NATO. 1972-07-02 / 1972-11-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/061/0162/007 - Resposta da Islândia ao inquérito ARQ. Contém documentos NATO da 
revisão anual NATO. 1972-10-31 / 1973-10-15 
 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/062 
Título: Revisão anual NATO. Resposta do Canadá. 
Datas extremas: 1966 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 163 e 164) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta do Canadá à revisão anual NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 508 - A 8160 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0163 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/062/0163/001 - Resposta do Canadá ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão de 
Revisão Anual. 1956-07-25 / 1958-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/062/0163/002 - Resposta do Canadá ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão de 
Revisão Anual. 1960-01-15 / 1962-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/062/0163/003 - Resposta do Canadá ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão de 
Revisão Anual. 1967-00-00 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/062/0163/004 - Resposta do Canadá ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão de 
Revisão Anual. 1972-11-00 / 1973-07-09 
 
 
UI 0164 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/062/0164/005 - Resposta do Canadá ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão de 
Revisão Anual. 1963-02-12 / 1967-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/062/0164/006 - Resposta do Canadá ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão de 
Revisão Anual. 1971-01-30 / 1972-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/062/0164/007 - Resposta do Canadá ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão de 
Revisão Anual. 1973-10-24 / 1974-02-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/063 
Título: Revisão anual NATO. Resposta da Alemanha  
Datas extremas: 1958 / 1962 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 165) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta da Alemanha à revisão anual NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 550 - A 6160 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0165 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/063/0165/001 - Resposta da Alemanha ao ARQ (58). Contém documentos NATO sobre a 
revisão anual de 1958. 1958-01-09 / 1958-11-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/063/0165/002 - Resposta da Alemanha ao ARQ (59 e 60). Contém documentos NATO 
sobre a revisão anual de 1959 e 1960. 1959-01-23 / 1960-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/063/0165/003 - Resposta da Alemanha ao ARQ (61). Contém documentos NATO sobre a 
revisão anual de 1961. 1961-08-02 / 1962-11-13 
 
 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/064 
Título: Revisão anual NATO. Resposta da Bélgica 
Datas extremas: 1959 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 166) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta da Bélgica à revisão anual NATO, revisão do 
contingente e estudo sobre o futuro dos esforços em matéria de defesa da Holanda, memorandos sobre o 
Luxemburgo e Bélgica ao exame dos planos de defesa 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 656 - A 6160 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0166 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/064/0166/001 - Resposta da Bélgica ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão do 
Exame Anual. 1959-01-20 / 1963-10-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/064/0166/002 - Resposta da Bélgica ao ARQ. Contém documentos NATO da Comissão do 
Exame Anual e revisão anual do contingente. 1964-01-06 / 1966-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/064/0166/003 - Resposta da Bélgica ao ARQ. Contém documentos NATO com as respostas 
da Bélgica e revisão do contingente. 1969-01-10 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/064/0166/004 - Resposta da Bélgica ao ARQ. Contém documentos NATO sobre a revisão 
do contingente e estudo sobre o futuro dos esforços em matéria de defesa da Holanda. 1972-03-02 / 1972-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/064/0166/005 - Resposta da Bélgica ao ARQ. Contém documentos NATO com 
memorandos sobre o Luxemburgo e Bélgica ao exame dos planos de defesa. 1972-09-18 / 1973-10-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/065 
Título: Revisão anual NATO. Resposta da Inglaterra 
Datas extremas: 1959 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 167) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta da Inglaterra à revisão anual NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 673 - A 8160 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0167 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/065/0167/001 - Resposta da Inglaterra ao ARQ(56). Contém documentos NATO. 1959-01-
23 / 1963-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/065/0167/002 - Resposta da Inglaterra ao ARQ(56). Contém documentos NATO. 1963-12-
30 / 1967-12-18 
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UI 0168 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/065/0168/003 - Resposta da Inglaterra ao ARQ. Contém documentos NATO. 1971-09-27 
/ 1972-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/065/0168/004 - Resposta da Inglaterra ao ARQ. Contém documentos NATO. 1972-10-12 
/ 1973-07-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/065/0168/005 - Resposta da Inglaterra ao ARQ. Contém documentos NATO. 1972-12-22 
/ 1974-11-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/066 
Título: Revisão anual NATO. Resposta da Itália 
Datas extremas: 1959 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 168) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a resposta da Itália à revisão anual NATO, questionário 
sobre o plano de defesa da Grécia, memorandos, plano de defesa NATO 1975 - 1979, incluindo o planeamento para 
a Turquia e Grécia 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 616 - A 8160 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0169 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/066/0169/001 - Resposta da Itália ao ARQ (59). Contém documentos NATO da Secção 
Financeira e Económica. 1959-01-08 / 1963-06-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/066/0169/002 - Resposta da Itália ao ARQ (67). Contém documentos NATO da Secção 
Financeira e Económica e questionário sobre o plano de defesa da Grécia. 1967-09-30 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/066/0169/003 - Resposta da Itália ao ARQ (72). Contém documentos NATO da Secção 
Financeira e Económica e questionário sobre o plano de defesa da Grécia. 1971-08-31 / 1972-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/066/0169/004 - Resposta da Itália ao ARQ (73). Contém documento NATO: memorando. 
1973-07-31 / 1973-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/066/0169/005 - Resposta da Itália ao ARQ (73). Contém documento NATO sobre o plano 
de defesa NATO 1975 - 1979. 1973-11-26 / 1974-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/066/0169/006 - Resposta da Itália ao ARQ (73). Contém documento NATO sobre o plano 
de defesa NATO incluindo o planeamento para a Turquia e Grécia. 1972-11-13 / 1973-07-31 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/067 
Título: Estados Maiores Peninsulares. 
Datas extremas: 1954 / 1964 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 170 - 172) com um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os Estados Maiores Peninsulares, conversações luso-
espanholas, uniformização de armamento e fabrico de munições, progressos realizados no rearmamento do 
Exército Português, ligações do sistema de alerta antiaéreo com Espanha, reuniões sobre morteiros ligeiros e 
pesados no quadro de colaboração peninsular, defesa conjunta da península, revisão de fronteiras pela Comissão 
Internacional de Limites entre Portugal e Espanha, estudos relativos às forças navais e às forças aéreas, Direção de 
Tiro Antiaéreo acoplados a radar, projeto de acordo de apoio logístico a celebrara entre Portugal e Espanha, estudos 
sobre a defesa da Península, atas das reuniões Inter Estados-Maiores Peninsulares 
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Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 816, 1052, 1097, 1359, 
1422, 1756, 2892, 3162, 2550, 2292, 1144 - A 82 
Idioma: Português, francês e espanhol 
 
UI 0170 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/001 - Conversações luso-espanholas. 1ª e 2ª reuniões peninsulares. Contém 
documentação referente a relatório dos trabalhos, conversações militares luso-espanholas, agenda, composição 
das delegações, programa de trabalhos. 1954-11-04 / 1955-01-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/002 - Conversações militares luso-espanholas. Uniformização de armamento e 
fabrico de munições. Contém informações e correspondência sobre a uniformização de armamento e de material 
de produção dinamarquesa e fichas técnicas respeitantes às munições do lança granadas 5 cm, morteiro 81 mm e 
da peça AA 4 cm. 1954-08-06 / 1955-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/003 - Conversações Luso-Espanholas. Uniformização do armamento e fabrico 
de munições- Pasta II. Contém ofícios e informações referente à uniformização do armamento e fabrico de 
munições. 1955-02-14 / 1955-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/004 - Conversações militares luso-espanholas: progressos realizados no 
rearmamento do Exército Português de agosto de 1953 a julho de 1954. Contém índice dos assuntos tratados nas 
reuniões para a defesa da Península e armamento e equipamento das forças SHAPE e dos Pirenéus. 1954-08-07 / 
1954-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/005 - Informação referente a ligações do sistema de alerta antiaéreo com 
Espanha. . 1954-10-04 / 1954-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/006 - 3ª Reunião dos Estados-Maiores Peninsulares: geral. Contém 
memorando, agenda, relatório de informações, estudos e proposta de agenda da reunião dos Estados-Maiores 
Peninsulares. 1955-10-01 / 1955-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/007 - 3ª Reunião dos Estados-Maiores Peninsulares: uniformização de 
armamentos e munições - Geral. Contém ofícios e informação no âmbito das conversações militares luso-
espanholas. 1956-02-02 / 1956-02-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/008 - 3ª Reunião dos Estados-Maiores Peninsulares: uniformização de 
armamentos e munições - granadas de mão. Contém ofícios e informações no âmbito das conversações militares 
luso-espanholas. 1955-12-09 / 1956-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/009 - 3ª Reunião dos Estados-Maiores Peninsulares sobre morteiros ligeiros e 
pesados. Contém informações e ofícios no âmbito da uniformização de armamento e munições no quadro de 
colaboração peninsular. 1955-12-09 / 1956-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/010 - Extratos e resumos dos assuntos tratados nas reuniões dos Estados 
Maiores Peninsulares. Processo sobre defesa conjunta da península, instruções relativas a viagens, instalação e 
programa de trabalho, constituição da delegação portuguesa e espanhola, quadros resumos dos relatórios relativos 
às forças terrestres, navais e aéreas. 1954-01-25 / 1956-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0170/011 - Revisão de fronteiras pela Comissão Internacional de Limites entre 
Portugal e Espanha. Contém informações e carta militar de Portugal (Marvão) e planta de Fontanheira. 1956-11-21 
/ 1956-11-22 
 
 
UI 0171 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0171/012 - IV Conferência: Conversações luso-espanholas. Processo sobre defesa 
conjunta da Península e projeto de agenda - estudos relativos às forças terrestres. 1956-08-28 / 1957-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0171/013 - IV Conferência Inter-Estados-Maiores Peninsulares. Documentos 
preparatórios. Contém estudos relativos às Forças Terrestres (problemas operativos, problemas logísticos, 
armamento e munições), estudos relativos às Forças Navais e às Forças Aéreas. 1956-10-00 / 1956-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0171/014 - IV Conferência Inter-Estados-Maiores Peninsulares. Atas e relatórios 
elaborados na reunião. 1956-10-04 / 1956-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0171/015 - 5ª Conferência dos Estados Maiores Peninsulares. Contém estudos sobre 
defesa da Península, armamento e munições. 1957-10-09 / 1958-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0171/016 - Subcomissões técnicas - Direção de Tiro Antiaéreo acoplados a radar. 
Contém relatório da comissão que se deslocou a Espanha. 1957-12-03 / 1958-02-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0171/017 - VI Conferência de Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa: 
Processos completo com documentos preparatórios e atas. 1958-11-00 / 1958-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0171/018 - VIII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares: documentos 
preparatórios e atas. 1961-01-00 / 1961-01-00 
 
 
UI 0172 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/019 - VIII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares: grupo de material e 
munições. Contém documentos entregues pela comissão espanhola: informações sobre minas, instruções de tiro 
com lança-granadas INSTALAZA de 88,9 mm, artificio RESEC - granada de instrução - subcalibre para o canhão 
americano de 75 mm sem retrocesso, informação sobre o desenvolvimento de projétil subcalibrado, cartuchos 
super largos CETME de 20 mm, afuste antiaéreo CETME para canhões HS de 20 mm, granadas de morteiro, 
morteiros da ECIA. 1959-00-00 / 1960-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/020 - IX Conferência dos Estados Maiores Peninsulares. Contém projeto de 
acordo de apoio logístico, desenvolvimento da agenda para o acordo logístico e o grupo de material e munições, 
anotações à ata, relatório de ensaio de demonstração de minas anticarro M1 - 102 BOFORS. 1961-12-15 / 1962-03-
27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/021 - X Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares: desenvolvimento da 
agenda; acordo de apoio logístico. Contém cartas militares da zona de Loures e zonas de segurança e de servidão 
na zona de Pontinha e Sacavém. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/022 - XI Conferência. Conversações luso-espanholas: projeto de acordo de 
apoio logístico a celebrara entre Portugal e Espanha. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/023 - XI Conferência. Conversações luso-espanholas. Contém estudos sobre a 
defesa da Península, armamento e munições. 1963-11-20 / 1963-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/024 - XI e XII Conferências. Conversações luso-espanholas. Contém instruções 
da Comissão Portuguesa e estudos sobre a defesa da Península, armamento e munições, esclarecimentos à 
imprensa, rádio e televisão, projeto de acordo de apoio logístico e tópicos relativos ao grupo de material e 
munições. 1964-10-28 / 1964-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/025 - XII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. Contém agendas 
e relatórios. 1964-11-19 / 1964-11-24 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/067/0172/026 - Conversações Inter Estados-Maiores Peninsulares - adoção da granada 
de mão espanhola pelo nosso Exército. Processo sobre a conferência de Estados Maiores Peninsulares - Grupo de 
Armamento e Munições, projeto com peças desenhadas e fotografias e relatório do grupo de trabalho, experiências 
com as granadas de mão ORAMIL no campo de Tiro de Alcochete. 1957-04-30 / 1958-08-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/068 
Título: Planos de defesa do Ultramar. Organização das forças de Angola e Moçambique. 
Datas extremas: 1957 / 1958 
Dimensão e suporte: 1 cxs. (cx. 173) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre planos de defesa do Ultramar e a organização das forças 
de Angola e Moçambique, organização e material dos grupos de Cavalaria, carros PANHARD e autometralhadoras 
SALADINE 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 986 - A 84 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0173 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/068/0173/001 - Organização das forças de Angola e Moçambique. Grupos de Cavalaria: 
organização e material. Contém informações sobre autometralhadoras PANHARD ou VALADIN para as tropas de 
Cavalaria em Angola e Moçambique, relatório referente à aquisição de viaturas blindadas, viaturas anticarro 
NOWAG, carro armado ligeiro e estimativas. 1957-02-01 / 1957-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/068/0173/002 - Organização das forças de Angola e Moçambique. Grupos de Cavalaria: 
organização e material. Contém catálogos de viaturas PANHARD com desenhos técnicos. 1957-11-27 / 1957-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/068/0173/003 - Organização das forças de Angola e Moçambique. Grupos de Cavalaria: 
organização e material. Contém informações e correspondência sobre a proposta de fornecimento de material 
PANHARD, minuta do contrato para aquisição de material PANHARD, autometralhadoras EBR e viaturas blindadas 
ETT, negociações para a compra de autometralhadoras SALADIN e memorando sobre o material de guerra usado 
no Congo Belga e na União da África do Sul. 1958-01-02 / 1958-03-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/068/0173/004 - Organização das forças de Angola e Moçambique. Grupos de Cavalaria: 
organização e material. Contém especificações técnicas da viatura blindada ETT 238 e da autometralhadora EBR 75 
modelo 51 tipo 55 - PANHARD, informações sobre autometralhadoras a adotar pela União da África do Sul, proposta 
de fornecimento de material PANHARD para os grupos de reconhecimento de Angola e Moçambique, minuta de 
contrato, protocolo para a renovação do acordo comercial franco-português assinado em Lisboa a 16 de março de 
1956. 1958-04-24 / 1958-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/068/0173/005 - Carros PANHARD e autometralhadoras SALADINE. Contém 
correspondência sobre o fornecimento de material PANHARD e autometralhadoras SALADIN pela Norte 
Importadora, modelo de contrato para aquisição de material PANHARD, obuses de campanha ligeiros e espingardas 
MAUSER. 1958-00-00 / 1958-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/069 
Título: Mobilização. Planos e estudos de emergência no domínio civil.  
Datas extremas: 1941 / 1976 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 174 - 175) com um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos planos e estudos de emergência no domínio civil 
no âmbito da mobilização, estudo do SAM - Serviço de Administração Militar sobre o plano de abastecimento 
nacional, planos de urgência no domínio civil no domínio da agricultura e dos produtos petrolíferos, organização 
geral da nação em tempo de guerra, atas da Comissão Coordenadora da Mobilização Civil, planeamento de 
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emergência civil a nível de mão de obra e atas da Alta Comissão para os Planos de Emergência no Domínio Civil, 
utilização dos aeródromos de Lisboa e Faro. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 87, 668, 819, 1047, 1322 
- F 02 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0174 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0174/001 - Plano de abastecimento. Estudo do SAM - Serviço de Administração 
Militar. Contém plano de abastecimento de prováveis forças em operações e da população civil residente em 
Portugal Continental - condições gerais para a organização e funcionamento do serviço de reabastecimento 
nacional. 1941-07-10 / 1941-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0174/002 - Comissão dos Planos de Urgência no Domínio Civil. Contém documentos 
sobre o estabelecimento de planos de urgência no domínio civil no domínio da agricultura e dos produtos 
petrolíferos. 1956-10-24 / 1957-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0174/003 - Organização Geral da Nação em tempo de guerra. Contém atas da 
Comissão Coordenadora da Mobilização Civil, informações sobre a organização militar industrial do Ministério da 
Marinha, mobilização industrial, relatório do decreto relativo à organização militar de empresas e à mobilização da 
mão-de-obra, interpretação da lei 2.084 de 16-08-1956 na parte relativa às atribuições do SGDN. 1956-10-11 / 
1958-08-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0174/004 - Organização Geral da Nação em tempo de guerra. Contém informações 
sobre a criação de brigadas de meteorologia e mobilização do pessoal do Serviço Meteorológico Nacional. 1959-
01-22 / 1961-06-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0174/005 - Planos e estudos no domínio civil. Geral. Contém documentos NATO da 
Comissão de Planeamento de Alimentação e Agricultura sobre aprovisionamentos em tempo de guerra, 
organização da comissão e da Alta Comissão para o Estudo dos Planos de Urgência no Domínio Civil. 1956-05-02 / 
1958-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0174/006 - Planeamento de Emergência Civil - Mão de obra. Contém documentos 
NATO sobre metas e objetivos prioritários para a emergência civil, memorando e relatórios dos vários grupos de 
trabalho, estudo do problema da mobilização da mão-de-obra e interpretação da lei 2084 de 16-08-1956 na parte 
relativa às atribuições do SGDN sobre a mobilização. 1955-10-31 / 1958-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0174/007 - Atas, agendas e notas da Alta Comissão para os Planos de Emergência no 
Domínio Civil. Contém documentos NATO da Subcomissão de Revisão Anual dos Planos de Emergência para 1958, 
relatório do progresso dos planos, ata das reuniões em Paris e relatórios da Alta Comissão. 1956-01-24 / 1958-09-
17 
 
 
UI 0175 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/008 - Atas, agendas e notas da Alta Comissão para os Planos de Emergência no 
Domínio Civil. Documentos NATO da Subcomissão de Revisão Anual dos Planos de Emergência para 1958, relatório 
do progresso dos planos, ata das reuniões em Paris e relatórios da Comissão Sénior. 1958-04-03 / 1958-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/009 - Atas, agendas e notas da Alta Comissão para os Planos de Emergência no 
Domínio Civil. Documentos NATO da Subcomissão de Revisão Anual dos Planos de Emergência para 1959, relatório 
do progresso dos planos e relatórios de revisão nacional da Alta Comissão e da Comissão Sénior. 1959-04-13 / 1959-
11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/010 - Planos e estudos no domínio civil. Geral. Contém documentos NATO da 
Alta Comissão para o Estudo dos Planos de Urgência no Domínio Civil. 1958-12-08 / 1965-11-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/011 - Utilização dos aeródromos de Lisboa e Faro. Contém memorando e 
informação sobre a perigosidade da utilização dos aeródromos de Lisboa e de Faro por aeronaves não comerciais, 
devido à natureza de suas cargas. 1968-05-17 / 1969-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/012 - Planos e estudos no domínio civil. Geral. Contém documentos NATO da 
Alta Comissão para o Estudo dos Planos de Urgência no Domínio Civil. 1968-11-27 / 1971-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/013 - Planos e estudos no domínio civil. Geral. Contém documentos NATO da 
Alta Comissão para o Estudo dos Planos de Urgência no Domínio Civil. 1972-01-13 / 1972-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/014 - Planos e estudos no domínio civil. Geral. Contém documentos NATO da 
Alta Comissão para o Estudo dos Planos de Urgência no Domínio Civil. 1973-01-24 / 1973-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/069/0175/015 - Planos e estudos no domínio civil. Geral. Contém documentos NATO da 
Alta Comissão para o Estudo dos Planos de Urgência no Domínio Civil. 1974-02-19 / 1976-09-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/070 
Título: Aprovisionamentos em tempo de guerra. 
Datas extremas: 1941 / 1958 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 176 - 177) com um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao aprovisionamentos em tempo de guerra, Comissão 
de Estudos dos Aprovisionamentos em Tempo de Guerra e as medidas preparatórias em tempo de paz para o 
controle dos aprovisionamentos em tempo de guerra, Comissão de Estudos das Matérias-primas Industriais, 
produtos acessórios às Forças Armadas portuguesas em caso de guerra, atas da Comissão de Estudos do Carvão e 
Aço, situação dos aprovisionamentos em tempo de guerra para certos produtos, produtos florestais, medidas 
preparatórias de ordem nacional no domínio dos aprovisionamentos, medidas para a indústria siderúrgica. Contém 
documentos NATO sobre o reinício da indústria siderúrgica, Grupo de Trabalho para o estudo da coordenação 
internacional dos aprovisionamentos em tempo de guerra, reconhecimento hídrico de Portugal 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: F 10 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0176 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0176/001 - Comissão de Estudos dos Aprovisionamentos em Tempo de Guerra. 
Contém documentos NATO, questionários aos países NATO sobre as medidas preparatórias em tempo de paz para 
o controle dos aprovisionamentos em tempo de guerra. 1955-02-16 / 1955-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0176/002 - Comissão de Estudos das Matérias-primas Industriais. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1955-02-12 / 1956-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0176/003 - Produtos acessórios às Forças Armadas portuguesas em caso de guerra. 
Contém correspondência com o Exército e a Marinha sobre produtos necessários em caso de guerra com relações 
de material e sobre matérias-primas de origem estrangeira indispensáveis à laboração de estabelecimentos fabris 
do Exército e Marinha, apontamentos sobre as necessidades de abastecimentos em tempo de guerra. 1955-08-10 
/ 1956-07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0176/004 - Medidas preparatórias para reabastecimento em tempo de guerra. 
Contém documentos NATO da Comissão de Planeamento de Alimentação e Agricultura e da Comissão de Estudo 
dos Aprovisionamentos em Tempo de Guerra e informações. 1955-08-10 / 1957-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0176/005 - Atas, agendas e notas da Comissão de Estudos do Carvão e Aço. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1955-04-12 / 1957-11-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0176/006 - Atas, agendas e notas da Comissão de Estudos do Carvão e Aço. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1958-02-21 / 1958-08-14 
 
 
UI 0177 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/007 - Situação dos aprovisionamentos em tempo de guerra para certos 
produtos. Contém documentos NATO da Alta Comissão de Estudos dos Planos de Emergência no Domínio Civil, 
estudos das matérias primas industriais e relatórios da comissão de estudos. 1955-08-24 / 1956-04-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/008 - Produtos florestais. Contém documentos NATO da Comissão de Estudos 
das Matérias Primas Industriais, problemas levantados sobre o aprovisionamento dos produtos florestais em tempo 
de guerra, relatórios da comissão de estudos. 1955-08-18 / 1955-08-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/009 - Comissão de Estudos das Matérias Primas Industriais. Contém 
documentos NATO sobre o plano de estudos para a criação de um serviço de matérias primas industriais durante a 
guerra. 1955-08-25 / 1958-02-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/010 - Comissão de Estudos das Matérias Primas Industriais - Níquel. Contém 
documentos NATO da Comissão com relatório sobre os problemas do níquel em tempo de guerra. 1955-08-20 / 
1955-08-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/011 - Medidas preparatórias de ordem nacional no domínio dos 
aprovisionamentos. Contém documentos NATO da Comissão de Estudos das Matérias Primas Industriais, 
constituição de stocks e respostas das delegações NATO sobre as matérias primas. 1956-01-05 / 1956-03-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/012 - Comissão de Estudos das Matérias Primas Industriais - Alumínio. Contém 
documentos NATO da Comissão com relatório sobre os problemas do alumínio em tempo de guerra. 1955-09-05 / 
1955-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/013 - Comissão de Estudos das Matérias Primas Industriais - Cromo. contém 
documentos NATO da Comissão com relatório sobre os problemas do cromo em tempo de guerra. 1955-09-09 / 
1955-09-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/014 - Medidas preparatórias nacionais no domínio dos aprovisionamentos - 
indústria siderúrgica. Contém documentos NATO sobre o reinício da indústria siderúrgica e observações de caráter 
geral. 1957-09-11 / 1957-09-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/015 - Grupo de Trabalho para o estudo da coordenação internacional dos 
aprovisionamentos em tempo de guerra. Contém documentos NATO e processos verbais das reuniões do grupo de 
trabalho. 1956-02-20 / 1956-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/016 - Grupo de Trabalho para o estudo da coordenação internacional dos 
aprovisionamentos em tempo de guerra. Contém documentos NATO e processos verbais das reuniões do grupo de 
trabalho. 1957-04-05 / 1958-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/070/0177/017 - Reconhecimento hídrico. Cartas militares de Portugal do Serviço 
Cartográfico do Exército. Contém cartas de Bucelas - Via Longa, Runa, Torres Vedras, Cartaxo, Sesimbra, Cabrela - 
Montemor-o-Novo, Santa Sofia - Montemor-o-Novo, Loures, Moita, Costa da Caparica, Montijo, Montemor-o-
Novo, Bombel - Montemor-o-Novo, Oeiras, Cascais, Pancas, Sintra, Colares, Alhandra, Mafra, Magunte, Vila Franca, 
Sobral, Ericeira - Gradil, Azambuja, Alenquer, Abrigada, Ramalhal, A-dos-Cunhados, Alpiarça - Santarém, Almoster, 
Cercal, Pernes - Pombalinho, Fráguas - Tremês, Rio Maior, Apostiça, Setúbal, Arrábida e análises de água em 
algumas localidades. Algumas das cartas relacionam-se com as manobras de 1943. 1941-00-00 / 1943-00-00 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/071 
Título: Reabastecimento e agricultura 
Datas extremas: 1955 / 1975 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 178 - 180) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao reabastecimento e agricultura, atas da Comissão de 
Estudos do Reabastecimento e da Agricultura, aprovisionamento da Europa em adubos 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 199, 469 - F 20 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0178 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0178/001 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1955-10-28 / 1957-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0178/002 - Aprovisionamento da Europa em adubos. Contém documento NATO da 
comissão de Estudo para a Revitalização da Agricultura. 1957-07-09 / 1957-07-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0178/003 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1958-02-12 / 1961-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0178/004 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1961-12-20 / 1962-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0178/005 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1963-02-01 / 1963-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0178/006 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1963-12-19 / 1964-12-11 
 
 
UI 0179 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0179/007 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1965-01-25 / 1966-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0179/008 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1967-03-09 / 1967-05-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0179/009 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1967-05-11 / 1967-12-07 
 
 
UI 0180 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0180/010 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1968-12-09 / 1971-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0180/011 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. 1971-12-10 / 1972-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/071/0180/012 - Comissão de Estudos do Reabastecimento e da Agricultura. Contém 
documentos NATO da Comissão, incluindo atas, agendas e notas. Processo herdado pela 4ª Divisão do EMGFA a 
partir de abril de 1974. 1972-12-01 / 1975-03-14 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/072 
Título: Mobilização dos Estabelecimentos Fabris Militares. 
Datas extremas: 1954 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 181 - 184) com um total de 30 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à mobilização dos estabelecimentos fabris militares, 
necessidades e existências de material para fins de mobilização, pedido de autorização de importação de uma 
tonelada de Ball-Powder pela PMB, pedido de extra contingente de algodão em rama para fábricas de munições e 
explosivos, mobilização militar e industrial, relação das produções normais e máximas dos estabelecimentos fabris 
do Estado, produção de armamentos, vencimentos do pessoal civil dos estabelecimentos fabris do Exército, 
relações de pessoal do Arsenal do Alfeite, Fábrica Militar de Braço de Prata, Fábrica Nacional de Cordoaria, Fábrica 
Nacional de Munições de Armas Ligeiras, Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Manutenção 
Militar, Oficinas Gerais de Fardamento, Fábrica Militar de Santa Clara (Equipamentos e Arreios), Oficinas Gerais de 
Material Aeronáutico, Oficinas Gerais de Material de Engenharia 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 768, 877, 1323, 1376, 
2804, 3104 - F 30 
Idioma: Português e francês 
 
UI 0181 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/001 - Necessidades e existências de material para fins de mobilização. Contém 
informações, ofícios e mapas referentes às necessidades e existências de material para fins de mobilização. 1954-
08-17 / 1956-03-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/002 - Pedido de autorização de importação de uma tonelada de Ball-Powder 
pela PMB. Contém documentação referente a ofícios, correspondência e informações no âmbito do pedido de 
autorização de 1 tonelada de pólvora de caça. 1954-10-08 / 1954-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/003 - Pedido de extra contingente de algodão em rama para fábricas de 
munições e explosivos. Contém documentação referente a ofícios, informações e guia de remessa no âmbito do 
pedido de extra contingente de algodão em rama para fábricas de munições e explosivos. 1954-11-04 / 1954-11-
13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/004 - Mobilização militar. Contém alteração ao plano de mobilização na parte 
respeitante às unidades de Engenharia, mobilização industrial, minuta do relatório de estabelecimento industrial 
para o Serviço de Mobilização Civil. 1955-12-10 / 1956-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/005 - Relação das produções normais e máximas dos estabelecimentos fabris 
do Estado. Mobilização dos estabelecimentos fabris militares. Contém relações de pessoal, mapas de produção e 
de artigos produzidos da Fábrica Militar de Braço de Prata, Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras, 
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos, Fábrica Nacional de Cordoaria, Arsenal do Alfeite, 
Manutenção Militar, Oficinas Gerais de Equipamentos e Arreios - Fábrica Militar de Santa Clara, Oficinas Gerais de 
Fardamentos, Oficinas Gerais de Material Aeronáutico, Oficinas Gerais de Material de Engenharia, Companhia de 
Pólvoras e Munições de Barcarena. 1956-11-06 / 1960-09-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/006 - Mobilização industrial - produção de armamentos. Documentos NATO da 
Alta Comissão de Estudos dos Planos de Emergência no Domínio Civil, relatório da Comissão de Produção de 
Armamento. 1956-12-16 / 1956-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/007 - Decreto relativo à organização da mobilização industrial. Relatório e 
proposta de Decreto para a mobilização industrial. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/008 - Vencimentos e salários do pessoal civil dos estabelecimentos fabris do 
Exército. Documentos sobre os vencimentos e salários do pessoal civil das OGMA - novas tabelas, listas do pessoal 
contratado do quadro, do pessoal assalariado eventual. 1963-04-04 / 1963-06-28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/009 - Arsenal do Alfeite. Contém quadro I - relações de pessoal. 1963-00-00 / 
1971-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0181/010 - Fábrica Militar de Braço de Prata. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1964-00-00 / 1971-00-00 
 
 
UI 0182 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0182/011 - Fábrica Militar de Braço de Prata. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1957-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0182/012 - Fábrica Militar de Braço de Prata. Contém quadro II - resumo de matérias-
primas e lista de artigos produzidos. 1957-01-28 / 1971-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0182/013 - Fábrica Nacional de Cordoaria. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1964-01-24 / 1971-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0182/014 - Fábrica Nacional de Cordoaria. Contém quadro II -  necessidades de 
matérias-primas, planeamento logístico para tempo de guerra, necessidades da Marinha para o caso de guerra, 
lista dos artigos produzidos para fornecimentos. 1957-03-22 / 1971-01-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0182/015 - Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras. Contém quadro I - 
relações de pessoal. 1956-00-00 / 1971-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0182/016 - Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. Contém 
quadro I - resumo de matérias-primas e custos de produção. 1964-01-10 / 1971-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0182/017 - Manutenção Militar. Contém quadro I - relação de pessoal. 1968-00-00 / 
1971-12-31 
 
 
UI 0183 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0183/018 - Manutenção Militar. Contém relações de pessoal. 1956-11-08 / 1958-12-
31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0183/019 - Manutenção Militar. Contém quadro II - resumo de matérias-primas e 
lista de artigos produzidos. 1957-01-30 / 1971-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0183/020 - Oficinas Gerais de Fardamento. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1957-01-28 / 1957-07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0183/021 - Oficinas Gerais de Fardamento. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1964-08-14 / 1970-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0183/022 - Oficinas Gerais de Fardamento. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1971-06-30 / 1971-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0183/023 - Fábrica Militar de Santa Clara (Equipamentos e Arreios). Contém relações 
de pessoal. 1957-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0183/024 - Fábrica Militar de Santa Clara (Equipamentos e Arreios). Contém quadro 
II - resumo de matérias-primas e lista de artigos produzidos. 1957-01-17 / 1967-11-14 
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UI 0184 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0184/025 - Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Contém quadro I - relações de 
pessoal. 1956-12-31 / 1956-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0184/026 - Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Contém quadro I - relações de 
pessoal. 1964-12-31 / 1970-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0184/027 - Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. Contém quadro II - resumo de 
matérias-primas, lista de artigos produzidos, listas de equipamento para reparação. 1963-12-28 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0184/028 - Oficinas Gerais de Material de Engenharia. Contém quadro I - relações de 
pessoal. 1956-12-31 / 1964-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0184/029 - Oficinas Gerais de Material de Engenharia. Contém quadro II - resumo 
das matérias-primas. 1957-01-28 / 1971-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/072/0184/030 - Correspondência com os estabelecimentos fabris do Estado. Contém 
relações de matérias-primas. 1968-00-00 / 1972-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/073 
Título: Mobilização dos Estabelecimentos Fabris da Indústria Privada. 
Datas extremas: 1958 / 1971 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 185 - 188) com um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a mobilização dos estabelecimentos fabris da indústria 
privada, estudos sobre a organização e mobilização industrial, constituição da Sociedade Ultramarina de Pólvoras 
e Explosivos - SUPE, relações de pessoal e material produzido pelos  estabelecimentos fabris de explosivos, da 
Sociedade Portuguesa de Explosivos, das Oficinas Pirotécnicas, de fundições e fábricas metalúrgicas, Fundição e 
Construção Mecânicas e das fábricas de automóveis, das indústrias de pneus, de fábricas de material elétrico, 
oficinas de pólvoras, rastilhos e fogos de artifício, produção da Fábrica MAGUE, em Alverca, Comissão Reguladora 
das Moagens de Ramas 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 769, 1837, 2804 - F 30 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0185 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0185/001 - Mobilização industrial. Contém documentação NATO sobre questões 
relativas ao plano militar de mobilização industrial. 1954-04-10 / 1959-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0185/002 - Estudos sobre a organização e mobilização industrial. Contém relatório 
do Grupo de Indústrias de Material de Guerra, estudos sobre adaptação das fábricas, organização industrial militar, 
mobilização e planeamento industrial, determinação das necessidades em tempo de guerra, planeamento da 
mobilização industrial no âmbito do SGDN e classificador dos estabelecimentos fabris militares e privados, relação 
das principais indústrias existentes nos bairros de Lisboa, nos concelhos de Loures, Barreiro, Seixal, Almada e 
Setúbal de interesse para uma economia de guerra, estabelecimentos abrangidos pelas diferentes zonas de 
destruição. 1958-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0185/003 - Constituição da Sociedade Ultramarina de Pólvoras e Explosivos - SUPE. 
Documentos sobre a SUPE, construção nas províncias do ultramarinas de grandes paióis e oficinas de 
empacotamento de pólvoras a granel, projeto de instalação fabril em Angola, inclui peças desenhadas. 1958-08-11 
/ 1959-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0185/004 - Correspondência com os estabelecimentos fabris da indústria privada. 
Contém relações de pessoal e de matérias-primas usados em diversos estabelecimentos fabris nomeadamente 
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Comissão de Explosivos, fundições, fábricas de automóveis, pneus e camaras de ar, acumuladores e baterias e de 
material elétrico. 1968-03-13 / 1970-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0185/005 - Mobilização industrial. Contém listas das estações emissoras de amador, 
embarcações de tráfego local em serviço de transporte de passageiros no rio Tejo, listas de industriais e 
exportadores de conservas de peixe, moagem que fornecem as padarias de Lisboa, relação de padarias em 
atividade na cidade de Lisboa, lista de produtores de carne do Alentejo, lista de fornecedores de gado para 
matadouros, empresas de moagem, questionário NATO difundido pela Comissão de Panificação Industrial. 1968-
12-03 / 1969-03-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0185/006 - Relações de pessoal de estabelecimentos fabris de explosivos. 1971-00-
00 / 1972-00-00 
 
 
 
UI 0186 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0186/007 - Sociedade Portuguesa de Explosivos. Contém quadro I - relações de 
pessoal. 1964-00-00 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0186/008 - Oficinas Pirotécnicas. Contém correspondência para a Comissão de 
Explosivos e relações de pessoal. 1971-01-00 / 1971-08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0186/009 - Relações de pessoal de fundições e fábricas metalúrgicas. Contém relação 
do pessoal da Metalúrgica Duarte Ferreira SARL e das Fábricas Metalúrgicas ALBA propriedade de Augusto Martins 
Pereira e herdeiros. 1970-00-00 / 1971-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0186/010 - Fundição e Construção Mecânicas. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1970-00-00 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0186/011 - Relações de pessoal de fábricas de automóveis. 1970-00-00 / 1971-00-00 
 
 
UI 0187 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/012 - Comércio Imperial de Automóveis. Contém quadro I - relações de pessoal. 
1966-00-00 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/013 - Citroen Lusitana. Contém quadro I - relações de pessoal. 1969-06-00 / 
1970-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/014 - Eduardo Ferreirinha e Irmão. Contém quadro I - relações de pessoal e 
quadro II - projectos fabricados (ou montados). 1969-00-00 / 1969-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/015 - Proval - Companhia Produtora de Veículos Automóveis, Lda. Contém 
quadro I - relações de pessoal. 1966-00-00 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/016 - UTIC - União de Transportadores para Importação e Comércio. Contém 
quadro I - relações de pessoal. 1966-00-00 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/017 - Relações de pessoal das indústrias de pneus. 1971-00-00 / 1971-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/018 - Fábrica de Batarias - ARGA. Contém quadro I - relações de pessoal. 1964-
00-00 / 1970-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/019 - Relações de pessoal de fábricas de material elétrico. 1970-00-00 / 1971-
00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0187/020 - Automática Eléctrica Portuguesa, SARL. Contém quadro I - relações de 
pessoal. 1965-00-00 / 1970-00-00 
 
 
UI 0188 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0188/021 - ELTEC - Eletrónica Técnica. Contém quadro I - relações de pessoal. 1964-
00-00 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0188/022 - Standard Elétrica. Contém quadro I - relações de pessoal. 1968-00-00 / 
1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0188/023 - Oficinas de pólvoras, rastilhos e fogos de artifício (Quadros 1 e 2). contém 
relações de pessoal e material produzido pelas fábricas e oficinas. 1970-01-22 / 1970-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0188/024 - Atividades e programa de produção da Fábrica MAGUE, em Alverca. 
Contém capacidade e nível técnico da fábrica, referências de produção e fotografias da vista aérea da fábrica, 
pontes rolantes elétricas, pórtico rolante, guindastes elétricos, Derrick elétrico, grua MAGUE 100, estrutura do 
edifício  da Central Térmica da tapada do Outeiro, estrutura do edifício da Nova Central Térmica de Lourenço 
Marques, ponte rodoviária para o rio Pungue, poste de linhas de alta tensão, câmara espiral de uma turbina de 
80.000 cv, suporte de pivot e roda de uma turbina de 80.000 cv, balão de caldeira  de radiação, condensador para 
um grupo de 15 mw. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0188/025 - Plantas de barracas metálicas desmontáveis Tipo A e B da MAGUE. 
Contém condições técnicas, fotografias e plantas. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0188/026 - Comissão Reguladora das Moagens de Ramas. Contém relação de celeiros 
propriedade da FNPT arrendados ou cedidos gratuitamente; estatísticas do consumo de farinhas e pão de ramas 
de cereais e espoadas de milho e centeio no ano de 1966, relação das fábricas de moagem de milho e centeio com 
peneiração mecânica, situação comparativa das indústrias de moagem, listas de empresas de moagem , relação 
dos proprietários de automóveis pesados de carga de aluguer existentes no país, concessionário de carreiras de 
serviço público de passageiros e mercadorias e suas sedes, relação das padarias e industrias de panificação, lista de 
criação e fornecedores de gado, listas de empresas armadoras de pesca, índice alfabético dos armadores da pesca 
da sardinha. 1969-04-09 / 1969-07-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/073/0188/027 - Comissão Reguladora das Moagens de Ramas. Contém relação das 
moagens de ramas de cereais para uso industrial. 1969-05-17 / 1969-09-23 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/074 
Título: Patentes de invenção. 
Datas extremas: 1959 / 1967 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 189) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre patentes de invenção em regime de segredo 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1965 - F 30 
Idioma: Português 
 
UI 0189 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/074/0189/001 - Patentes de invenção. Documentos sobre o processo relativo a patentes 
de invenções em regime de segredo. 1959-04-22 / 1964-12-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/074/0189/002 - Patentes de invenções. Documentos sobre o processo relativo a patentes 
de invenções em regime de segredo. 1964-12-23 / 1966-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/074/0189/003 - Patentes de invenções. Documentos sobre o processo relativo a patentes 
de invenções em regime de segredo. 1966-06-21 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/074/0189/004 - Patentes de invenções. Documentos sobre o processo relativo a patentes 
de invenções em regime de segredo. 1966-12-13 / 1967-08-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/074/0189/005 - Patentes de invenções. Documentos sobre o processo relativo a patentes 
de invenções em regime de segredo. 1967-08-01 / 1967-12-27 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/075 
Título: Mobilização. Defesa portuária. 
Datas extremas: 1935 / 1973 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (cx. 190 - 195) com um total de 46 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre mobilização e defesa portuária, Comissão nomeada para 
o estudo das instalações militares navais na margem direita do Tejo, pedidos de autorização para construção de 
um posto de sinalização na Doca do Bom Sucesso. plano de defesa marítima do Porto de Viana do Castelo, do porto 
de Leixões, porto de Lisboa, porto de Setúbal, porto de Vila Real de Santo António, porto de Funchal, porto de Ponta 
Delgada, portos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória, porto de Vila do Porto, porto de Horta, defesa antiaérea 
das ilhas adjacentes: Açores e Madeira, Zona Centro, zona do Porto-Leixões, do Montijo, de Espinho, defesas 
portuárias costeira e antiaérea dos portos do Continente e Ilhas, ampliação do Porto Comercial de Leixões, 
coordenação dos meios de defesa portuárias de Portugal Continental e dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira, 
desocupação do Forte Velho de Santo Amaro de Oeiras e Bataria do Areeiro, Bataria de Costa da Horta, instalação 
da bateria de costa de 23,4 cm em São Miguel (Açores), defesa costeira Ilha de São Miguel, completamento das 
baterias de artilharia de costa de 23,4 cm, plano de exploração e apetrechamento do porto de Portimão, Comissão 
Coordenadora de Navegação Aérea - NAVAGER, plano geral de desenvolvimento dos portos de Lisboa e Setúbal, 
estudo de portos e praias de Angola e estudo das possibilidades de desembarque em Cabinda 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: DP, PP - F 40. 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0190 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/001 - Defesas Portuárias- Vol. 1. Contém ofícios, informações e relatórios 
referentes a sector morto da Bateria do Forte de São Brás em Ponta Delgada, defesas portuárias do continente e 
ilhas adjacentes, Plano de Defesa Naval a médio prazo, adaptação da Bataria do Arieiro e do Castelo de Queijo a 
instalações da defesa marítima eletrónica e pedido de assistência técnica por um engenheiro americano perito na 
defesa dos portos. 1952-04-30 / 1954-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/002 - Defesa Portuária - Portos continentais: continuação da ocupação da Doca 
do Bom Sucesso pela Marinha. Vol. 2. Contém ofícios, informações e relatórios referentes à defesa marítima do 
porto de Lisboa, utilização da Doca do Bom Sucesso pelo Ministério da Marinha, pedido de entrega à Administração 
Geral do Porto de Lisboa (AGPL) da parte leste da Doca do Bom Sucesso e terraplenos adstritos ao extinto Centro 
de Aviação Naval e defesa de artilharia de costa dos portos dos Açores, Leixões e Viana do Castelo. 1953-05-29 / 
1954-01-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/003 - Defesas portuárias, instalações militares navais na margem direita do 
Tejo. Contém informações, ofícios, memorandos e atas de reuniões referentes instalações militares navais na 
margem direita do Tejo, projeto de decisão do Conselho Superior da Defesa Nacional e utilização da Doca do Bom 
Sucesso e terraplenos adjacentes. 1954-03-11 / 1955-03-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/004 - Defesas portuárias: Comissão nomeada para o estudo das instalações 
militares navais na margem direita do Tejo. Contém ofícios, informações e atas de reuniões referentes à Comissão. 
1956-01-18 / 1956-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/005 - Defesas portuárias - Comissão nomeada para o estudo das instalações 
militares navais na margem direita do Tejo. Contém ofícios e informações referentes a instalações militares navais 
na margem direita do Tejo na Doca do Bom Sucesso. 1955-08-27 / 1956-01-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/006 - Defesas portuárias - Comissão nomeada para o estudo das instalações 
militares na margem direita do Tejo. Contém ofícios, memorandos e informações referente a instalações para o 
Comando de Portugal Continental e da Defesa Marítima Continental. 1954-12-22 / 1956-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/007 - Defesas portuárias: Comissão nomeada para o estudo das instalações 
militares navais na margem direita do Tejo. Contém informações, atas das reuniões, anteprojeto para as instalações 
e ofícios referente a instalações militares navais na margem direita do Tejo da Doca da Marinha. 1955-08-27 / 1956-
07-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0190/008 - Pedidos de autorização para construção de um posto de sinalização na 
Doca do Bom Sucesso. Contém correspondência com o Porto de Lisboa. 1954-02-18 / 1954-03-03 
 
 
UI 0191 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/009 - Plano de defesa marítima do Porto de Viana do Castelo - diagonal Xray. 
Contém plano hidrográfico e vista panorâmica do porto. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/010 - Defesa marítima do Porto de Viana do Castelo. Contém relação do 
equipamento feito de harmonia com as sugestões da Missão Americana de Técnicos de Defesa de Portos, 
instalações necessárias no Porto de Viana do Castelo, esquema das ligações do Comando de Defesa Marítima do 
Porto de Viana do Castelo e plano hidrográfico da Barra e Porto de Viana do Castelo mandado levantar pela Direção 
Geral da Marinha com vista panorâmica tirada do fundeadouro exterior, em 1933. 1935-00-00 / 1952-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/011 - Defesa marítima do porto de Leixões. Contém relatório da Comissão de 
Estudo sobre Defesas Portuárias nos portos de Leixões e Douro, meios e equipamentos com plano hidrográfico. 
1952-00-00 / 1954-02-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/012 - Defesa marítima do porto de Lisboa. Contém relação dos meios e do 
equipamento necessário estabelecida de acordo com a Missão de Técnicos Americanos de Defesa de Portos, 
esquema das ligações do Comando de Defesa Marítima do Porto de Lisboa e plano hidrográfico da Barra do Porto 
de Lisboa levantado pela Missão Hidrográfica da Costa de Portugal em 1929 e atualizada em 1939 com diversas 
vistas panorâmicas. 1939-09-00 / 1952-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/013 - Comissão Administrativa das novas instalações para a Marinha: 
Instalações de controle do porto de Lisboa. Areeiro. Contém memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos, medições, orçamento e peças desenhadas da Bateria do Areeiro em Oeiras. 1953-07-22 / 1953-07-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/014 - Defesa marítima do Porto de Setúbal. Contém relação do equipamento 
feito de harmonia com as sugestões da Missão Americana de Técnicos de Defesa de Portos, instalações necessárias 
no Porto de Setúbal, esquema das ligações do Comando de Defesa Marítima do Porto de Setúbal e plano 
hidrográfico de Sesimbra a Setúbal levantado pela Missão Hidrográfica da Costa de Portugal com elementos das 
marés e vista panorâmica tirada no enfiamento do Farol do Outão - Farol da Ameijoa. 1935-00-00 / 1951-03-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/015 - Plano de defesa marítima do Porto de Setúbal - diagonal xray. Contém 
plano hidrográfico do rio Sado. 1957-00-00 / 1957-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/016 - Plano de defesa marítima do porto de Vila Real de Santo António - 
diagonal xray. Contém plano hidrográfico do rio Guadiana. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/017 - Defesa Marítima do porto de Funchal. Contém esquema da ligação do 
Comando de Defesa Marítima do Porto do Funchal, plano hidrográfico do porto do Funchal do ano de 1938 
contendo a vista panorâmica da cidade do Funchal tirada a 3000 metros ao S do Forte de S. Tiago. 1938-00-00 / 
1954-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/018 - Plano de defesa marítima do porto do Funchal - diagonal xray. Contém 
plano hidrográfico do porto do Funchal. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0191/019 - Defesa marítima do Porto de Ponta Delgada. Contém relação dos navios 
e equipamento feito de harmonia com as sugestões da Missão Americana de Técnicos de Defesa de Portos, 
instalações necessárias no Porto de Ponta Delgada, esquema das ligações do Comando de Defesa Marítima do Porto 
de Ponta Delgada e plano hidrográfico do Porto de Ponta Delgada levantado pela Missão Hidrográfica das Ilhas 
Adjacentes com a colaboração do Centro de Aviação Naval de Lisboa com vista panorâmica da cidade de Ponta 
Delgada em 1939. Contém um anexo sobre as instalações de controlo do porto com memória descritiva e 
justificativa, caderno de encargos, resumo dos orçamentos e peças desenhadas. 1939-00-00 / 1952-09-00 
 
 
UI 0192 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0192/020 - Plano de defesa marítima do porto de Ponta Delgada - diagonal xray. 
Contém plano hidrográfico do porto de Ponta Delgada. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0192/021 - Defesa Marítima dos portos de Angra do Heroísmo e Praia da Vitória. 
Contém esquemas das ligações do Comando de Defesa Marítima do Porto de Angra do Heroísmo e da Praia da 
Vitória, planos hidrográficos dos portos de Angra do Heroísmo e do Faial do ano de 1941 e da Baía da Praia da 
Vitória do ano de 1944 e anexo com memória descritiva e justificativa, caderno de encargos, planta de localização, 
resumo dos orçamentos e medições de aquartelamentos, refeitório e cozinha, casa para motores, torre para radar 
e torre para sinais. 1941-00-00 / 1953-02-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0192/022 - Comissão Administrativa das novas instalações para a Marinha: 
Instalações de controle do porto da Praia da Vitória. Contém memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos, planta de localização, resumo dos orçamentos e medições de aquartelamentos, refeitório e cozinha, casa 
para motores, torre para radar e torre para sinais e elementos relativos à praia de Vila da Praia da Vitória. 1952-07-
28 / 1953-02-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0192/023 - Defesa Marítima do porto de Vila do Porto. Contém descrição da Vila do 
Porto e plano hidrográfico de Vila do Porto levantado pela missão hidrográfica das ilhas adjacentes com a 
colaboração do Centro de Aviação Naval de Lisboa em 1940 com vista panorâmica. 1947-00-00 / 1952-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0192/024 - Plano de defesa marítima do porto de Vila do Porto - diagonal xray (Santa 
Maria, Açores). Contém plano hidrográfico da Vila do Porto. 1940-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0192/025 - Defesa marítima do Porto de Horta. Contém descrição do porto de Horta, 
relação das embarcações com motor registadas na capitania do Porto de Horta, planta do porto, planta da ilha do 
Faial, relação do equipamento feito de harmonia com as sugestões da Missão Americana de Técnicos de Defesa de 
Portos, instalações necessárias no Porto de Horta, esquema das ligações do Comando de Defesa Marítima do Porto 
de Horta e plano hidrográfico do Porto da Horta levantado pela Missão Hidrográfica das Ilhas Adjacentes com a 
colaboração do Centro de Aviação Naval de Lisboa em 1942. Contém um anexo sobre as instalações de controlo do 
porto com memória descritiva e justificativa, caderno de encargos, resumo dos orçamentos e peças desenhadas. 
1942-00-00 / 1952-09-00 
 
 
UI 0193 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/026 - Plano de defesa marítima do porto da Horta - diagonal xray. Contém 
plano hidrográfico do porto da Horta. 1942-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/027 - Defesa antiaérea das ilhas adjacentes. Açores e Madeira (anexo 1). 
Contém organização da defesa antiaérea nas ilhas adjacentes, projeto de ampliação do dispositivo, relações de 
pessoal necessários para constituição do dispositivo, transparentes com os dispositivos de defesa do Campo das 
Lages e Angra do Heroísmo na Ilha Terceira, na Horta - Ilha do Faial, Santa Maria e Ilha de S. Miguel e gráficos de 
eficiência com o nº de tiros. 1952-00-00 / 1952-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/028 - Defesa antiaérea da Zona Centro (anexo 2). Contém organização da 
defesa antiaérea do território continental e ilhas adjacentes, diretiva ao comandante da defesa antiaérea do Centro, 
dispositivo, organização da artilharia da defesa da Zona Centro com peças ligeiras e metralhadoras AA de 20m/m, 
pontos sensíveis da Zona Centro com desenhos dos dispositivos e quadros da constituição dos pelotões, defesa da 
ponte de Vila Franca, Base Aérea 2 - Ota, pontes do Setil e Muge, transparentes com a defesa da ponte da 
Chamusca, pontes de Constância, Entroncamento, barragem do Castelo de Bode, Base Aérea 3 - Tancos, pontes de 
Abrantes, Alfarelos, pontes de Coimbra, Pampilhosa, S. Jacinto, quadros orgânicos de pessoal e viaturas e 
dispositivo de Coimbra. 1951-02-12 / 1951-05-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/029 - Defesa Antiaérea da zona do Porto-Leixões (anexo 3). Contém  quadro-
geral da organização da defesa antiaérea do território continental e ilhas adjacentes, desenhos com a localização e 
descrição das posições das batarias pesadas para o dispositivo com 10 batarias e com 9 batarias, dispositivo de 
iluminação e de deteção da zona Porto- Leixões, descrição das zonas das posições das secções de referenciação do 
dispositivo de iluminação da zona Porto-Leixões, quadro orgânico geral do pessoal e viaturas para a defesa 
antiaérea da zona Porto-Leixões e esquema da rede de transmissões por TPF e TSF. 1951-02-12 / 1951-05-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/030 - Defesa Antiaérea do Montijo (anexo 5). Contém organização da defesa 
antiaérea da zona de Lisboa - Setúbal. 1952-08-30 / 1954-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/031 - Defesa Antiaérea de Espinho (anexo 6). Contém organização da defesa 
antiaérea da zona do Porto - Leixões com dispositivo de defesa. 1952-08-30 / 1954-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/032 - Defesa antiaérea da Base Aérea 4, Açores. Contém informações 
referentes à defesa antiaérea da Base Aérea 4 e artilharia antiaérea a fornecer ao abrigo do MDAP. 1953-12-09 / 
1954-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/033 - Defesas portuárias costeira e antiaérea dos portos do Continente e Ilhas 
. Contém documentação referente à bataria de costa destinada a S. Miguel, defesa de portos nacionais com 
artilharia antiaérea, peças desenhadas do dispositivo de defesa antiaéreo com material ligeiro dos pontos sensíveis 
de Lisboa e Setúbal, dispositivo da DAAL com peças pesadas e sectores normais das batarias e dispositivo com 10 
batarias de 9,4 cm e questões relativas ao planeamento para a área IBERLANT. 1954-01-18 / 1954-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/034 - Ampliação do Porto Comercial de Leixões. Plano Geral. Contém plano da 
administração dos Portos do Douro e Leixões com croquis e peças desenhadas. 1955-03-15  
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0193/035 - Coordenação dos meios de defesa portuárias de Portugal Continental e 
dos Arquipélagos dos Açores e da Madeira. Contém ofícios, informações e memorando referente a coordenação 
dos meios de defesa portuárias e plano hidrográfico de Sesimbra. 1953-02-03 / 1956-05-24 
 
 
UI 0194 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/036 - Desocupação do Forte Velho de Santo Amaro de Oeiras e Bataria do 
Areeiro. Contém ofícios, informações, auto de cessão e devolução simultâneas no âmbito da desocupação do Forte 
Velho de Santo Amaro de Oeiras ou Forte do Areeiro, plantas topográficas das imediações do Forte de S. Julião da 
Barra, lista dos moradores do forte, autos de entrega da bataria do Arieiro, planta das parcelas de terreno do prédio 
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nº 2 relativo à bataria do Arieiro, defesas portuárias do continente e ilhas adjacentes e despachos do Ministro da 
Defesa Nacional. 1953-06-03 / 1956-02-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/037 - Bataria de Costa da Horta. Contém ofícios e informações referentes ao 
estado da bateria de costa da Horta e relatório da sessão de fogos reais realizada em 30 de novembro de 1953 e 3 
de agosto de 1954. 1954-08-04 / 1955-01-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/038 - Instalação da bateria de costa de 23,4 cm em São Miguel (Açores). 
Contém ofícios, informações no âmbito da instalação da bateria de costa de 23,4 cm em São Miguel, relatório de 
agosto de 1954 da Comissão de Estudo da Instalação duma Bataria de 23,4 na Ilha de S. Miguel, relatório da 
inspeção aos serviços material de defesa de costa no Continente, Açores, Madeira e Cabo Verde, croquis e peça 
desenhada da bataria de 23,4 cm na ilha de S. Miguel. 1954-07-23 / 1955-09-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/039 - Defesa costeira Ilha de S. Miguel. Relatório de Agosto de 1954 da Bataria 
de artilharia de costa de 23,4 cm. Contém memorando de reconhecimento e relatório da bataria de artilharia de 
costa de 23,4 cm, anexo ao relatório de trabalhos de engenharia e estimativa, mapas de defesa próxima à escala 
de 1:5000 relativos à Solução Erva Moura e Solução Pico da Castanheira e cartas hidrográficas levantadas pela 
Missão Hidrográfica das Ilhas Adjacentes com a colaboração do Centro de Aviação Naval de Lisboa nos anos de 
1939 e 1940 à escala de 1:10000 relativos à Solução Erva Moura e à Solução Pico da Castanheira. 1954-07-01 / 
1954-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/040 - Completamento das baterias de artilharia de costa de 23,4 cm. Contém 
ofícios, informações e correspondência no âmbito do completamento das baterias de artilharia de costa 23,4 cm. 
1954-12-22 / 1957-03-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/041 - Plano de exploração e apetrechamento do porto de Portimão. Ministério 
das Comunicações. Junta Central de Portos. Junta Autónoma dos Portos de Barlavento do Algarve. Contém 
principais sugestões ou críticas das entidades que se pronunciaram acerca do 1º esboço do plano. 1965-11-00 / 
1965-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/042 - Comissão Coordenadora de Navegação Aérea - NAVAGER. Contém 
documentos NATO sobre a utilização de radares da defesa aérea no controle de navegação aérea, princípios básicos 
e política de coordenação civil-militar do controle de trafego aéreo apresentado pela Força Aérea, reunião do grupo 
de trabalho, ata e relatório da Comissão. 1965-12-20 / 1967-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/043 - Comissão Coordenadora de Navegação Aérea - NAVAGER. Contém 
documentos NATO sobre radares para controle regional e controle de aproximação, estudo sobre o projeto de 
instalação de radares para a aeronáutica civil e parecer do grupo de trabalho NAVAGER. 1968-02-14 / 1969-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/044 - Plano geral de desenvolvimento dos portos de Lisboa e Setúbal. Estudo 
preliminar e parecer da Comissão nomeada na Administração Geral do Porto de Lisboa. 1971-12-06 / 1973-03-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0194/045 - Estudo de portos e praias de Angola. Construção de uma fábrica de 
cimento em Luanda. Contém documentação sobre a construção da fábrica, projeto da companhia de cimento SECIL 
do ultramar, inclui plantas topográficas, peças desenhadas, memória descritiva, instalação de telecomunicações e 
um memorial relativo à localização da fábrica. 1954-05-19 / 1955-03-04 
 
 
UI 0195 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/075/0195/046 - Estudo das possibilidades de desembarque em Cabinda. Instituto 
Hidrográfico. Estudo destinado a fornecer aos comandos responsáveis pela condução das operações militares em 
Angola, elementos sobre o litoral de Cabinda com vista à possível utilização no desembarque e reembarque de 
pessoal e material com plantas, fotografias panorâmicas e radar. 1965-00-00  
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/076 
Título: Comissão de Portos, Praias e Vias de Comunicação Navegáveis. 
Datas extremas: 1953 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 196 - 197) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de Portos, Praias e Vias de Comunicação 
Navegáveis, organização portuária de emergência, Comissão de Estudos de Portos e Praias, porto de Viana do 
Castelo, portos de pesca da costa oeste, Comissão de Planeamento de Emergência Civil, Subcomissão permanente 
portos, praias e vias de comunicação navegáveis interiores, Subcomissão permanente portos, praias e vias de 
comunicação navegáveis interiores 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: PP, 109, 1048 e 3963 - A 4210 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0196 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0196/001 - Organização portuária de emergência. Contém documentação NATO 
referente ao PBEIST - plano de utilização de portos do centro da Europa, riscos e fatores de destruição de portos e 
estudos relacionados, quadros/tabelas de melhorias a efetuar nos portos, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho para a organização portuária de emergência. 1953-06-08 / 1954-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0196/002 - Organização portuária de emergência. Contém documentação NATO 
sobre o PBEIST - plano de utilização de portos do centro da Europa, riscos e fatores de destruição de portos e 
estudos relacionados, quadros/tabelas de melhorias a efetuar nos portos, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho para a organização portuária de emergência. 1955-03-31 / 1956-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0196/003 - Comissão de Estudos de Portos e Praias. Contém informações sobre o 
estudo dos portos e praias de Portugal com vista ao planeamento de emergência dos portos solicitada pelo PBEIST, 
estudo da baía de Sesimbra com 2 fotografias, constituição de um pool aliado de material de desembarque e anfíbio 
para ligação dos fundeadouros dos comboios oceânicos às praias e outras instalações portuárias de socorro, 
organização portuária de socorro. 1953-02-03 / 1955-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0196/004 - Comissão de Estudos de Portos e Praias. Contém documentos NATO da 
Comissão de Estudo dos Transportes Europeus de Superfície e informações sobre o planeamento portuário de 
emergência. 1955-12-22 / 1956-11-21 
 
 
UI 0197 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/005 - Comissão de Estudos de Portos e Praias. Contém documentos NATO da 
Comissão de Estudo dos Transportes Europeus de Superfície e informações sobre o planeamento portuário de 
emergência. 1956-10-04 / 1957-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/006 - Comissão de Estudos de Portos e Praias. Contém documentos NATO da 
Comissão de Estudo dos Transportes Europeus de Superfície e informações sobre o planeamento portuário de 
emergência, organização nacional para o controlo não naval de navegação mercante em tempo de guerra. 1957-
11-23 / 1958-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/007 - Comissão de Estudos de Portos e Praias. Estudos técnicos do Porto de 
Lisboa, Leixões, Aveiro, Viana do Castelo, Vila Real de Santo António, Portimão e Baía de Lagos. Contém planos e 
alterações aos planos e plantas topográficas dos portos e zonas marginais. Anexos. 1962-00-00 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/008 - Porto de Viana do Castelo. PBEIST. Contém fotografias, relação das 
facilidades portuárias, descrição do porto de Viana do Castelo, embarcações do porto, movimento de mercadorias 
nos cais do porto de Viana do Castelo em 1953, plantas. 1955-00-00 / 1955-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/009 - Portos de Pesca da costa Oeste. PBEIST. Contém fotografias, planta do 
porto de Aveiro, descrição do porto de Aveiro, Figueira da Foz, Peniche, embarcações dos portos, relações das 
facilidades portuárias. 1955-00-00 / 1955-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/010 - PBEIST - SCEPC - Comissão de Planeamento de Emergência Civil. Contém 
documentos NATO com estudos realizados e medidas recomendadas nos planos de seguranças portuários em 
tempo de crise, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1957-02-11 / 1957-06-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/011 - Subcomissão permanente portos, praias e vias de comunicação 
navegáveis interiores. Contém documentos NATO sobre a manipulação e o transporte de explosivos, organização 
de um terminal de amarração para contentores e relatórios e a formação profissional marítima no Brasil. 1972-00-
00 / 1973-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/076/0197/012 - Subcomissão permanente portos, praias e vias de comunicação 
navegáveis interiores. Contém documentos NATO sobre os programas de trabalhos, prioridades e resultados das 
reuniões dos grupos de trabalho. 1974-01-03 / 1975-05-27 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/077 
Título: Mobilização de mão-de-obra. 
Datas extremas: 1951 / 1959 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 198 - 199) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre mobilização de mão-de-obra, emprego do trabalho 
feminino na defesa das nações da NATO e da Comissão Intergovernamental das Migrações Europeias, atas e 
agendas da Comissão de Mão de Obra, mobilização de mão de obra em caso de crise para assegurar os trabalhos 
civis essenciais, mobilização da mão de obra em caso de conflito, mobilidade de mão de obra, necessidade de mão 
de obra nas minas de carvão, controle das tripulações dos navios mercantes em tempo de guerra 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: MOB, 240, 327, 374, 1060, 1318, 1319, 1337, 
1933 - F 50 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0198 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0198/001 - Mobilização de mão-de-obra. Contém documentação NATO sobre mão-
de-obra na defesa das nações NATO, mão-de-obra em tempo de guerra, evolução política britânica durante a última 
guerra, parecer da Presidência do Conselho sobre mobilização civil. 1951-05-31 / 1953-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0198/002 - Mobilização da mão-de-obra. Contém documentação NATO sobre o 
emprego do trabalho feminino na defesa das nações da NATO e da Comissão Intergovernamental das Migrações 
Europeias, memorandos e relatórios do grupo de trabalho e de peritos. 1953-06-24 / 1955-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0198/003 - Mobilização da mão de obra. Contém um projeto de questionário NATO 
do grupo de trabalho. 1954-10-13 / 1954-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0198/004 - Atas e agendas da Comissão de Mão de Obra. Contém documentos NATO 
da Comissão de Mão de Obra. 1953-09-17 / 1956-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0198/005 - Atas e agendas da Comissão de Mão de Obra. Contém documentos NATO 
da Comissão de Mão de Obra. 1957-02-15 / 1959-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0198/006 - Mobilização de mão de obra em caso de crise para assegurar os trabalhos 
civis essenciais. Contém documentos NATO da Comissão de Estudo da Mão de Obra, disposições a tomar para a 
seleção de reservistas com lista de profissão-chave, organização de um serviço nacional de mão de obra. 1955-09-
14 / 1957-12-12 
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UI 0199 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0199/007 - Mobilização de mão de obra em caso de crise para assegurar os trabalhos 
civis essenciais. Contém documentos NATO da Comissão de Mão de Obra. 1959-01-06 / 1959-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0199/008 - Mobilização da mão de obra em caso de conflito. Contém documentos 
NATO da Comissão de Estudo da Mão de Obra. 1954-07-13 / 1957-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0199/009 - Comissão de Estudos de mão de obra. Contém documentos NATO sobre 
definição de metas e objetivos prioritários NATO no domínio da mão de obra, a formação dos técnicos na Rússia 
considerado como um fator de potência global. 1957-03-06 / 1957-10-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0199/010 - Mobilidade de mão de obra. Contém documentos NATO sobre o estudo 
das tendências da situação de emprego, mobilidade e migrações de mão de obra, bem como as medidas tomadas 
pelos países membros e as organizações internacionais, relatórios do grupo de trabalho e apontamentos 
manuscritos. 1953-06-23 / 1956-03-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0199/011 - Mobilidade de mão de obra. Contém documentos NATO da Comissão de 
Estudos sobre Mobilidade de Mão de Obra. 1958-01-27 / 1958-01-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0199/012 - Necessidade de mão de obra nas minas de carvão. Contém documentos 
NATO do grupo de peritos, necessidade de mão de obra nas minas de carvão em tempo de guerra. 1955-04-26 / 
1955-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/077/0199/013 - Controle das tripulações dos navios mercantes em tempo de guerra. 
Contém documentos NATO da Comissão de Estudos de Mão de Obra, controle do pessoal da Marinha Mercante e 
relatório da comissão. 1957-10-27 / 1958-06-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/078 
Título: Proteção civil. 
Datas extremas: 1955 / 1964 
Dimensão e suporte: 1 cxs. (cx. 200) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre proteção civil, instalações industriais comerciais e outros 
estabelecimentos e ação do Grupo de trabalho científico da Comissão de Defesa Civil 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1094, 1049 e 1292 - F 611 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0200 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/078/0200/001 - Instalações industriais comerciais e outros estabelecimentos. Contém 
documentos NATO da Comissão de Estudos das Matérias Primas Industriais sobre a organização e proteção civil nas 
instalações. 1955-09-07 / 1955-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/078/0200/002 - Grupo de trabalho científico da Comissão de Defesa Civil. Contém 
documentos NATO da Comissão de Defesa Civil sobre abrigos do grupo de trabalho, luta contra incêndios nos 
grandes aglomerados, descontaminação das populações civis e seguimento de um ataque nuclear, estimativas dos 
exercícios relativos à radioatividade e contaminação das áreas adjacentes após explosão, equipamento para serviço 
de saúde, os efeitos das explosões em prospeção sísmica, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de trabalho 
científico. 1957-03-15 / 1964-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/078/0200/003 - Proteção civil - Comissão de Defesa Civil. Contém documentos NATO 
sobre defesa civil na indústria, medidas relativas ao reconhecimento e neutralização de explosivos, aspetos 
internacionais de defesa civil, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1961-03-01 / 1964-02-27 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/079 
Título: Planos de coordenação e diretivas de logística. 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cxs. 201 - 202) com um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre planos de coordenação e diretivas de logística, medidas 
de alerta preconizadas pelo SHAPE e SACLANT em Portugal, apoio logístico para o SHAPE, normas para a elaboração 
de planos logísticos, organização e funcionamento da logística na zona de combate, relatórios do Grupo Económico 
da NATO sobre medidas a serem tomadas face à crise de Berlim, utilização em tempo de guerra de aviões civis de 
transporte, avaliação de futuro apoio logístico para o sistemas de armas, apoio logístico à esquadra NATO, reuniões 
do Centro de coordenação logística do SACLANT, compatibilidade operacional das divisões do LANDCENT 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: L 0 
Alguns processos foram herdados pela 4ª Divisão do EMGFA após abril de 1974. 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0201 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0201/001 - Medidas de alerta preconizadas pelo SHAPE e SACLANT em Portugal. 
Contém apontamentos sobre alerta simples e alerta reforçado e medidas de alerta. 1956-11-30 / 1957-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0201/002 - Apoio logístico para o SHAPE. Geral. Contém documentos NATO e 
informações sobre o apoio logístico NATO no Comando Aliado da Europa. 1956-12-21 / 1971-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0201/003 - Apoio logístico para o SHAPE. Estudos sobre a guerra no Médio Oriente 
em outubro de 1973. Contém documentos NATO. 1974-03-18 / 1974-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0201/004 - Normas para a elaboração de planos logísticos - geral. Documentos NATO 
sobre os procedimentos operacionais e logísticos do grupo de trabalho SHAPE. 1958-06-28 / 1958-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0201/005 - Organização e funcionamento da logística na zona de combate. 
Documentos NATO sobre as conclusões do grupo de trabalho referentes às infraestruturas da logística, 
memorandos e relatórios do grupo. 1958-08-29 / 1958-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0201/006 - Organização e funcionamento da logística na zona de combate. 
Documentos NATO sobre as conclusões do grupo de trabalho referentes às infraestruturas da logística, 
memorandos e relatórios do grupo. 1959-01-02 / 1959-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0201/007 - Relatórios do Grupo Económico da NATO sobre medidas a serem 
tomadas face à crise de Berlim. Contém documentos NATO do Grupo de trabalho. 1961-08-30 / 1961-12-12 
 
 
UI 0202 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/008 - Utilização em tempo de guerra de aviões civis de transporte. Documentos 
NATO sobre a comunicação ao SHAPE da utilização dos meios de transporte aéreo-civis para fins militares. 1964-
06-03 / 1965-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/009 - Proposta de estandardização para relatórios logísticos. Documentos 
NATO do Army Board referentes ao modelo de proposta de estandardização e resumo de relatório. 1970-08-04 / 
1972-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/010 - Demonstração de aplicação de material de apoio logístico. Documentos 
sobre o simpósio e exibição de material de apoio logístico em Londres. 1973-01-04 / 1973-02-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/011 - Avaliação de futuro apoio logístico para os sistemas de armas. 
Documentos NATO sobre a densidade de certos sistemas de armas nos países membros da agência de 
abastecimentos NAMSA, difusão de questionários e informações para planificação. 1970-06-02 / 1972-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/012 - Avaliação de futuro apoio logístico para os sistemas de armas. 
Documentos NATO sobre a densidade de certos sistemas de armas nos países membros da agência de 
abastecimentos NAMSA, revisão trimestral de contas com o SGDN, armas antiaéreas, questionários e difusão de 
informações. 1973-01-05 / 1973-02-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/013 - Avaliação de futuro apoio logístico para os sistemas de armas. 
Documentos NATO sobre estudo relativo ao método para estabelecer uma lista de verificação de requisitos 
logísticos que surgem ligados a programas de armas e sistemas desde o conceito inicial e apoio conjunto da arma 
anti-craft BOFORS. 1974-03-19 / 1974-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/014 - Apoio logístico à esquadra NATO. Documento NATO sobre o apoio à 
superfície para a força naval permanente e sobre o Comando Ibérico da Área Atlântica - coordenação logística, 
relatório da visita a Lisboa. 1973-03-12 / 1974-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/015 - Centro de coordenação logística do SACLANT. Contém documentos NATO 
sobre a reunião de coordenação de logística, racionalização e especialização, proposta de termos de referência 
para LCB, reunião preparatória do centro de coordenação logística, relatório da conferência e proposta de reunião 
tendo por fim planear o estruturamento do centro. 1973-10-10 / 1974-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/016 - Compatibilidade operacional das divisões do LANDCENT. Documentos 
NATO sobre a compatibilidade operacional, compilação, comparação e conclusões e relatórios da conferência 
internacional. 1958-09-05 / 1958-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/079/0202/017 - Compatibilidade operacional das divisões do LANDCENT. Documentos 
NATO sobre a compatibilidade operacional para as Forças Terrestres, recomendações finais e relatórios da 
conferência internacional. 1959-05-11 / 1960-01-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/080 
Título: Apoio logístico à 3ª Divisão SHAPE. 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 203) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre apoio logístico à 3ª Divisão SHAPE, relatório sobre as 
manobras da Divisão NATO do Exército Português, relatório das manobras de 1956 da 3ª Divisão SHAPE e apoio 
logístico à 3ª Divisão e elementos de apoio 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 248, 907 e 943 - L 0 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0203 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/080/0203/001 - Relatório sobre as manobras da Divisão NATO do Exército Português. 
Forças terrestres para o SHAPE: exercícios e manobras. contém informações sobre o relatório do MAAG das 
manobras de 1956, transportes para a Alemanha dos elementos da 3ª Divisão que participaram no exercício Lion 
Noir, apoio logístico ao exercício, relatório da reunião de Fontainebleau em 1956 sobre o exercício. 1956-00-00 / 
1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/080/0203/002 - Relatório das manobras de 1956 da 3ª Divisão SHAPE. Contém 
documento NATO. 1956-11-28 / 1956-11-28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/080/0203/003 - Apoio logístico à 3ª Divisão. Revisão anual de 1957. Contém documentos 
NATO e informações sobre as conversações de Paris e Lisboa relativas ao apoio das forças portuguesas reservadas 
para o SACEUR, reconhecimento da zona de estacionamento em França com croquis. 1956-06-16 / 1957-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/080/0203/004 - Divisão SHAPE e elementos de apoio. Contém quadros orgânicos de 
pessoal e material da Divisão SHAPE. 1956-06-16 / 1957-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/080/0203/005 - Apoio logístico à 3ª Divisão. Contém documentos NATO e dados de 
planeamento logístico para as forças terrestres aliadas, instruções para o apoio logístico mútuo em tempo de paz 
e de guerra, utilização de recursos locais pelas forças NATO num país hospedeiro, normas logísticas permanentes 
para o tempo de guerra. 1958-02-11 / 1963-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/080/0203/006 - Apoio logístico à 3ª Divisão. Contém documentos NATO sobre os 
procedimentos a seguir para pedir e fornecer auxílio logístico para as forças armadas - STANAG 2135. 1973-02-08 / 
1974-03-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/081 
Título: Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cxs. 204 - 206) com um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre logística em tempo de paz e em tempo de guerra, apoio 
logístico comum de armas modernas, campos de instrução para forças terrestres e áreas integração dos recursos 
logísticos, responsabilidades no Comando Aliado da Europa, integração do apoio logístico das armas modernas em 
tempo de paz e em tempo de guerra, reuniões do Centro de Coordenação Logística do ACE e do SHAPE 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2357 - L 0 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0204 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0204/001 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO sobre apoio logístico comum de armas modernas, problemas sobre áreas para instrução das tropas, campos 
de instrução para forças terrestres e áreas integração dos recursos logísticos. 1960-03-17 / 1960-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0204/002 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO referentes ao Centro de Coordenação Logística do ACE, conceito de apoio logístico e responsabilidades no 
Comando Aliado da Europa. 1960-11-30 / 1961-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0204/003 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO sobre a integração do apoio logístico das armas modernas em tempo de paz e em tempo de guerra. 1961-
11-27 / 1963-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0204/004 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO referentes ao Centro de Coordenação Logística do ACE, conferências logísticas do ACE, criação de um centro 
de coordenação logística junto do SACEUR. 1963-12-13 / 1964-11-27 
 
 
UI 0205 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0205/005 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO referentes ao Centro de Coordenação Logística do SHAPE, conferências logísticas do SHAPE, reuniões do 
Centro de Coordenação Logística. 1965-01-07 / 1965-12-02 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0205/006 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO, participação do Centro de Coordenação Logística no Fallex 66, relatórios e atas do Centro de Coordenação 
Logística. 1965-12-20 / 1966-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0205/007 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Anexo. Contém a 
conferência sobre a preservação a longo prazo dos glóbulos vermelhos. 1965-00-00 / 1965-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0205/008 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO com relatórios do Centro de Coordenação Logística do ACE. 1967-01-04 / 1967-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0205/009 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO do Grupo de Trabalho do ACE e alargamento das funções do Centro de Coordenação Logística do SHAPE. 
1970-11-03 / 1971-03-19 
 
 
UI 0206 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0206/010 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões do Centro de Coordenação Logística do ACE. 1971-04-05 / 1971-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0206/011 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO do Centro de Coordenação Logística do SHAPE, reunião do Centro de Coordenação do ACE e nomeação do 
representante militar nacional junto do SHAPE. 1972-01-10 / 1972-07-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0206/012 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO sobre a logística no ACE, agendas das reuniões, organização e regras de funcionamento do Centro de 
Coordenação Logística do ACE. 1972-10-23 / 1972-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0206/013 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO sobre reuniões do Centro de Coordenação Logística do CAE, relatório de participação no Wintex 73. 1973-
02-05 / 1973-09-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/081/0206/014 - Logística em tempo de paz e em tempo de guerra. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões do Centro de Coordenação Logística do ACE. 1974-01-10 / 1974-10-31 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/082 
Título: Plano de forças NATO 
Datas extremas: 1963 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 207 - 209) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o plano de forças NATO, revisão dos planos NATO de 
defesa, relatórios do grupo de trabalho para a defesa, ATO sobre as diretivas ministeriais para a Comissão Militar, 
possibilidades de mobilização e reforço das forças armadas, eventual exercício de alto nível, revisão da avaliação 
da conjuntura militar elaborada pela Comissão Militar, programa de telecomunicações por satélite da NATO, 
programa de ajuda mútua dos Estados Unidos, tendências e custos de equipamentos e análises das economias dos 
países, mobilização e força de expansão - planos e potencial, racionalização e especialização dos pontos de defesa 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3161 - L 0 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0207 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0207/001 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre a revisão dos planos 
de defesa anual para 1970, hipóteses económicas dos países membros sobre o estabelecimento dos planos NATO 
de defesa, informações relativas aos planos militares e relatório da atividade do grupo de trabalho para a defesa. 
1963-10-08 / 1965-12-10 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0207/002 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre os planos de defesa 
para 1966-1970, procedimentos para a revisão dos planos NATO de defesa, plano de forças para 1971-1972 e 
relatórios do grupo de trabalho para a defesa. 1965-12-08 / 1966-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0207/003 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre as diretivas 
ministeriais para a Comissão Militar, transferência das agências, possibilidades de mobilização e reforço das forças 
armadas, planos de defesa para 1966-1970, e relatórios do grupo de trabalho para a defesa. 1966-12-01 / 1966-12-
19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0207/004 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre as diversas hipóteses 
de incidentes relativos aos atrasos de alerta estratégicos, comunicações por satélite, planos de defesa sobre os 
progressos técnicos, resoluções sobre os procedimentos acelerados dos planos de defesa e relatórios do grupo de 
trabalho para a defesa. 1966-11-09 / 1966-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0207/005 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre as diretivas 
ministeriais à intenção da Comissão Militar, projeto de programa para 1967, evolução dos custos com pessoal e 
relatórios do grupo de trabalho para a defesa. 1967-03-15 / 1967-04-13 
 
 
UI 0208 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0208/006 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre os reforços externos 
para os flancos, diretivas ministeriais às autoridades militares, estudos especial do SHAPE - elaboração dos planos 
de defesa de 1972 e relatórios das reuniões do grupo de trabalho para a defesa. 1967-04-17 / 1967-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0208/007 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre a secção financeira, 
eventual exercício de alto nível, revisão da avaliação da conjuntura militar elaborada pela Comissão Militar, forças 
propostas para 1968-1972 e relatórios das reuniões do grupo de trabalho para a defesa. 1967-06-07 / 1967-08-09 
 
 
UI 0209 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0209/008 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre o programa de 
telecomunicações por satélite da NATO, revisão das frações de II a XVIII sobre as infraestruturas, forças propostas 
para 1969-1973, memorandos e relatórios das reuniões do grupo de trabalho para a defesa. 1967-08-22 / 1968-05-
24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0209/009 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre o programa de ajuda 
mútua dos Estados Unidos, tendências e custos de equipamentos e análises das economias dos países. 1969-12-08 
/ 1972-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0209/010 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre os problemas de 
defesa da aliança NATO para os anos de 1970, mobilização e força de expansão - planos e potencial, comunicação 
de documentos classificados NATO e relatórios do grupo de trabalho para a defesa. 1972-12-08 / 1973-09-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/082/0209/011 - Plano de forças da NATO. Documentos NATO sobre a racionalização e 
especialização dos pontos de defesa, apresentação dos objetivos das forças NATO para o período de 1975-1980, 
memorandos e relatórios das reuniões do grupo de trabalho para a defesa. 1973-10-19 / 1974-11-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/083 
Título: Estudos científicos a longo prazo NATO. 
Datas extremas: 1961 / 1963 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cxs. 210 - 213) com um total de 16 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre estudos científicos a longo prazo NATO, planeamento 
NATO e ameaças à NATO a longo prazo, informações sobre pareceres científicos, estudo sobre comunicações e 
bombas convencionais, estudos da Comissão de Investigação para a Defesa, estudos sobre a guerra antissubmarina 
e reconhecimento e deteção, relatórios e estudos do Instituto Von Karman 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2913 - L 0 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0210 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0210/001 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Planeamento NATO e ameaças à 
NATO a longo prazo. Contém informações sobre pareceres científicos para as autoridades militares NATO e 
documentos NATO. 1961-05-15 / 1962-10-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0210/002 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Investigação para a Defesa sobre reconhecimento e detenção pelo Departamento da Defesa do 
Canadá, estudo sobre comunicações e sobre bombas convencionais. 1962-12-20 / 1965-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0210/003 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Investigação para a Defesa, informação sobre a participação de Portugal no financiamento do Instituto 
Von Karman e documento de trabalho sobre telecomunicações. 1966-01-18 / 1966-05-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0210/004 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Investigação para a Defesa, estudos sobre a guerra antissubmarina e reconhecimento e deteção. 1966-
04-21 / 1966-07-07 
 
 
UI 0211 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0211/005 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Investigação para a Defesa, financiamento do Instituto Von Karman. 1968-02-22 / 1971-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0211/006 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Investigação para a Defesa e 7º relatório anual do Instituto Von Karman. 1967-01-06 / 1967-08-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0211/007 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 1º exercício do Instituto Von Karman relativos a fiscalização e tratamento de sinais, navegação, 
telecomunicações, processamento de dados, conversão de energia, tratamento de dados, armamento, aviões, 
navios e submarinos, veículos terrestres, defesa química, biológica e radiológica, logística, fatores humanos e a 
ciência da vida, ciência e tecnologia espacial. Cadernos dos grupos I a VII. 1961-03-00 / 1961-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0211/008 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 1º exercício do Instituto Von Karman relativos a fiscalização e tratamento de sinais, navegação, 
telecomunicações, processamento de dados, conversão de energia, tratamento de dados, armamento, aviões, 
navios e submarinos, veículos terrestres, defesa química, biológica e radiológica, logística, fatores humanos e a 
ciência da vida, ciência e tecnologia espacial. Cadernos dos grupos VIII a XIV. 1961-03-00 / 1961-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0211/009 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 1º exercício do Instituto Von Karman relativos a fiscalização e tratamento de sinais, navegação, 
telecomunicações, processamento de dados, conversão de energia, tratamento de dados, armamento, aviões, 
navios e submarinos, veículos terrestres, defesa química, biológica e radiológica, logística, fatores humanos e a 
ciência da vida, ciência e tecnologia espacial. Cadernos dos grupos I a VIII. 1961-03-00 / 1961-03-00 
 
 
 
UI 0212 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0212/010 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 1º exercício do Instituto Von Karman relativos a fiscalização e tratamento de sinais, navegação, 
telecomunicações, processamento de dados, conversão de energia, tratamento de dados, armamento, aviões, 
navios e submarinos, veículos terrestres, defesa química, biológica e radiológica, logística, fatores humanos e a 
ciência da vida, ciência e tecnologia espacial. Cadernos dos grupos I a VIII. 1961-03-00 / 1961-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0212/011 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 2º exercício do Instituto Von Karman relativos a reconhecimento e deteção, guerra antissubmarina, 
armas, mobilidade, capacidade de sobrevivência, comunicações, transmissões, fatores humanos. Cadernos dos 
Grupos 1, 3- 4, 5 e 6. 1961-06-00 / 1961-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0212/012 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 2º exercício do Instituto Von Karman relativos a reconhecimento e deteção, guerra antissubmarina, 
armas, mobilidade, capacidade de sobrevivência, comunicações, transmissões, fatores humanos. Cadernos dos 
Grupos 1, 2, 5, 6, 7 e 8. 1961-06-00 / 1961-06-00 
 
 
UI 0213 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0213/013 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 3º exercício do Instituto Von Karman relativos a guerra eletrónica, comando e controlo, guerra 
ambiental, relação homem-máquina. Cadernos dos Grupos 1 (1ª e 2ª fase) e 3. 1962-11-00 / 1963-02-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0213/014 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém estudos científicos 
relativos ao 3º exercício do Instituto Von Karman relativos a guerra eletrónica, comando e controlo, guerra 
ambiental, relação homem-máquina. Cadernos dos Grupos 1 (1ª e 2ª fase) e 2 (1ª e 2ª fase). 1962-11-00 / 1963-02-
00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0213/015 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém relatório final do 
Instituto Von Karman. 1961-09-25 / 1961-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/083/0213/016 - Estudos científicos a longo prazo NATO. Contém relatório suplementar 
do Instituto Von Karman. 1963-09-00 / 1963-09-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/084 
Título: Apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44 
Datas extremas: 1970 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 214) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44 e 37, 
plano para apoio logístico pela NAMSA, operações de abastecimento e manutenção NATO, e reunião da comissão 
de direção NAMSA e apoio NAMSA ao torpedo MARK 46 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3768 - L 0 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0214 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/084/0214/001 - Apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44. Documentos NATO 
sobre informações de aquisições do torpedo MARK 44 - plano para apoio logístico pela NAMSA, operações de 
abastecimento e manutenção NATO e reunião da comissão de direção NAMSA. 1970-03-18 / 1971-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/084/0214/002 - Apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44. Documentos NATO 
sobre a previsão de volume de trabalho para 1974 nos programas -torpedos MARK 44 e 37, manual nº 1 e 2 de 
suporte à conferência de apoio logístico sobre torpedos e apontamentos manuscritos. 1971-11-23 / 1972-11-23 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/084/0214/003 - Apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44. Documentos NATO 
sobre a previsão de volume de trabalho para 1975 nos programas -torpedos MARK 44 e 37, contribuição para o 
programa torpedos em 1973 e operações de abastecimentos NATO. 1973-01-28 / 1973-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/084/0214/004 - Apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44. Documentos NATO 
sobre a contribuição para o programa torpedos em 1973 e 1974, operações de abastecimentos NATO, previsão da 
carga de trabalho NAMSA e manual nº 3 de suporte à conferência de apoio logístico sobre torpedos. 1973-12-07 / 
1974-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/084/0214/005 - Apoio logístico à aquisição de torpedos MARK 44. Documentos NATO 
sobre os programas - torpedos MARK 44 e 37, e apoio NAMSA ao torpedo MARK 46. 1975-01-16 / 1975-03-07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/085 
Título: Planos de coordenação e diretivas de logística para o Ultramar 
Datas extremas: 1961 / 1967 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (cx. 215 - 221) com um total de 25 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre planos de coordenação e diretivas de logística para o 
Ultramar, organização logística nas províncias ultramarinas Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Guiné, 
Moçambique e das províncias do Oriente, material de engenharia para a criação de obstáculos e normas de logística 
de Angola  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: L 0 
Idioma: Português 
 
UI 0215 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0215/001 - Organização logística nas províncias ultramarinas. Contém instruções 
para a elaboração de relatórios operacionais da Região Militar de Angola (RMA), Região Militar de Moçambique 
(RMM) e Comando territorial independente da Guiné (CTIG), comunicações de cooperação entre os 3 ramos das 
Forças Armadas no ultramar, mapas mensais de baixas e mapas mensais de feridos e doentes nas províncias de 
Angola, Moçambique e Guiné, informações sobre relatórios de comando, relatório da visita às províncias de Angola 
e Moçambique, comunicações de cooperação entre os três ramos das Forças Armadas no ultramar, parecer da 
Comissão de Coordenação de Telecomunicações, comissões superiores de provimento militar, produção militar e 
inspeção administrativa das Forças Armadas, situação logística-administrativa das Forças Armadas, aquisição de 
viaturas de 3/4 TON (jeepões), apoio logístico às forças em operações no ultramar - esboço de esquematização do 
problema, organização dos serviços da 4ª Região Militar e do CTI da Guiné. 1961-09-01 / 1967-06-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0215/002 - Apoio logístico no Ultramar: Angola e S. Tomé e Príncipe. Contém 
informações sobre relatórios do Comando Naval de Angola, problemas relativos ao material para defesa de Angola, 
organização das CArt (companhias de artilharia) e das CCav (companhias de cavalaria) em meios auto, relatórios do 
quartel-general da Região Militar de Angola (RMA), eficiência para combate das forças militares em Angola, 
relatórios do comandos, organização de unidades lança-granadas de espingarda e granadas de espingarda,  
relatório das forças de Angola no período entre 01JAN e 28FEV1962, dotações de fardamento para Angola, 
organização das unidades, normas para o serviço de material, despacho sobre a situação logístico-administrativa 
em Angola, relatórios periódicos dos comandos, cálculo de necessidades para apoio logístico e estudo da 
organização dos serviços para Angola. 1961-06-25 / 1962-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0215/003 - Organização logística das províncias ultramarinas: Angola e S. Tomé e 
Príncipe. Contém ação tomada relativamente aos problemas postos nos relatórios dos comandos militares de 
Angola no período de dezembro de 1961, operação Montes Verdes, serviço de saúde, diretiva particular ao COMSEC 
6 para a defesa do enclave de Cabinda, relatórios do Comando Naval de Angola, diretiva particular à ZIN, estudo 
para reorganização do serviço de material, memorando sobre deficiências logísticas, material e munições em 
Angola, helicópteros para o Exército, viagem do CEMGFA à Guiné, defesa anticarro, relatório de situação de 
Moçambique referido a 01JUL1962. 1962-07-08 / 1962-12-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0215/004 - Organização logística das províncias ultramarinas: Angola e S. Tomé e 
Príncipe. Contém informações sobre faltas no serviço de Intendência, relatórios periódicos de ação psicossocial, 
ordens de serviço do Comando Chefe das Forças Armadas de Angola (CCFAA), sitreps circunstanciados da Região 
Militar de Angola (RMA), reorganização do serviço de material de Angola e Moçambique, lugares nos aviões da 
Força Aérea para militares do Exército em serviço em Angola. 1962-10-19 / 1964-01-06 
 
 
UI 0216 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0216/005 - Organização logística das províncias ultramarinas: Angola e S. Tomé e 
Príncipe. Contém informações sobre os relatórios de comando, conversações com o administrador do Caminho de 
Ferro de Benguela Dr. Manuel Fernandes, ordens de serviço do Comando Chefe das Forças Armadas de Angola 
(CCFAA), sitreps circunstanciados do Comando Naval de Angola, visita de subchefe do Estado Maior da Armada aos 
comandos navais de Angola e de Moçambique e ao Comando da Defesa Marítima da Guiné, relatórios periódicos 
de ação psicossocial, reorganização do Serviço de Intendência da Região Militar de Angola (RMA), relatório sobre o 
Serviço de Saúde, taxas de cálculo dos encargos inerentes aos principais tipos de subunidades em operações na 
RMA, fornecimento de pilhas, relatório sobre a constituição de depósitos e de serviços de manutenção. 1963-05-
30 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0216/006 - Organização logística de Angola. Normas de Execução Permanente da 4ª 
Repartição do Quartel-General da Região Militar de Angola. Vol. 1. Contém capítulos sobre Direção (organização, 
planeamento e controle), Reabastecimento, Hospitalização e Evacuação. 1963-08-15 / 1963-08-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0216/007 - Organização logística de Angola. Normas de Execução Permanente da 4ª 
Repartição do Quartel-General da Região Militar de Angola. Vol. 2. Contém capítulo sobre transportes de unidades, 
de pessoal e de cargas e normas sobre estabelecimento de paióis. 1963-08-15 / 1963-08-15 
 
 
UI 0217 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0217/008 - Organização logística de Angola. Exército. Contém informações sobre a 
Engenharia e os relatórios de comando da Região Militar de Angola (RMA), cedência das instalações da oficina 
mecânica do aeródromo do Sal, sitreps circunstanciados, munições para o ultramar, bombas de avião explosivas de 
350 kg., ordens de serviço, envio de material pela metrópole para equipamento de unidades vindas em reforço 
para a RMA, diretiva 2/64 do CCFAA sobre sobrevoos suspeitos e violações do espaço aéreo, colaboração das 
populações nativas nas operações militares na Guiné, munições para o ultramar, história do apeadeiro e desvio 
para o Campo Militar do Grafanil, apoio logístico à 2ª Região Militar com munições e facilidades de manutenção, 
fiscalização de comboios do caminho de ferro de Benguela. 1964-01-08 / 1964-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0217/009 - Organização logística de Angola. Força Aérea. Contém quadro sumário 
da situação do material auto, relatórios de comando da 2ª Região Aérea, minas e armadilhas: obstáculos na 
fronteira Norte de Angola, quadros de situação de munições, transporte aéreos militares: aviões DC 6. 1964-02-15 
/ 1966-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0217/010 - Apoio logístico no Ultramar: Angola e S. Tomé e Príncipe. Exército. 
Contém relatórios periódicos de comando da 2ª Região Militar, ordens de serviço do Comando Chefe das Forças 
Armadas de Angola (CCFAA), material à carga do CCFAA, falta de material de engenharia: pontes Baylees, auto de 
receção de aquisição de material de transmissões, sitreps circunstanciados, relatórios periódicos de comando da 
Região Militar de Angola (RMA). 1964-12-11 / 1965-12-29 
 
 
UI 0218 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0218/011 - Organização logística de Angola. Contém relatórios periódicos do 
Comando Chefe das Forças Armadas de Angola (CCFAA), ordens de serviço do CCFAA, quadro sumário da situação 
do material auto, mapa do movimento de munições, situação e movimento de material eletrónico, mapa de 
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movimento de munições, situação das viaturas auto e atrelados, situação do material de transmissões. 1965-10-10 
/ 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0218/012 - Organização logística de Angola. Armada. Contém informações sobre os 
relatórios periódicos do Comando Naval de Angola e utilização operacional das unidades navais. 1964-02-24 / 1965-
04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0218/013 - Organização logística de Angola. Contém situação de aeronaves e 
atividade operacional, sitreps circunstanciados da Região Militar de Angola (RMA), informações sobre os relatórios 
de comando da RMA (nº 41 e 43, referentes a outubro e dezembro de 1964). 1964-10-01 / 1966-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0218/014 - Organização logística de Angola. Contém relatórios trimestrais de 
Pessoal, Operações e Logística da Região Militar de Angola (RMA), mapas da situação do material, relatórios 
periódicos de comando (nº 49 e 51), relatório de Comando (nº 51 e 54). 1965-11-01 / 1966-10-01 
 
 
UI 0219 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0219/015 - Organização logística de Angola e São Tomé e Príncipe. Exército. Contém 
informações sobre minas e armadilhas e obstáculos na fronteira norte de Angola, material para grupos de combate, 
granadas antimontim, fardamento para as milícias das regedorias, relatórios trimestrais de logística, espingardas 
MAUSER para instrução da Região Militar de Angola (RMA), ordens de serviço da RMA, aproveitamento de pessoal 
nativo, colaboração das populações nativas nas operações militares na Guiné na missão do CAP Orlando Costa e 
Silva, sitreps circunstanciados da RMA, relatórios de comando e ordens de serviço da RMA. 1965-12-24 / 1967-09-
30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0219/016 - Organização logística de Moçambique. Contém informações sobre 
armamento e munições de autodefesa para Moçambique, deficiências de caráter logístico na Região Militar de 
Moçambique (RMM), falta de material de transmissões, material de armadilhas requisitado e não fornecido, sitreps 
circunstanciados do comando da 3ª Região Militar, fornecimento de espingardas Mauser, fornecimento de material 
com destino às milícias, estado das viaturas, deficiências de carácter logístico, perintreps da 3ª Região Aérea, 
rendição de unidades, manutenção de material automóvel, definição de zonas perturbadas, normas para a 
referenciação de pontos nas cartas da escala 1/250.000, visita do subchefe do Estado Maior da Armada (EMA) aos 
comandos navais de Angola e Moçambique e ao comado de defesa marítima da Guiné, fixação de elementos 
militares em Moçambique, organização da Chefia do Serviço de Saúde Militar. 1961-04-04 / 1966-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0219/017 - Organização logística de Moçambique. Contém mapas de existências e 
consumo de munições. 1965-02-10 / 1965-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0219/018 - Organização logística de Moçambique. Contém mapas de existências e 
consumo de explosivos e artifícios. 1965-12-23 / 1966-12-14 
 
 
UI 0220 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0220/019 - Organização logística de Moçambique. Contém informações sobre o 
material de rádio para a Região Militar de Moçambique (RMM), crise nas transmissões, situação do material auto, 
normas sobre o destino dos documentos de informações dos comandos ou unidades rendidos, documentos 
capturados, organização do Serviço de Informações Militar, atividades marítimas suspeitas, faltas que afetam a 
eficiência operacional, reconhecimento aerofotográfico em Moçambique, edifício para o quartel-general, atas das 
reuniões de comandos, situação do material automóvel, normas para reconhecimento aéreo, deficiências de 
carácter logístico, armamento e munições para as milícias. 1967-01-12 / 1967-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0220/020 - Organização logística de Cabo Verde e Guiné. Contém informações sobre 
reforços para o ultramar, reabastecimento de fardamento, colaboração das populações nativas nas operações 
militares na Guiné, ordens de serviço do Comando Chefe das Forças Armadas da Guiné (CCFAG), quadros orgânicos, 
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a propaganda "terrorista" em maio de 1964, exposição feita pelo comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné 
no Conselho Superior Militar sobre a situação da província, dificuldades no cumprimento da missão e necessidades 
urgentes, falta de espingardas G3, relatório do exame pericial a 10 espingardas automáticas G3, apoio logístico 
nacional no ultramar, autometralhadoras para o Comando Territorial Independente da Guiné (CTIG), defesa do 
arquipélago de Cabo Verde, ordem de operações 4 de 1962, ordem administrativa-logística 1 de  do CTIG. 1961-09-
02 / 1964-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0220/021 - Organização logística de Cabo Verde e Guiné. Contém mapas do 
movimento de munições, ordens de serviço do Comando Chefe das Forças Armadas da Guiné (CCFAG), relatório 
sobre a defesa do arquipélago de Cabo Verde e cooperação inter Forças Armadas, perintreps, mapa de existências 
de viaturas, reorganização do serviço de material. 1963-11-14 / 1965-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0220/022 - Organização logística de Cabo Verde e Guiné. Contém informações sobre 
a situação logística  da Guiné, relatório de posse de comando do BRIG Reimão Nogueira, fornecimento de 
armamento e munições,  construção de uma pista em Nova Lamego, ordens de serviço, relatórios de situação, 
minas e armadilhas, meios de transmissão, gases e herbicidas, meios de ação de engenharia no Comando territorial 
Independente da Guiné (CTIG), mapas de situação de material, análise dos mapas gerais de baixas (mortos) entre 
1963  e 1964, reabastecimento de fardamento. 1965-01-20 / 1966-01-17 
 
 
UI 0221 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0221/023 - Organização logística de Cabo Verde e Guiné. Contém mapas de 
existência e consumo de munições, ordens de serviço. 1966-01-11 / 1966-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0221/024 - Organização logística nas províncias do Oriente. Contém relatório 
periódico de ação psicossocial do Comando Territorial Independente de Timor (CTIT) 4/66, transcrição do despacho 
do ministro da Defesa Nacional sobre os incidentes de 1966 na fronteira de Oé-Cusse,  relatório periódico de ação 
psicológica 4/66 do Quartel-general de Macau, fornecimento de armas e munições à Organização Provincial de 
Vigilância e Defesa Civil (OPVDC) de Timor, plano administrativo/logístico do CTIT, plano de defesa de Timor, 
situação em munições relatório de tiro de morteiro I 8 cc m/931 pela Companhia de Caçadores 621, reorganização 
do serviço de material de Timor. 1961-12-12 / 1967-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/085/0221/025 - Material de engenharia para a criação de obstáculos. Documentos sobre 
minas antipessoais de fragmentação, disparadores de tração, fio de tropeçar, obstáculos na fronteira norte de 
Angola, dificuldade de transposição do rio M'brige, minas e armadilhas para Angola e processamento operacional. 
1966-01-22 / 1967-12-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/086 
Título: Sistemas logísticos da NATO. 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 222) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre sistemas logísticos da NATO, sistema logístico do SHAPE, 
planos de coordenação, diretivas para insuficiências de reservas de material, planos de docagem para navios de 
guerra, guia de planeamento do Atlântico Leste, planos logísticos IAPG (Iberlant Atlantic Planning Guidance), 
obrigações logísticas das nações NATO em tempo de paz, acordo com a França para facilidades de bases navais, 
sistema logístico do SHAPE  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 174, 400, 700, 724, 895, 896, 
1266, 1267 - L01 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0222 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/001 - Sistema Logístico do SHAPE. Vol. I. Contém documentos NATO sobre os 
procedimentos operacionais e logísticos, guia e normas logísticas, redistribuição de recursos logísticos, 
memorandos e relatórios do Grupo Permanente. 1956-04-19 / 1959-07-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/002 - Sistema Logístico do SHAPE. Vol. II. Contém documentos NATO sobre 
transações logísticas internacionais, painel de peritos em símbolos militares, segurança das tropas na batalha aéro-
terrestre nuclear, Comando Aliado na Europa - normas aplicáveis às forças aliadas, projeto de instrução sobre a 
ajuda mútua, memorandos e relatórios do grupo permanente. 1958-12-18 / 1960-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/003 - Sistema Logístico do SHAPE. Vol. III. Contém documentos NATO sobre os 
procedimentos operacionais e logísticos, contexto das ordens administrativas e logísticas, guia e normas logísticas, 
conferência logística do CENTAG - Central Army Group, iluminação do campo de batalha, propósitos da 
uniformização no âmbito NATO, memorandos e relatórios do Grupo Permanente. 1960-12-19 / 1963-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/004 - Planos de coordenação, diretivas para insuficiências de reservas de 
material. Contém documentos NATO. 1956-05-07 / 1956-05-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/005 - Planos de docagem para navios de guerra. Contém correspondência com 
o Estado-Maior da Armada. 1956-06-08 / 1958-03-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/006 - Guia de planeamento do Atlântico Leste. Contém guia para planeamento 
logístico dos serviços médicos com comentários da Aeronáutica e da 3ª Repartição do SGDN. 1956-08-31 / 1956-
11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/007 - Planos Logísticos IAPG (Iberlant Atlantic Planning Guidance): comentários 
da 3ª Repartição do SGDN à parte logística do Plano. Vol. I. Contém comentários da Aeronáutica aos guias de 
planeamento. 1956-09-21 / 1956-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/008 - Planos logísticos IAPG (Iberlant Atlantic Planning Guidance) do SACLANT. 
Vol. II. Contém documentos NATO. 1971-12-06 / 1973-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/009 - Obrigações logísticas das nações NATO em tempo de paz (relatório para 
o SACLANT) (EAPG e ZAPG). Contém documentos NATO e informações sobre a reserva militar de combustíveis da 
Madeira e responsabilidades logísticas. 1956-11-08 / 1971-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/010 - Acordo com a França para facilidades de bases navais. Contém 
informações com recomendações NATO de acordos bilaterais para utilização das bases. 1957-12-05 / 1957-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/086/0222/011 - Sistema Logístico do SHAPE. Documentos NATO sobre o cronograma de 
exercícios e manobras do Comando Aliado na Europa em 1960, exercício LANDLOG II, informação manuscrita e 
relatórios do grupo permanente. 1958-10-24 / 1961-06-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/087 
Título: Sistemas logísticos da Península Ibérica. 
Datas extremas: 1957 / 1958 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 223) com um total de 2 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre sistemas logísticos da Península Ibérica, defesa conjunta 
da Península e acordo de apoio logística, de compensação e permuta 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1279 - L02 
Idioma: Português e francês 
 
UI 0223 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/087/0223/001 - Defesa conjunta da Península - acordo de compensação e permuta - 
acordo de apoio logístico. Contém documentos sobre a defesa conjunta da Península, V e VI conferência de Estados 
Maiores Peninsulares - problemas do grupo logístico - desenvolvimento da agenda provisória - grupo diversos, lista 
qualitativa e quantitativa dos abastecimentos e outros artigos que possam ser objeto de compensação e permuta 
e memorando entre as autoridades militares francesas e portuguesas com vista ao apoio logístico das forças 
terrestes portuguesas reservadas ao SACEUR (Supreme Allied Commander Europe). 1957-05-15 / 1958-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/087/0223/002 - Defesa conjunta da Península - acordo de compensação e permuta - 
acordo de apoio logístico. Listas qualitativas e quantitativas dos abastecimentos e outros artigos que possam ser 
objeto de compensação e permuta, emitidas pelo Estado Maior do Exército - 4ª Repartição. 1957-07-01 / 1957-07-
01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/088 
Título: Logística. Produção de Defesa 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 224 - 225) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre produção de Defesa, acordos de estandardização da 
Comissão de Produção de Armamento, obtenção e distribuição de sobressalentes para material de origem 
americana no plano europeu, Grupo de trabalho com cooperação em matéria de armamento, criação de um centro 
técnico de guerra antissubmarina do SACLANT, Comissão para a fixação dos modelos de pistolas para uso nas Forças 
Armadas e Militarizadas, Grupo de trabalho com financiamento do Centro Experimental Aerodinâmico, Torpedo 
MARK 31, defesa aérea baseada em terra, programa do míssil NIKE/AJAX 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0224 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0224/001 - Acordos de estandardização da Comissão de Produção de Armamento. 
Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento, stanags e situação dos acordos. 1956-06-26 
/ 1958-06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0224/002 - Obtenção e distribuição de sobressalentes para material de origem 
americana no plano europeu. Pasta I. Contém documentos NATO sobre o grupo AD HOC para estudo do problema 
do abastecimento de sobressalentes na Europa, relatório da Agência Europeia de Sobressalentes, memorandos e 
relatórios do grupo de trabalho. 1958-01-02 / 1958-02-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0224/003 - Obtenção e distribuição de sobressalentes para material de origem 
americana no plano europeu. Pasta II. Contém documentos NATO sobre o grupo AD HOC para estudo do problema 
do abastecimento de sobressalentes na Europa, relatório nº 2 da Agência Europeia de Sobressalentes, diretivas 
sobre serviços NATO de reabastecimento e manutenção de material, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1958-02-25 / 1958-07-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0224/004 - Grupo de trabalho com cooperação em matéria de armamento. Contém 
documentos NATO sobre organismos civis da NATO e constituição dos grupos de trabalho mistos. 1958-08-12 / 
1958-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0224/005 - Criação de um centro técnico de guerra antissubmarina do SACLANT. 
Contém documentos NATO sobre o Centro de Investigação Técnica, demonstração de um hovercraft britânico em 
março de 1967, inclui catálogos e fotografia. 1959-04-14 / 1972-07-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0224/006 - Comissão para a fixação dos modelos de pistolas para uso nas Forças 
Armadas e Militarizadas. Contém relatórios da comissão. 1960-02-11 / 1960-02-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0224/007 - Grupo de trabalho com financiamento do Centro Experimental 
Aerodinâmico. Pasta I. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões e relatórios. 1960-06-
21 / 1966-10-26 
 
 
UI 0225 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0225/008 - Grupo de trabalho com financiamento do Centro Experimental 
Aerodinâmico. Pasta II. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões e relatórios. 1967-06-
30 / 1971-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0225/009 - Torpedo MARK 31. Contém documentos NATO sobre o torpedo britânico 
MARK 31, fundo especial destinado aos planos de cooperação e critérios de utilização dos fundos. 1968-07-09 / 
1971-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0225/010 - Defesa aérea baseada em terra. Pasta I. Contém documentos NATO sobre 
o Grupo de Pesquisa para a Defesa, estudo de viabilidade de um teste de campo conjunto em medidas a tomar em 
matéria de camuflagem e estratégia num local de míssil terra-ar e reuniões do grupo de trabalho. 1970-04-22 / 
1972-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0225/011 - Defesa aérea baseada em terra. Pasta II. Contém documentos NATO 
sobre o Grupo de Pesquisa para a Defesa, estudo para a pesquisa em avaliação analítica dos sistemas de defesa 
aérea e reuniões da comissão. 1972-11-13 / 1973-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0225/012 - Defesa aérea baseada em terra. Pasta III. Contém documentos NATO 
sobre o Grupo de Pesquisa para a Defesa, estudo de defesa aérea a baixa altitude de uma zona tática generalizada, 
reuniões da comissão e relatório anual sobre a avaliação analítica dos sistemas de defesa aérea. 1973-11-07 / 1975-
02-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/088/0225/013 - Programa do míssil NIKE/AJAX. Revisão do míssil e recursos potenciais. 
Contém documentos NATO. 1974-02-08 / 1974-10-25 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/089 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Grupos de Trabalho 
Datas extremas: 1966 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 226 - 227) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre grupos de trabalho sobre armamento das forças navais 
com estudos sobre sistema do míssil de defesa pontual, projetos sobre o helicóptero WG 13, submarino 
mediterrânico, polígono de calibragem de armas e detetores das forças navais nas águas europeias, embarcações 
hidrofólio de patrulha rápida da NATO com míssil guiado  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3488, 3561, 3655, 3829, 
3763 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0226 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0226/001 - Sistema do míssil de defesa pontual - AC/141/PG/2. Contém documentos 
NATO sobre o armamento das forças navais - comunicações acústicas com submarinos, sistema de míssil de 
superfície/ar, reuniões e relatórios do grupo de trabalho, inclui apontamentos manuscritos. 1966-12-22 / 1971-09-
04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0226/002 - Projecto nº 3 sobre o helicóptero WG 13 - AC/141. Contém documentos 
NATO sobre o armamento das forças navais, sistema de controle remoto para a destruição de minas para 
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desminagem naval, projeto sobre a versão naval do helicóptero WG 13, reuniões e relatórios do projeto. 1968-02-
09 / 1972-04-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0226/003 - Projeto de submarino mediterrânico - AC/141. Contém documentos 
NATO sobre o armamento das forças navais - projeto do submarino mediterrânico para a década de 1970-1980. 
1970-12-04 / 1972-05-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0226/004 - Polígono de calibragem de armas e detetores das forças navais nas águas 
europeias - AC/141. Pasta I. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais, conferência de 
diretores nacionais de armamento, locais de verificações de precisão dos sensores das forças navais da NATO - 
FORACS (NATO Naval Forces Sensor Accuracy Checks Sites), calibragem de armas e reuniões do grupo de trabalho. 
1971-06-11 / 1972-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0226/005 - Polígono de calibragem de armas e detetores das forças navais nas águas 
europeias - AC/141. Pasta II. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais, controle da precisão 
dos detetores e das armas das forças navais na Europa, publicação dos EUA sobre o processo naval, calibragem de 
armas - FORACS (NATO Naval Forces Sensor Accuracy Checks Sites) e reuniões do grupo de trabalho. 1972-11-27 / 
1973-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0226/006 - Polígono de calibragem de armas e detetores das forças navais nas águas 
europeias - AC/141. Pasta III. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais, comissão provisória 
de diretores, calibragem de armas - FORACS (NATO Naval Forces Sensor Accuracy Checks Sites), reuniões e relatório 
do presidente do grupo de trabalho. 1974-01-24 / 1974-08-14 
 
 
UI 0227 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0227/007 - Embarcações hidrofólio de patrulha rápida da NATO - míssil guiado. Pasta 
I. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, trocas de informações entre grupos sobre as 
construções navais, reuniões e relatório dos grupos de trabalho. 1970-10-28 / 1971-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0227/008 - Embarcações hidrofólio de patrulha rápida da NATO - míssil guiado. Pasta 
II. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, lança mísseis guiados, projeto rascunho circular dos 
requisitos para a patrulha rápida da NATO, reuniões e resumo do relatório do grupo de projeto. 1971-10-29 / 1971-
11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0227/009 - Embarcações hidrofólio de patrulha rápida da NATO - míssil guiado. Pasta 
III. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, características das embarcações de patrulha rápida, 
estimativas nacionais de participação de custos não recorrentes, reuniões e relatório do grupo de projeto. 1972-
01-11 / 1972-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0227/010 - Embarcações hidrofólio de patrulha rápida da NATO - míssil guiado. Pasta 
IV. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, ensaios de cooperação com reboque de sonar de 
imersão variável, lança mísseis guiados e reuniões do grupo de projeto. 1972-12-05 / 1973-07-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/089/0227/011 - Embarcações hidrofólio de patrulha rápida da NATO - míssil guiado. Pasta 
V. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, trocas de informações entre grupos sobre as 
construções navais, lança mísseis guiados, e reuniões dos grupos de trabalho. 1973-10-08 / 1973-12-14 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/090 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Guerra de Superfície. 
Datas extremas: 1969 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 228 - 230) com um total de 10 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao armamento das forças navais na guerra de 
superfície, estudos e relatórios do Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3481 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0228 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0228/001 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/1. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, eficácia do tiro naval, 
defesa contra os mísseis infravermelhos anti navio e contramedidas, deliberações relativas à guerra eletrónica, 
participação portuguesa no grupo de trabalho, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1969-12-15 / 1970-05-
14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0228/002 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/2. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de superfície, exposição sobre os 
equipamentos de guerra eletrónica, defesa contra os mísseis anti navio, critérios de utilização e procedimentos de 
previsão sobre os fundos, definir um sistema de eficácia contra alvos a baixa altitude incluindo mísseis, participação 
nacional no grupo de trabalho sobre defesa antimíssil, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1970-04-28 / 
1970-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0228/003 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/3. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, eficácia do tiro naval, 
problemas em evidência colocados em estudo e calendário de substituições, defesa contra os mísseis anti navio, 
reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1971-04-05 / 1971-10-20 
 
 
UI 0229 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0229/004 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/4. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de superfície, a aeronáutica naval, 
atividades do grupo de pesquisa para a defesa, calendário de substituições, defesa contra os mísseis anti navio, 
reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1970-12-07 / 1971-03-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0229/005 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/5. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, eficácia do tiro naval, 
aeronáutica naval, apoio da defesa - problemas navais, calendário de substituições, reuniões e relatórios do grupo 
de trabalho. 1971-10-30 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0229/006 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/6. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, medidas para superar as 
deficiências dos atuais sistemas de armas, troca de informações sobre a guerra de superfície, informação sobre a 
variabilidade dos parâmetros meteorológicos, eficácia do tiro naval, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 
1974-12-13 / 1972-07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0229/007 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/7. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, aeronáutica naval, troca 
de informações entre grupos, contribuição da Marinha nos trabalhos do grupo comum sobre a defesa aérea, 
eficácia do tiro naval, o sistema de armas letais, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1972-07-07 / 1972-11-
20 
 
 
UI 0230 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0230/008 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/8. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, sistemas de contramedidas 
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passivas de defesa contra mísseis anti navios, guerra eletrónica, pequenos alvos, baratos e descartáveis, eficácia do 
tiro naval, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1972-12-27 / 1973-03-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0230/009 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/9. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, aeronáutica naval, troca 
de informações entre grupos, os dispositivos e as técnicas eletro-óticas, sistemas de contramedidas passivas de 
defesa contra mísseis anti navios, eficácia do tiro naval, estudo sobre a provisão de pequenos alvos baratos e 
descartáveis para uso naval, radares de vigilância, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1973-05-15 / 1973-
10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/090/0230/010 - Grupo de Trabalho sobre a Luta acima da superfície - AC/141/IEG/10. 
Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de superfície, aeronáutica naval, troca 
de informações entre grupos, os dispositivos e as técnicas eletro-óticas, sistemas de contramedidas passivas de 
defesa contra mísseis anti navios, programa conjunto de estudos de pré-viabilidade para os futuros mísseis terra-
ar de potencial de alcance médio, a guerra eletrónica, reuniões e relatórios do grupo misto de trabalho. 1973-09-
24 / 1974-11-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/091 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Guerra Submarina. 
Datas extremas: 1967 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 231 - 232) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o armamento das forças navais na guerra submarina, 
estudos e relatórios do Grupo de Trabalho sobre a luta submarina  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3482 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0231 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0231/001 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, eficácia do sonar, desenvolvimento e 
modificação de torpedos para águas pouco profundas, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1967-02-09 / 
1968-02-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0231/002 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, fundos especiais destinados aos 
planos de cooperação, critérios de utilização e procedimento de cobrança dos fundos, sistema de armas da guerra 
ASM (Anti-Sous-Marines) e de equipamentos associados, classificação de sonar ativo, apresentação à NATO do 
sistema de sonar, reuniões e relatório especial do grupo operacional de pesquisa. 1969-12-16 / 1970-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0231/003 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, recomendações aos três grupos sobre 
o armamento das forças armadas, ao grupo sobre a pesquisa para a defesa e ao grupo comum para a defesa aérea 
e resumo do relatório da reunião do grupo de trabalho. 1970-08-17 / 1970-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0231/004 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, comunicações acústicas com os 
submarinos, seminário sobre as aplicações militares de oceanografia, polígono de calibragem de detetores e de 
armas das forças ASM, reuniões e relatório especial do grupo operacional de pesquisa, inclui recortes de jornais. 
1970-11-13 / 1971-11-18 
 
 
UI 0232 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0232/005 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, deliberações sobre os sistemas de 
telecomunicações de aeronaves submarinas, informações sobre a guerra submarina e de superfície, reuniões e 
relatório especial do grupo de pesquisa. 1971-12-17 / 1972-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0232/006 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, torpedo ASM leve, implementação 
de sonares de propagação acústica fiável a partir de flutuadores e arrastões, sistema de dados e performance dos 
torpedos alemães, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1973-01-03 / 1973-07-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0232/007 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, troca de informações sobre a guerra 
submarina, torpedo ASM leve e reuniões do grupo de trabalho. 1973-09-05 / 1973-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/091/0232/008 - Grupo de Trabalho sobre a luta submarina - AC/141/IEG/2. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra submarina, torpedo ASM leve, implementação 
de programas de substituição de torpedos, as aplicações da pesquisa operacional à defesa, troca de informações 
sobre a construção naval, reuniões e relatórios do grupo operacional de pesquisa. 1973-09-28 / 1974-09-24 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/092 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Guerra de Minas. 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 233 - 234) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças navais na guerra de minas, estudos 
e relatórios do Grupo de Trabalho sobre luta contraminas 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3483 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0233 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0233/001 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de minas, propostas da Comissão sobre os 
Estudos Científicos a Longo Prazo do Grupo sobre a Pesquisa para a Defesa no contexto dos fatores económicos, 
estratégicos e militares a ter em consideração na determinação das necessidades da NATO em matéria de minagem 
e da luta contra as minas para o período posterior a 1980, minas para utilização em águas navegáveis, reuniões e 
relatório especial do grupo de pesquisa. 1970-01-06 / 1970-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0233/002 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de minas, sistema de eliminação de minas através 
de caça minas controlado remotamente, ajudas à navegação de precisão para as contramedidas de minas, fundos 
especiais destinados aos planos de cooperação e reuniões do grupo de trabalho. 1970-04-17 / 1970-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0233/003 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de minas, sistema de armas de defesa aérea de 
muito curto alcance, método para obter uma abordagem comum e desenvolvimento de novos sistemas MCM, 
produção e distribuição de energia elétrica, reuniões e relatório do grupo de trabalho. 1970-11-27 / 1971-09-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0233/004 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de minas, sistema de minas telecomandadas 
sem cabos, sistemas de fornecimento de energia elétrica ao navio de serviço em campo minado, sistema de armas 
de defesa aérea de muito curto alcance e reuniões do grupo de trabalho. 1971-09-11 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0233/005 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de minas, método para obter uma abordagem 
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comum e desenvolvimento de novos sistemas MCM, uso de cabo líder para navegação, ação contraminas por meios 
aéreos, reuniões e sumário do relatório do grupo de trabalho. 1971-10-15 / 1972-05-15 
 
 
UI 0234 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0234/006 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de minas, sistema de minas de controlo remoto 
sem cabos, troca de informações entre grupos e reuniões do grupo de trabalho. 1972-07-14 / 1972-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0234/007 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de minas, sistema de minas de controlo remoto 
sem cabos, necessidades técnicas da NATO em material de luta contra as minas para o decénio de 1980-1990, 
magnetismo dos draga-minas em operação durante os exercícios, publicações sobre a guerra de minas e reuniões 
do grupo de trabalho. 1972-11-07 / 1973-05-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0234/008 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - guerra de minas, sistema de minas de controlo remoto 
sem cabos, sistema de controle remoto eletroacústico, necessidades técnicas da NATO em material de luta contra 
as minas para o decénio de 1980-1990, magnetismo dos draga-minas em operação durante os exercícios, 
publicações sobre a guerra de minas e reuniões do grupo de trabalho. 1973-07-12 / 1973-09-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/092/0234/009 - Grupo de Trabalho sobre luta contraminas - AC/141/IEG/3. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na guerra de minas, sistema de minas de controlo remoto 
sem cabos com especificações relativas às características do sistema, minas de exercícios polivalentes, sistema de 
telecomando acústico e rádio acústico sem cabos para minas de fundo e reuniões do grupo de trabalho. 1973-06-
08 / 1974-02-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/093 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Aeronáutica 
Datas extremas: 1970 / 1971 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 235) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o armamento das forças navais e aeronáutica, estudos e 
relatórios do Grupo de Trabalho da Aeronáutica Naval 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3484 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0235 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/093/0235/001 - Grupo de Trabalho da Aeronáutica Naval - AC/141/IEG/4. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - aeronáutica, troca de informações sobre a aeronáutica 
naval, interpretação do procedimento de criação dos grupos responsáveis pelos projetos e reuniões dos grupos de 
trabalho. 1970-02-20 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/093/0235/002 - Grupo de Trabalho da Aeronáutica Naval - AC/141/IEG/4. Contém 
catálogos do Centro de Testes de Propulsão Aérea Naval - Base Naval do Departamento de Motores Aeronáuticos 
de Filadélfia, descontaminação de combustível, desenvolvimento de um cristal líquido, técnica para ensaios não 
destrutivos de elementos coalescentes e medição de eletricidade estática durante o reabastecimento. 1970-05-00 
/ 1971-01-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/093/0235/003 - Grupo de Trabalho da Aeronáutica Naval - AC/141/IEG/4. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - aeronáutica, quadro recapitulativo provisório dos 
calendários de substituições para helicópteros das forças navais, troca de informações sobre a aeronáutica naval - 
guerra submarina e de superfície e reuniões dos grupos de trabalho. 1971-11-22 / 1972-10-16 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/093/0235/004 - Grupo de Trabalho da Aeronáutica Naval - AC/141/IEG/4. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - aeronáutica, troca de informações sobre a aeronáutica 
naval - guerra submarina e de superfície, quadro recapitulativo provisório dos calendários de substituições para 
helicópteros ASM e aviões patrulhadores marítimos, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1972-11-27 / 
1973-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/093/0235/005 - Grupo de Trabalho da Aeronáutica Naval - AC/141/IEG/4. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - aeronáutica, troca de informações sobre a aeronáutica 
naval - guerra submarina e de superfície, programa operacional NATO relativo ao míssil anti navio de segunda 
geração, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1973-09-26 / 1975-02-03 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/094 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Sistemas de Informação 
Datas extremas: 1966 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 236 - 237) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o armamento das forças navais nos sistemas de 
informação e estudos e relatórios do Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3485 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0236 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0236/001 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - estudo dos sistemas de 
informação de comando e controlo marítimos da NATO, inclui rascunhos e relatórios do centro técnico do SHAPE. 
1966-12-29 / 1967-10-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0236/002 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - instrumentos analíticos 
desenvolvidos para o estudo e pesquisas sobre organização e comando - memorando técnico, fundos especiais 
destinados aos planos de cooperação, influência dos sistemas de comando e controlo na guerra submarina, 
reuniões, resumo de relatório e relatório final do grupo especial. 1970-00-00 / 1970-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0236/003 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - problemas de navegação de 
interesse para as forças navais, breve exame sobre os conectores utilizados nos Estados Unidos, projeto de relatório 
definitivo, reuniões, resumo e relatório final do grupo responsável. 1970-12-14 / 1971-07-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0236/004 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - problemas de navegação de 
interesse para as forças navais, precisão de navegação acessível a curto prazo, reuniões e relatório do grupo de 
trabalho. 1971-07-16 / 1971-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0236/005 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais -  troca de informações entre os 
grupos, sistema integrado de navegação de navios, falta de meios para apresentação de informação interligada de 
dados táticos para avaliação de situações táticas a bordo de pequenas embarcações de superfície, reuniões sumário 
do relatório do grupo de trabalho. 1971-12-20 / 1972-05-22 
 
 
UI 0237 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0237/006 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - estandardização automática da 
extração e registo de dados em sistemas ADP (Allied Defense Publications) para a reconstituição dos exercícios, 
sistema de navegação incorporado, materiais passivos de apresentação de dados nos canais de teletransmissões, 
assistência às reuniões de peritos de indústria e relatório final do grupo especial de trabalho. 1972-06-19 / 1972-
10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0237/007 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - materiais passivos de 
apresentação de dados nos canais de teletransmissões, troca de informações entre grupos sobre a construção 
naval, estandardização automática da extração e registo de dados em sistemas ADP para a reconstituição dos 
exercícios, sistema de navegação incorporado, reuniões e relatório final do grupo de trabalho. 1972-10-30 / 1973-
04-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0237/008 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - materiais passivos de 
apresentação de dados nos canais de teletransmissões, extração automática e registo de dados em sistemas ADP - 
lista comum, conceitos e termos de referência para o grupo de projeto, sistema de navegação incorporado, 
reuniões e relatório do grupo de trabalho. 1973-04-30 / 1973-07-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0237/009 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais e terrestres - defesa NBC, sistema 
de navegação incorporado, troca de informação entre grupos, extração automática e registo de dados em sistemas 
ADP para a reconstituição dos exercícios e reuniões do grupo de trabalho. 1973-09-03 / 1973-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/094/0237/010 - Grupo de Trabalho para o Controlo Técnico e Manipulação de Dados - 
AC/141/IEG/5. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais - extração automática e registo de 
dados em sistemas ADP para a reconstituição dos exercícios - lista comum, sistema de navegação incorporado, 
sistemas de guerra eletrónica e reuniões do grupo de trabalho. 1973-11-05 / 1974-02-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/095 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Construção Naval 
Datas extremas: 1967 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 238 - 240) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças navais e a construção naval, 
estudos e relatórios do Grupo de Trabalho sobre Construção Naval  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3486 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0238 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0238/001 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval, exposição dos resultados da comissão naval e futuro projeto de programa de trabalho, ordem de dia, reunião 
e resumo do relatório do grupo de trabalho. 1967-03-06 / 1967-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0238/002 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval, exposição sobre uma turbina a gás marítima francesa e reuniões do grupo de trabalho. 1967-08-01 / 1967-
12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0238/003 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
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naval, movimentos e vibrações dos navios, velocidade dos navios no seio das operações marítimas ASM, vedetas 
rápidas e reuniões do grupo de trabalho. 1969-12-11 / 1970-06-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0238/004 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais na troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval, produção e distribuição de energia elétrica, manobras evasivas em defesa de mísseis anti navio, movimentos 
e vibrações dos navios, fundo especial destinado aos planos de cooperação, reuniões e decisões do grupo de 
trabalho. 1970-07-23 / 1970-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0238/005 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval, produção e distribuição de energia elétrica, estudo dos movimentos e vibrações dos navios, troca de 
informações sobre a guerra submarina e de superfície, reuniões e relatório final do grupo de trabalho. 1970-11-26 
/ 1971-04-27 
 
 
UI 0239 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0239/006 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval, manobras, vibração e choque a bordo dos navios de superfície, descrições técnicas do sistema de gravação 
/ localização dos submarinos, produção e distribuição de energia elétrica e resumo do relatório das reuniões do 
grupo de trabalho. 1971-05-07 / 1971-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0239/007 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval e projetos de navios, produção e distribuição e utilização de energia elétrica, características da energia 
elétrica a bordo dos navios, movimentos, vibrações e choque a bordo dos navios, grupo exploratório de uma fragata 
NATO reuniões e decisões do grupo de trabalho. 1971-12-07 / 1972-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0239/008 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - produção, distribuição e utilização de energia elétrica, 
proteção contra explosivos e os riscos dos explosivos e reuniões do grupo de trabalho. 1972-11-08 / 1972-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0239/009 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - produção, distribuição e utilização de energia elétrica, a 
automação da principal central elétrica a bordo das fragatas dos mísseis guiados, proteção contra falha dos sistemas 
de produção de energia e reuniões do grupo de trabalho. 1972-12-22 / 1973-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0239/010 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval e projetos de navios, emprego de canalizações em materiais plásticos a bordo dos navios, produção e 
distribuição de energia elétrica, reuniões e relatório final do grupo de trabalho. 1971-05-07 / 1973-02-08 
 
 
UI 0240 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0240/011 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação sobre a guerra antissubmarina, 
calendário de substituição de torpedos, iluminação e marcação de rotas de evacuação, produção, distribuição e 
utilização de energia elétrica, especificações de proteção dos materiais elétricos em zonas perigosas e reuniões do 
grupo de trabalho. 1973-04-02 / 1975-02-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0240/012 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
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naval, produção e distribuição de energia elétrica, movimentos e vibrações dos navios, reuniões e relatório final do 
grupo de trabalho. 1973-09-24 / 1973-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/095/0240/013 - Grupo de Trabalho sobre Construção Naval - AC/141/IEG/6. Contém 
documentos NATO sobre o armamento das forças navais - troca de informação entre grupos sobre a construção 
naval, movimentos, vibrações e choque a bordo dos navios, extensão do papel dos hidrofólios na guerras navais, 
produção, distribuição e utilização de energia elétrica, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1973-09-24 / 
1974-07-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/096 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças navais. Comunicações 
Datas extremas: 1970 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 241) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o armamento das forças navais ao nível das comunicações, 
com estudos e relatórios do Grupo tri-serviço em navegação e comunicações interface de problemas  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3725 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0241 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/096/0241/001 - Grupo tri-serviço em navegação/comunicações interface de problemas - 
AC/141. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais, aéreas e terrestres, problemas de 
interligação da navegação/comunicações, reuniões e resumo do relatório do grupo de trabalho. 1970-06-10 / 1971-
10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/096/0241/002 - Grupo tri-serviço em navegação/comunicações interface de problemas - 
AC/141. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais, sistemas de auxílio à navegação de longo 
alcance, interoperabilidade de equipamentos de comunicação para controle aéreo tático, reuniões e resumo do 
relatório do grupo de trabalho. 1971-11-26 / 1972-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/096/0241/003 - Grupo tri-serviço em navegação/comunicações interface de problemas - 
AC/141. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais, operações de apoio aéreo ofensivo, 
interoperabilidade de equipamentos de comunicação para controle aéreo tático, reuniões e relatório do 
desenvolvimento da atividade do grupo de trabalho. 1972-12-18 / 1973-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/096/0241/004 - Grupo tri-serviço em navegação/comunicações interface de problemas - 
AC/141. Contém documentos NATO sobre o armamento das forças navais, meios para determinar a 
navegação/posição e os desenvolvimentos relacionados, reuniões, memorando e relatório do grupo de trabalho. 
1973-11-26 / 1973-09-07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/097 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Veículos de serviço e combate. 
Datas extremas: 1966 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 242 - 243) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres ao nível dos veículos de 
serviço e combate, com estudos e relatórios da Comissão I de veículos de serviço e Comissão II de veículos de 
combate 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3452, 3453 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0242 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0242/001 - Comissão I - veículos de serviço - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de serviço, proteção dos direitos de propriedade - reservas e cláusulas 
restritivas, memorando e relatório da 1ª reunião da comissão. 1966-12-29 / 1967-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0242/002 - Comissão I - veículos de serviço - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de serviço - substituição dos veículos militares de transporte tático, 
características militares dos reboques de veículos de serviço com rodas e memorandos da comissão. 1968-12-16 / 
1969-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0242/003 - Comissão I - veículos de serviço - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de serviço - painel de transporte de veículos de apoio, substituição dos 
veículos de transporte, testes padrão NATO em laboratório sobre os motores policombustíveis e memorando da 
comissão. 1970-01-08 / 1970-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0242/004 - Comissão II - veículos de combate - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de combate - conceito americano no emprego da infantaria mecanizada, 
veículos blindados, anfíbios de combate, grupo especial de estudos e relatórios da comissão NAAG (NATO Army 
Armaments Group). 1966-12-12 / 1967-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0242/005 - Comissão II - veículos de combate - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de combate e de serviço, substituição dos veículos, armas de infantaria, 
catálogo das armas anti blindados, proteção dos veículos blindados de combate contra os efeitos das armas 
químicas e relatórios da comissão NAAG. 1969-12-11 / 1970-11-25 
 
 
UI 0243 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0243/006 - Comissão II - veículos de combate - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de combate e de serviço, eficácia de armas antitanque, estudos 
científicos a longo prazo sobre a defesa dos veículos blindados, proteção contraminas e relatórios da comissão 
NAAG. 1970-12-15 / 1971-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0243/007 - Comissão II - veículos de combate - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de combate e de serviço, exposições/estudos sobre o sistema integrado 
de condução de tiro e sistema criado para os helicópteros, inclui figuras, imagens e peças desenhadas. 1971-01-10 
/ 1972-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0243/008 - Comissão II - veículos de combate - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de combate e de serviço, armas de infantaria, eficácia operacional das 
armas antitanque, conceção do projétil tubular de rotação, inclui figuras, imagens, gráficos e peças desenhadas. 
1972-11-21 / 1973-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/097/0243/009 - Comissão II - veículos de combate - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, veículos de combate e de serviço, regulamentos nacionais de trânsito que 
restringem o uso de veículos pesados, projetos nacionais de pesquisa e desenvolvimento e relatório da comissão 
NAAG, inclui figuras, imagens, gráficos e peças desenhadas. 1973-11-23 / 1974-12-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/098 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Armas de Infantaria. 
Datas extremas: 1966 / 1975 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (cx. 244 - 249) com um total de 21 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres e as armas de Infantaria, 
com estudos e relatórios da Comissão III sobre armas de Infantaria  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3454 - L111 
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Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0244 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0244/001 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, armas ligeiras dos países membros da NATO - manual de estudos aplicáveis aos 
sistemas de armas, estudo sobre a munição perfurante de grande potência e relatório da delegação portuguesa 
sobre as armas de infantaria. 1966-12-27 / 1967-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0244/002 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, estudo sobre armas ligeiras de infantaria, armas portáteis destinadas aos 
exércitos terrestres, previsões nacionais para o emprego de armas de infantaria anti blindadas e relatórios da 
comissão. 1969-12-27 / 1970-06-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0244/003 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, defesa aérea baseada em terra, previsões nacionais quanto ao emprego de 
determinadas armas de infantaria, catálogo das armas anti blindadas e relatórios da comissão. 1970-06-08 / 1970-
09-17 
 
 
UI 0245 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0245/004 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, catálogo sobre o método comum da avaliação e programa de estudos das armas 
anti blindados - critérios relacionados com as condições operacionais de utilização das armas e relatórios da 
comissão. 1970-09-28 / 1970-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0245/005 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, definição dos alvos operacionais, adoção de radares de vigilância próxima, de 
material infravermelho e de visão noturna, demonstrações com arma anticarro e relatório da delegação portuguesa 
sobre as armas de infantaria. 1970-12-08 / 1971-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0245/006 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, estudo dos critérios relacionados com as condições operacionais de utilização 
das armas anti blindados - influência da distância da base, os instrumentos óticos binoculares sobre a deteção de 
objetos e relatórios da comissão. 1971-04-03 / 1971-07-14 
 
 
UI 0246 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0246/007 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, diretivas da CNAD e do NAAG, características militares do equipamento 
intensificador de luz para armas de curto e médio porte, relatórios da comissão e da delegação portuguesa sobre 
as armas de infantaria. 1971-07-09 / 1971-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0246/008 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, demonstração de armamento, sistema de armas portáteis de infantaria e 
munições, dispositivos de pontaria noturna, estudo de armazenamento e climatização das munições para os 
diferentes países NATO, pretensa invenção de uma arma individual e relatórios da comissão, inclui um boletim 
informativo. 1971-12-30 / 1972-04-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0246/009 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, armas de infantaria, acordos FINABEL - processamento de acordos regionais e 
características básicas militares de apoio às armas de infantaria. 1972-01-10 / 1972-04-28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0246/010 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, funcionamento e composição da representação de Portugal na comissão, estudo 
sobre a eficácia operacional das armas anti blindados, demonstrações de armamento realizadas em Alcochete e 
relatórios da comissão. 1972-05-02 / 1972-09-26 
 
 
UI 0247 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0247/011 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, projeto para um sistema de armas pesadas incluindo munições destinadas a 
apoiar a infantaria, estudo sobre a eficácia operacional das armas anti blindados, reuniões e relatórios da comissão, 
inclui peças desenhadas. 1972-08-14 / 1972-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0247/012 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, calendário para a substituição das armas de infantaria individuais, automáticas e 
pesadas, especificações aplicáveis às munições, calendário de previsões nacionais de substituição de morteiros e 
granadas, reuniões e relatórios da comissão. 1972-11-24 / 1973-04-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0247/013 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, sistema de armas antitanque e demonstração de armamento e munições. 1793-
01-26 / 1973-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0247/014 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, avaliações comparativas de armas individuais de diferentes calibres, manual dos 
métodos e testes de inspeção, reuniões da comissão e relatório da delegação portuguesa. 1973-02-08 / 1973-07-
28 
 
 
UI 0248 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0248/015 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, sistema de armas portáteis e munições, estudo sobre a eficácia operacional das 
armas anti blindados, exposição dos EUA sobre a arma automática do grupo de combate, reuniões e relatórios da 
comissão. 1973-06-04 / 1973-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0248/016 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, sistema de armas portáteis e relatório do avanço do estudo sobre a possibilidade 
de estabelecer um modelo matemático para a deteção de armas anti blindados, figuras, imagens, cálculos e 
gráficos. 1973-01-29 / 1973-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0248/017 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, sistema de armas portáteis e munições, estudo sobre a eficácia operacional das 
armas anti blindados, certificados de segurança e avaliação comum dos helicópteros de ataque. 1973-08-20 / 1973-
10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0248/018 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, estudo sobre a eficácia operacional das armas anti blindados, deslocação de 
oficiais do SGDN a França para assistirem a demonstrações de fogo por helicópteros e relatório final sobre os testes 
de mísseis antitanque. 1973-09-28 / 1974-03-15 
 
 
UI 0249 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0249/019 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, sistema de armas portáteis e munições, substituição das armas de infantaria e 
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relatório de missão - apresentação em Burges do sistema de armas instalado em helicóptero GAZELLE. 1973-12-20 
/ 1974-07-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0249/020 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, sistema de armas portáteis de infantaria e estudo sobre a eficácia operacional 
das armas anti blindados. 1974-03-22 / 1975-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/098/0249/021 - Comissão III - Armas de Infantaria - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, sistema de armas portáteis de infantaria, compatibilidade das munições com as 
armas regulamentares nacionais, dados balísticos e relatórios da comissão. 1974-01-25 / 1975-05-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/099 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Artilharia. 
Datas extremas: 1965 / 1975 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 250 - 252) com um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres ao nível da Artilharia, 
com estudos e relatórios da Comissão IV sobre Artilharia Terra-Terra 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3455 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0250 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0250/001 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, adoção de uma mensagem meteorológica balística padrão 
e memorandos do grupo de trabalho. 1965-12-17 / 1967-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0250/002 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/226. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, medidor de velocidade balística, método de ensaio de 
estabilidade, adoção de uma mensagem meteorológica balística padrão e memorandos do grupo de trabalho. 1967-
12-11 / 1968-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0250/003 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/227. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra - terra, acordo de estandardização do NATO Crusher Gauge 
(medidas de pressão na fabricação e ensaios de canhões ou munições de artilharia NATO estandardizadas), atas 
das reuniões do Grupo de Trabalho. 1968-07-09 / 1968-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0250/004 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/228. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra - terra, interoperabilidade dos sistemas, NATO Crusher Gauge, 
velocidade dos projéteis, planos de cooperação, atas das reuniões do grupo de trabalho, substituição de armas de 
artilharia, acordos de estandardização. 1970-10-22 / 1970-12-07 
 
 
UI 0251 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0251/005 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/229. Documentos NATO sobre o 
armamento das Forças terrestres - artilharia terra - terra, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1970-11-
16 / 1971-07-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0251/006 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/230. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, precisão de tiro, estudo dos problemas químicos, estudo e 
pesquisa sobre mísseis infravermelhos anti navios e suas contramedidas e memorandos do grupo de trabalho. 
1971-10-12 / 1971-11-02 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0251/007 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/231. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, informação sobre o campo de batalha, telecomunicações, 
conceitos táticos e logísticos, meteorologia e necessidades operacionais de interligação entre os sistemas de 
comando. 1971-12-17 / 1975-01-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0251/008 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/232. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, exigências operacionais aplicáveis aos sistemas de 
artilharia, inclui imagens. 1972-06-27 / 1972-06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0251/009 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/233. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, informação sobre o campo de batalha, telecomunicações, 
conceitos táticos e logísticos, meteorologia e necessidades operacionais de interligação entre os sistemas de 
comando e relatório sobre a precisão de tiro de artilharia. 1972-04-24 / 1974-07-08 
 
 
UI 0252 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0252/010 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/234. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, informação sobre o campo de batalha e convenções 
aplicáveis às informações de artilharia. 1972-10-06 / 1972-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0252/011 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/235. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, necessidades operacionais de interligação entre os 
sistemas de comando e condução das operações utilizadas nos escalões sob responsabilidade nacional e relatório 
sobre a precisão de tiro de artilharia. 1972-11-29 / 1973-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0252/012 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/236. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, procedimentos para determinar as correções de 
temperatura de carga do propelente e reunião especial sobre interoperabilidade dos sistemas de artilharia. 1973-
06-08 / 1973-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0252/013 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/237. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, ensaios de estabilidade do combustível propulsor, 
regulamentação de segurança para os foguetes, financiamentos para os testes de tiro e relatório técnico da reunião 
da comissão. 1973-10-01 / 1974-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/099/0252/014 - Comissão IV - Artilharia Terra-Terra - AC/238. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - artilharia terra-terra, ensaios de estabilidade do combustível propulsor, 
informações sobre os painéis de telecomunicações, de meteorologia e dos conceitos táticos e logísticos. 1973-04-
26 / 1975-11-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/100 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Defesa Aérea. 
Datas extremas: 1967 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cx. (cx. 253 - 255) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o armamento das forças terrestres na defesa aérea com 
estudos e relatórios da Comissão V de Armas de Defesa Aérea com instalação em terra 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3456 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0253 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0253/001 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, avaliação do sistema 
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de armas terra-ar de baixa altitude, reuniões, memorandos e relatórios da comissão ao NAAG. 1967-01-18 / 1967-
07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0253/002 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, testes sobre 
simulador do sistema de armas, acordos FINABEL e relatório semestral ao NAAG. 1967-08-16 / 1967-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0253/003 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, relatório técnico 
sobre o estudo de avaliação do sistema de armas e utilização do modelo de batalha aérea. 1967-09-00 / 1967-11-
14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0253/004 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, calendário de 
substituição das armas, avaliação do sistema de armas terra-ar de baixa altitude, reuniões e relatórios da comissão 
ao NAAG. 1969-12-23 / 1970-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0253/005 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, defesa de uma rota 
de abastecimento, medida de velocidades de projéteis, substituição das armas de defesa aérea de baixa e muito 
baixa altitude, estudo sobre a avaliação do sistema de armas e respetivo relatório. 1970-08-05 / 1970-12-04 
 
 
UI 0254 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0254/006 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, defesa de uma rota 
de reabastecimento, medida de velocidades de projéteis, substituição das armas de defesa aérea de baixa e muito 
baixa altitude, relatórios da comissão e diretivas do NAAG. 1970-12-20 / 1972-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0254/007 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, utilização do material 
de artilharia AA em tiro terrestre, estudo sobre a avaliação do sistema de armas e respetivo relatório. 1971-12-10 
/ 1972-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0254/008 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, míssil portátil de 
defesa AA e ordem do dia da reunião da comissão. 1972-08-10 / 1972-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0254/009 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, utilização de bocas 
de fogo em tiro terrestre, estudo sobre a avaliação da defesa de uma rota de reabastecimento, avaliação do sistema 
de armas de defesa aérea de baixa altitude e relatório técnico do SHAPE e relatório do presidente da comissão ao 
NAAG. 1972-12-18 / 1973-05-09 
 
 
UI 0255 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0255/010 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, efeitos da máscara 
de campo, reequipamento da artilharia portuguesa e reuniões da comissão. 1973-03-30 / 1973-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/100/0255/011 - Comissão V - Armas de Defesa Aérea. Instalação em terra. AC/225. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - defesa aérea baseada em terra, informações sobre 
o campo de batalha, especificações operacionais dos futuros sistemas ligeiros de defesa aérea de baixa e muito 
baixa altitude, estudo sobre a defesa de um aeródromo e reuniões da comissão. 1973-10-01 / 1974-10-08 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/101 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Vigilância do Campo de Batalha. 
Datas extremas: 1966 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 256 - 257) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o armamento das forças terrestres e a vigilância do campo 
de batalha com estudos e relatórios da Comissão VI sobre vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3457 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0256 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0256/001 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - tratamento automático de dados e relatório 
da situação do grupo de peritos sobre os instrumentos de ótica. 1966-12-16 / 1967-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0256/002 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - sistemas de infravermelho distante, de 
meteorologia, pesquisa sobre física e eletrónica, catálogo de substituição dos materiais de vigilância do campo de 
batalha, sistemas de navegação e transmissão, material de referenciação e relatório do grupo de peritos. 1969-12-
12 / 1970-02-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0256/003 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - painel de inteligência de combate, quadro 
comparativo dos sistemas de navegação e transmissão, substituição do material de referenciação, fundo especial 
destinado aos planos de cooperação e relatório da comissão. 1970-04-20 / 1971-02-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0256/004 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - contribuição para a pesquisa 
eletromagnética, quadro comparativo dos sistemas de navegação e transmissão, pesquisa sobre física e eletrónica, 
substituição do material de referenciação e reunião especial sobre visão noturna. 1970-12-14 / 1971-08-17 
 
 
UI 0257 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0257/005 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - sistemas de navegação e transmissão, 
uniformização das condições de ensaio de instrumentos óticos militares, pesquisa sobre física e eletrónica e 
informações técnicas sobre tubos de televisão de baixo nível luminoso. 1971-08-06 / 1971-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0257/006 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - programas de pesquisa sobre física e 
eletrónica, novo método para estabelecimento das cartas de interpretação fotográfica e relatório do grupo de 
trabalho. 1971-12-03 / 1972-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0257/007 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - estudo sobre a localização das posições e 
das comunicações, programas de pesquisa sobre física e eletrónica e conceito de barragem de reação rápida. 1972-
07-06 / 1972-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0257/008 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - a ameaça das forças do Pacto de Varsóvia, 
sistema de meteorologia, sistema NATO de telecomunicações, programas de pesquisa sobre física e eletrónica, 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

153 / 503 

estudos científicos de longo prazo, reuniões e relatórios da comissão operacional e técnica. 1973-01-05 / 1973-08-
01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0257/009 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - necessidades operacionais de interligação 
entre os sistemas de comando e condução das operações utilizadas nos escalões sob responsabilidade nacional, 
sistema de meteorologia, sistema NATO de telecomunicações, estudos científicos de longo prazo reuniões e 
relatórios da comissão operacional e técnica. 1973-08-03 / 1974-01-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/101/0257/010 - Comissão VI - Vigilância do campo de batalha e aquisição de objetivos - 
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - novos sistemas de deteção, observação e 
localização na profundidade dos objetivos, preocupações no domínio da visão noturna, estudo NATO de pesquisa 
operacional sobre as atividades de luta contra a artilharia, materiais de localização das armas, programas de 
pesquisa sobre física e eletrónica e relatórios da comissão operacional e técnica. 1974-02-15 / 1975-01-07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/102 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Defesa NBC. 
Datas extremas: 1966 / 1975 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 258 - 261) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres e a defesa NBC com 
estudos e relatórios da Comissão VII sobre Defesa NBC  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3458 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0258 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0258/001 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, programa de cooperação em matéria de descontaminação, critério de proteção pessoal, material 
para reconhecimento e deteção de gases e relatórios dos grupos de trabalho. 1966-12-12 / 1967-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0258/002 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/230. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, peritos sobre a quimioprofilaxia, ameaça química, agentes de guerra química e a poluição 
ambiental, características operacionais e especificações técnicas NATO dos materiais radioativos, reuniões e 
relatórios dos grupos de trabalho. 1969-12-15 / 1970-08-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0258/003 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/231. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, proteção das forças da NATO em campanha, grupo exploratório de peritos sobre a quimioprofilaxia, 
ameaça nuclear, instruções contra a guerra química, fundo especial destinados aos planos de cooperação das forças 
terrestres, aéreas e navais, roupas de proteção, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1970-07-13 / 1970-
11-25 
 
 
UI 0259 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0259/004 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/232. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - cooperação e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, recolha e identificação de agentes químicos, defesas de campo de batalha e abrigo contra os efeitos 
nucleares, proteção das forças da NATO em campanha, instruções contra a guerra biológica e química, reuniões e 
relatórios dos grupos de trabalho. 1970-12-15 / 1971-05-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0259/005 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/233. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, grupo exploratório de peritos sobre a quimioprofilaxia, a ameaça nuclear, estudo sobre os 
problemas futuros da subcomissão naval, métodos de calibragem em campo de instrumentos de radiação, 
avaliação da resistência dos materiais aos efeitos das armas nucleares, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 
1971-05-24 / 1971-09-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0259/006 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/234. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, critérios de avaliação do vestuário de proteção, defesa química, estação móvel de 
descontaminação, emprego de laboratórios civis para identificação e remoção de agentes de guerra química, ajuda 
a prestar às vítimas de agentes de guerra química, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho ao NAAG. 1971-09-
10 / 1971-12-06 
 
 
UI 0260 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0260/007 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/235. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, sistemas de telecomunicações para as zonas de combate, critérios de resistência dos materiais aos 
impulsos eletromagnéticos, defesa química, estudos sobre os efeitos da guerra química, tríptico sobre os 
instrumentos de radiação, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho ao NAAG. 1972-02-15 / 1973-08-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0260/008 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/236. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, guias das necessidades mínimas de materiais de defesa NBC, medição dos efeitos da contaminação 
residual subsistente após a descontaminação, critérios de resistência dos materiais aos impulsos eletromagnéticos, 
estudo sobre os critérios aplicáveis à proteção do olho humano contra os raios térmicos provocados pelas explosões 
nucleares, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho ao NAAG. 1972-11-04 / 1973-03-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0260/009 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/237. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, dispositivo de alarme de ambiente radioativo, subcomissão das forças navais, transporte, 
aprovisionamento e distribuição de água em ambiente NBC, modelos de impulsos eletromagnéticos no âmbito das 
considerações de sobrevivência nuclear NATO, recomendações do NAAG sobre a simplificação das estruturas, 
possibilidades de guerra química da União Soviética, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho ao NAAG. 1973-
01-31 / 1973-10-23 
 
 
UI 0261 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0261/010 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/226. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, descontaminação para um batalhão, recolha de amostras e identificação de agentes químicos, 
efeitos das armas nucleares, sobrevivência e ensaios de sobrevivência, suporte móvel para equipamentos de armas 
especiais, ficha de informações sobre o controle da radiométrico e reuniões dos grupos de trabalho. 1973-09-03 / 
1973-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0261/011 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/227. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, dosímetro de fibra de quartzo, fontes de radioatividade, medidor de contaminação, necessidades 
básicas dos navios de guerra de superfície e da tripulação, recolha de amostras e identificação de agentes químicos 
e reuniões dos grupos de trabalho. 1973-10-18 / 1973-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0261/012 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/228. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
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aéreas e navais, características operacionais, especificações técnicas e critérios de avaliação dos materiais 
radiativos, descontaminação de aeronaves e equipamentos das infraestruturas contaminados por um ataque 
químico, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1973-11-23 / 1974-04-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/102/0261/013 - Comissão VII - Defesa NBC - AC/229. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - colaboração e troca de informações entre os grupos das forças NATO terrestres, 
aéreas e navais, grupo de peritos em quimioprofilaxia, recolha de amostras e identificação de agentes químicos, os 
efeitos das armas nucleares, sobrevivência e ensaios de sobrevivência. 1974-02-28 / 1975-09-05 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/103 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Telecomunicações. 
Datas extremas: 1966 / 1975 
Dimensão e suporte: 3 cx. (cx. 262 - 264) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processo sobre armamento das forças terrestres e as telecomunicações 
com estudos e relatórios da Comissão VIII das Telecomunicações 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3459 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0262 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0262/001 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, relatório e instruções para a reunião inicial da comissão. 1966-12-12 / 1967-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0262/002 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/226. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, previsão das interferências de alta frequência, apresentação pelo exército americano da automação de 
operações de atribuição de frequência e programa de compatibilidade eletromagnética das forças terrestres dos 
Estados Unidos. 1969-12-15 / 1970-02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0262/003 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/227. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, fundo especial destinado aos planos em cooperação, meios de comando compatíveis para os sistemas de 
comunicação analógicos e digitais nas redes de telecomunicações militares e reuniões do grupo de trabalho. 1970-
03-02 / 1971-07-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0262/004 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/228. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, diagramas e símbolos em telecomunicações, pesquisas sobre as características do tráfico das redes de 
telecomunicações militares móveis e reuniões do grupo de trabalho. 1970-11-16 / 1971-07-14 
 
 
UI 0263 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0263/005 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/229. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, recomendações sobre as interligações NATO entre os sistemas nacionais de telecomunicações em zona de 
combate e os sistemas NICS - NATO Integrated Communications System, reuniões e relatório do grupo de trabalho 
sobre as frequências de rádio. 1971-07-20 / 1971-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0263/006 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/230. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, sistema de telecomunicações da zona tática da EUROCOM - European Command, reuniões e relatório do 
grupo de peritos sobre os parâmetros de interligação. 1971-12-02 / 1972-06-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0263/007 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/231. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, exposição do Reino Unido sobre a utilização da análise EMC - Electromagnetic Compatibility para facilitar a 
conceção da comutação e reunião do grupo de trabalho. 1972-09-01 / 1972-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0263/008 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/232. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, necessidades operacionais de interligação entre os sistemas de comando e condução das operações 
utilizadas nos escalões sob responsabilidade nacional e decisões tomadas na reunião do NAAG. 1972-11-14 / 1973-
05-02 
 
 
UI 0264 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0264/009 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/233. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, necessidades operacionais de interligação entre os sistemas de comando e condução das operações 
utilizadas nos escalões sob responsabilidade nacional, símbolos relativos à guerra eletrónica, planificação de um 
novo sistema de telefone automático móvel e relatório do presidente da comissão para o NAAG. 1973-04-16 / 1973-
11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0264/010 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/234. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, esforços dos Estados Unidos na estandardização das normas técnicas do sistema de comunicações militares 
como parte do programa padrão de defesa americano, reuniões e notas do grupo de peritos. 1973-08-22 / 1973-
09-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0264/011 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/235. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações para as zonas de combate para o período posterior 
a 1975, necessidades operacionais de interligação entre os sistemas de comando e condução das operações 
utilizadas nos escalões sob responsabilidade nacional, recomendações sobre as interligações NATO entre os 
sistemas nacionais de telecomunicações em zona de combate e os sistemas NICS, reuniões e relatório da comissão. 
1973-09-21 / 1975-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/103/0264/012 - Comissão VIII - Telecomunicações - AC/235. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - sistema de telecomunicações nas zonas de combate para o período posterior a 
1975. 1974-02-08 / 1975-03-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/104 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Engenharia 
Datas extremas: 1967 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 265) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o armamento das forças terrestres e a Engenharia com 
estudos e relatórios da Comissão IX sobre material de Engenharia 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3460 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0265 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/104/0265/001 - Comissão IX - Material de Engenharia - AC/225. Documentos NATO sobre 
o armamento das forças terrestres - proposta britânica sobre a substituição na Europa aos obstáculos criados pelos 
rios, procedimentos de segurança e testes mecânicos e climáticos e relatório da primeira reunião da comissão. 
1967-01-20 / 1967-10-31 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/104/0265/002 - Comissão IX - Material de Engenharia - AC/225. Documentos NATO sobre 
o armamento das forças terrestres, deslocação do adido militar e aeronáutico à Alemanha, sistemas de deteção 
aérea de campos de minas, deteção por micro-ondas, fundo especial destinado aos planos em cooperação e 
relatório do grupo de trabalho. 1970-06-03 / 1971-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/104/0265/003 - Comissão IX - Material de Engenharia - AC/225. Documentos NATO sobre 
o armamento das forças terrestres - conceito de barragem de reação rápida, conceitos táticos e logísticos, sistemas 
de deteção e neutralização de minas e reuniões do grupo de trabalho. 1972-05-18 / 1972-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/104/0265/004 - Comissão IX - Material de Engenharia - AC/225. Documentos NATO sobre 
o armamento das forças terrestres - sistemas de deteção aérea de campos de minas, neutralização de minas, 
restabelecimento rápido das pistas de aviação e relatório do grupo de trabalho. 1973-01-11 / 1975-06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/104/0265/005 - Minas aquáticas - AC/225. Documentos NATO sobre armamento das 
forças terrestres - minas destinadas a serem utilizadas em águas navegáveis. 1968-04-02 / 1971-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/104/0265/006 - Minas aquáticas - AC/225. Documentos NATO sobre armamento das 
forças terrestres - minas destinadas a serem utilizadas em águas navegáveis. 1972-01-20 / 1972-09-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/105 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Aeromobilidade das Forças Terrestres 
Datas extremas: 1969 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 266) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres e a aeromobilidade das 
Forças Terrestres com estudos e relatórios da Comissão X sobre a aeromobilidade das Forças Terrestres  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3461 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0266 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/105/0266/001 - Comissão X - Aeromobilidade das Forças Terrestres -  
AC/225. Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - veículos para mobilidade tática aérea, 
doutrina relativa ao armamento dos helicópteros, constituição do grupo de trabalho exploratório sobre a guerra 
eletrónica, reuniões e relatórios da comissão. 1969-11-17 / 1971-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/105/0266/002 - Comissão X - Aeromobilidade das Forças Terrestres - AC/226. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - veículos para mobilidade tática aérea, melhoramento 
nos helicópteros de operações de sobrevivência nos diferentes países, os veículos aéreos de observação e 
reconhecimento, helicópteros de ataque, reuniões e relatórios da comissão. 1970-12-07 / 1971-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/105/0266/003 - Comissão X - Aeromobilidade das Forças Terrestres - AC/227. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - veículos para mobilidade tática aérea, instalações 
para ensaios de formação de gelo na Europa, condições de ensaios e pesquisa, papel do helitransporte tático e 
logístico, reuniões e relatórios da comissão. 1971-12-06 / 1972-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/105/0266/004 - Comissão X - Aeromobilidade das Forças Terrestres - AC/228. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - veículos para mobilidade tática aérea, emprego de 
helicópteros das forças canadianas na função de transporte, proposta sobre o fornecimento de dados 
meteorológicos e efeitos do clima em operações de helicópteros, reuniões e relatórios da comissão. 1972-11-12 / 
1973-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/105/0266/005 - Comissão X - Aeromobilidade das Forças Terrestres - AC/229. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças terrestres - veículos para mobilidade tática aérea, capacidades 
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e limitações dos equipamentos de visão noturna - desenvolvimento de sistemas a curto prazo, anteprojeto de 
acordo FINABEL, dados básicos para o estudo do helicóptero de ataque para 1985, reuniões e relatórios da 
comissão. 1974-02-07 / 1974-12-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/106 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Logística. 
Datas extremas: 1968 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 267) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres e a logística com estudos 
e relatórios da Comissão XI sobre produção e logística 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3462 -  L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0267 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/106/0267/001 - Comissão XI - Produção e Logística - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - doutrina, conceitos táticos e logística, conceito de operações para as tarefas 
prioritárias do Exército, diretivas comuns relativas à organização da informação no campo de batalha, reuniões, 
memorando e relatórios do grupo de trabalho. 1968-01-12 / 1970-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/106/0267/002 - Comissão XI - Produção e Logística - AC/226. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - doutrina, conceitos táticos e logística, exigências operacionais nacionais relativas 
à defesa aérea baseada em terra de baixa e muito baixa altitude para proteção das tropas em movimento tanto no 
aerotransporte como no solo, operações de combate de helicópteros em condições de mau tempo, observações 
de vários países NATO sobre os conceitos das operações, reuniões e relatório da comissão ao NAAG. 1970-11-25 / 
1971-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/106/0267/003 - Comissão XI - Produção e Logística - AC/227. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - doutrina, conceitos táticos e logística, exigências operacionais no âmbito dos 
novos materiais, reuniões e relatório da comissão ao NAAG. 1971-09-01 / 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/106/0267/004 - Comissão XI - Produção e Logística - AC/228. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - doutrina, conceitos táticos e logística, observações de vários países NATO sobre 
os conceitos das operações e propostas dos países FINABEL no contexto da seleção de novos domínios considerados 
como essenciais com vista a definir as necessidades operacionais comuns. 1971-12-09 / 1972-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/106/0267/005 - Comissão XI - Produção e Logística - AC/229. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - doutrina, conceitos táticos e logística, manutenção da mobilidade, orientações 
relativas à defesa aérea baseada em terra de baixa e muito baixa altitude para proteção das tropas em movimento 
tanto no aerotransporte como no solo, família dos veículos blindados, ataque de blindados por fogo direto e 
indireto e guia para os conceitos operacionais anglo-alemães para os anos 1981-1990. 1972-12-22 / 1973-10-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/106/0267/006 - Comissão XI - Produção e Logística - AC/230. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres - doutrina, conceitos táticos e logística, exigências aplicáveis ao apoio de fogo 
indireto, veículos aéreos destinados a assegurar a aeromobilidade tática, emprego de blindados na guerra futura, 
operações em zona urbana e sumário do relatório da reunião da comissão. 1973-11-23 / 1974-11-11 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/107 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Meteorologia 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 268) com um total de 4 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres ao nível da meteorologia 
com estudos e relatórios da Comissão XII sobre meteorologia 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3537 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0268 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/107/0268/001 - Comissão XII - Meteorologia - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, adoção de uma mensagem meteorológica padrão para aeronaves de vigilância 
não tripuladas, necessidades operacionais de interligação entre os sistemas de comando e condução das operações 
utilizadas nos escalões sob responsabilidade nacional, observações aerológicas, definição do nível médio do mar e 
reuniões dos grupos de trabalho. 1970-12-11 / 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/107/0268/002 - Comissão XII - Meteorologia - AC/226. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres e navais, eficácia do tiro naval, material de receção e reprodução fotográfica dos 
sinais de satélite meteorológicos, parâmetros meteorológicos em que depende a variabilidade do vento, reuniões 
e relatórios dos grupos de trabalho. 1972-01-04 / 1973-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/107/0268/003 - Comissão XII - Meteorologia - AC/227. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres e navais, eficácia do tiro naval, propagação das ondas de rádio da baixa atmosfera 
acima do solo, estatísticas sobre os índices de frequência da refração na baixa atmosfera, reuniões e relatórios dos 
grupos de trabalho. 1972-12-15 / 1973-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/107/0268/004 - Comissão XII - Meteorologia - AC/228. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, geradores de hidrogénio, climatologia de precipitação na Europa Central, acordo 
de estandardização, dados meteorológicos - estudo dos mísseis terra-ar de baixa altitude, reuniões e relatório do 
grupo de trabalho. 1973-11-16 / 1974-11-27 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/108 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Sistemas TAD. 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 269) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres e os sistemas TAD 
(Temporary Assigned Duty) com estudos e relatórios da Comissão XIII sobre necessidades operacionais de superfície 
dos Sistemas TAD para necessidades de comando  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3764 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0269 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/108/0269/001 - Comissão XIII - Necessidades Operacionais de Superfície dos Sistemas 
TAD (Temporary Assigned Duty) para necessidades de comando - AC/225. Documentos NATO sobre o armamento 
das forças terrestres, requisitos operacionais de interligação dos sistemas TAD para necessidades de comando e 
controlo nos escalões sob responsabilidade nacional, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1970-10-30 / 
1971-10-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/108/0269/002 - Comissão XIII - Necessidades Operacionais de Superfície dos Sistemas 
TAD (Temporary Assigned Duty) para necessidades de comando - AC/225. Documentos NATO sobre o armamento 
das forças terrestres, informações sobre o campo de batalha, requisitos operacionais de interligação dos sistemas 
TAD para necessidades de comando e controlo nos escalões sob responsabilidade nacional, desenvolvimento do 
método de formatação de mensagens e esquema de recuperação de indexação, reuniões e relatório do presidente 
da comissão. 1972-01-21 / 1972-10-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/108/0269/003 - Comissão XIII - Necessidades Operacionais de Superfície dos Sistemas 
TAD (Temporary Assigned Duty) para necessidades de comando - AC/225. Documentos NATO sobre o armamento 
das forças terrestres, telecomunicações, conceitos táticos e logísticos, requisitos operacionais de interligação dos 
sistemas TAD para necessidades de comando e controlo nos escalões sob responsabilidade nacional, reuniões e 
relatório do presidente da comissão. 1973-02-15 / 1974-0301 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/109 
Título: Produção de defesa. Armamento das forças terrestres. Sistemas Armas Anti Blindadas 
Datas extremas: 1969 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 270) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armamento das forças terrestres e os sistemas de armas 
anti blindadas, testes e resultados de tiro MILAN com relatórios do grupo de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3684 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0270 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/109/0270/001 - Sistema de Armas Anti Blindadas - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, instruções técnicas, testes e resultados conjuntos de tiro MILAN em voo e 
relatório para o NAAG. 1969-12-29 / 1971-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/109/0270/002 - Sistema de Armas Anti Blindadas - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, proposta franco-alemã para a promoção de uma coprodução internacional, testes 
e resultados de tiro MILAN em voo após 1970 e relatório do grupo de trabalho. 1971-12-10 / 1972-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/109/0270/003 - Sistema de Armas Anti Blindadas - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, míssil MILAN, equipamentos de engenharia, resultados de tiro em voo após 1972 
e relatório do grupo de trabalho. 1972-11-09 / 1973-07-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/109/0270/004 - Sistema de Armas Anti Blindadas - AC/225. Documentos NATO sobre o 
armamento das forças terrestres, míssil MILAN e relatório do presidente do grupo de trabalho para o NAAG. 1973-
09-25 / 1974-05-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/110 
Título: Produção de defesa. Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. 
Datas extremas: 1963 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 271 - 272) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo consultivo NATO para as forças terrestres 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3110 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0271 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0271/001 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre as fontes de alimentação elétrica no campo de batalha, troca de informação sobre a eventual aplicação de 
novas técnicas, sistemas eletrónicos para a identificação terrestre no campo de batalha, declaração sumária das 
atividades dos grupos de peritos sobre o equipamento de proteção contra a guerra química, memorandos e 
relatórios dos vários grupos de trabalho. 1963-04-16 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0271/002 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre a transmissão e tratamento de dados, carros de combate e veículos blindados de combate e transporte, 
guerra de minas - minas terrestres, lista de acordos bi, tri e multilaterais, criação de um centro NATO de experiências 
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para a atualização de métodos e meios de combate, memorandos e relatórios dos vários grupos de trabalho. 1964-
12-18 / 1965-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0271/003 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre o papel do Army Board na informação e nos armamentos do exército, fontes de energia elétrica, defesa aérea 
terrestre, lista de acordos bi, tri e multilaterais, memorandos e relatórios dos vários grupos de trabalho. 1965-12-
20 / 1967-02-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0271/004 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre as decisões tomadas na conferência dos diretores nacionais de armamentos, fundo especial destinado aos 
planos de cooperação, memorandos, reuniões e relatórios dos grupos consultivos. 1970-01-30 / 1970-12-02 
 
 
UI 0272 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0272/005 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre os calendários de substituição para os sistemas de armas de artilharia, assuntos suscetíveis de interesse para 
uma cooperação no domínio das telecomunicações e relatório da conferência dos diretores nacionais de 
armamentos. 1970-12-30 / 1971-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0272/006 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre os calendários de substituição para os sistemas de armas de artilharia. 1971-09-15 / 1971-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0272/007 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre os calendários de substituição para os sistemas de armas de artilharia, ordens do dia das reuniões, 
memorandos e relatórios dos vários grupos de trabalho. 1971-12-10 / 1972-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0272/008 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre a guerra eletrónica para as forças terrestres, necessidades operacionais de trocas de informação, armamento 
das forças terrestres e relatório dos vários grupos de trabalho. 1972-12-15 / 1971-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/110/0272/009 - Grupo consultivo NATO para as forças terrestres. Documentos NATO 
sobre a utilização de um fundo especial para os projetos em cooperação, guerra eletrónica para as forças terrestres, 
influência de fatores ambientais na realização de tarefas militares e relatório dos vários grupos de trabalho. 1973-
11-14 / 1974-07-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/111 
Título: Produção de defesa. Estudos relativos à mobilidade estratégica terrestre. Identificação de Submarinos. 
Datas extremas: 1963 / 1976 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 273) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre estudos relativos à mobilidade estratégica terrestre e a 
identificação de submarinos com relatórios do Grupo de Trabalho para a identificação de submarinos (Comissão V) 
e do Grupo do projeto nº 1 sobre o polígono acústico fixo  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e nº original de processo: 3136 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0273 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/001 - Grupo de Trabalho para a identificação de submarinos. Documentos 
NATO sobre o grupo de trabalho misto para a identificação dos submarinos, resultados dos trabalhos experimentais 
efetuados pela Alemanha sobre a propagação de um campo eletromagnético para um submarino, reuniões e 
relatórios do grupo de trabalho. 1963-05-29 / 1967-01-16 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/002 - Grupo de Trabalho para a identificação de submarinos. Documentos 
NATO sobre o grupo de trabalho misto para a identificação dos submarinos e relatório do grupo de estudos de 
longo prazo. 1966-11-10 / 1966-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/003 - Grupo de Trabalho para a identificação de submarinos. Documentos 
NATO sobre o grupo de trabalho misto para a identificação dos submarinos e relatório do grupo de estudos de 
longo prazo. 1967-04-26 / 1967-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/004 - Subcomissão sobre identificação de submarinos - AC/243. Documentos 
NATO sobre a pesquisa para a Defesa - estabelecimento de um polígono de acústica submarina nos Açores e 
relatórios da comissão. 1967-05-03 / 1967-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/005 - Comissão V - Identificação de submarinos - AC/243. Documentos NATO 
sobre o grupo de pesquisa para a defesa, painel de identificação de submarinos - longo prazo, reuniões e relatórios 
da comissão. 1968-04-04 / 1972-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/006 - Comissão V - Identificação de submarinos - AC/244. Documentos NATO 
sobre o grupo de pesquisa para a defesa, painel de identificação de submarinos - longo prazo, reuniões e relatórios 
da comissão. 1972-11-09 / 1973-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/007 - Comissão V - Identificação de submarinos - AC/245. Documentos NATO 
sobre o grupo de pesquisa para a defesa, painel de identificação de submarinos - longo prazo, reuniões e relatórios 
da comissão. 1973-10-17 / 1976-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/111/0273/008 - Grupo do projeto nº 1 sobre o polígono acústico fixo - AC/243. 
Documentos NATO sobre o grupo de pesquisa para a defesa, projeto do polígono dos Açores, apoio logístico pela 
NAMSA, inauguração do AFAR, projeto de acordo sobre jurisdição criminal e recursos civis, desclassificação dos 
relatórios, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1969-03-06 / 1971-11-25 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/112 
Título: Produção de defesa. Estudos relativos à mobilidade estratégica terrestre. Pesquisa para a Defesa. 
Datas extremas: 1967 / 1975 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 274 - 277) com um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre estudos relativos à mobilidade estratégica terrestre e a 
pesquisa para a Defesa com relatórios da Subcomissão I e Subcomissão II, Subcomissão III sobre Física Eletrónica, 
Comissão IV sobre infravermelhos à distância, Comissão VI sobre IFF a longo prazo, Comissão VII sobre a aplicação 
de pesquisa operacional para a Defesa 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3898, 4396, 3497, 3498, 
3816 e 3569 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0274 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0274/001 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os infravermelhos de distância e estudo de longo prazo relativo à mobilidade estratégica 
terrestre. 1967-05-29 / 1967-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0274/002 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativo à mobilidade estratégica terrestre. 1967-
06-00 / 1967-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0274/003 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, 
exercício multinacional de luta ASM, combate sob condições de visibilidade limitada, aspetos científicos e técnicos 
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das operações militares em condições árticas, defesa dos veículos blindados e diretivas da comissão. 1970-01-13 / 
1970-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0274/004 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, 
combate sob condições de visibilidade limitada, documento de trabalho sobre o exercício multinacional, influência 
dos fatores ambientais sobre o desempenho militar, reuniões e memorando da comissão. 1970-12-01 / 1971-04-
27 
 
 
UI 0275 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0275/005 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, 
combate sob condições de visibilidade limitada, exercício multinacional de operações militares sob condições 
árticas, reuniões e memorando da comissão. 1971-06-02 / 1972-05-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0275/006 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, 
combate sob condições de visibilidade limitada, exercício multinacional sobre os materiais não metálicos, 
operações militares sob condições árticas e os aspetos defensivos da guerra química e biológica. 1971-07-05 / 1971-
10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0275/007 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, 
combate sob condições de visibilidade limitada, exercício multinacional sobre os materiais não metálicos e relatório 
da comissão. 1971-10-01 / 1971-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0275/008 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, 
influência dos fatores ambientais sobre o desempenho militar, exercício multinacional de reconhecimento, 
vigilância e deteção, reuniões e resumo do relatório da comissão. 1971-12-15 / 1973-05-04 
 
 
UI 0276 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/009 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, 
especificações técnicas NATO relativas ao material de luta contra as minas, influência dos fatores ambientais sobre 
o desempenho militar, reuniões e resumo do relatório da comissão. 1972-11-30 / 1973-10-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/010 - Subcomissão I - Grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos à mobilidade estratégica terrestre, estudo 
sobre as necessidades meteorológicas para as futuras operações militares, combustíveis militares, exercício 
multinacional sobre as perspetivas de longo prazo no domínio dos veículos blindados e da luta antitanque, reuniões 
e relatórios da comissão. 1973-11-20 / 1975-03-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/011 - Subcomissão II - grupo sobre a pesquisa para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a defesa NBC a longo prazo, luta antissubmarina em águas pouco profundas, reunião e 
relatório da comissão exploratória. 1967-06-12 / 1968-05-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/012 - Subcomissão III -  Física Eletrónica - AC/243. Documentos NATO sobre a 
pesquisa para a defesa - física e eletrónica - ponto de contacto no domínio da proteção contra a radiação 
eletromagnética, compatibilidade eletromagnética do material eletrónico, as relações homem/máquina, medição 
aérea da temperatura da superfície do mar, reuniões, resumos e relatório da comissão. 1969-12-01 / 1971-09-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/013 - Subcomissão III -  Física Eletrónica - AC/243. Documentos NATO sobre a 
pesquisa para a defesa - física e eletrónica - lista internacional de materiais eletrónicos disponíveis, reuniões e 
relatório para o presidente da comissão. 1971-11-09 / 1971-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/014 - Subcomissão III -  Física Eletrónica - AC/243. Documentos NATO sobre a 
pesquisa para a defesa - física e eletrónica - grupo de estudos para dispositivos em estado sólido, materiais 
eletrónicos calibrados, radiação do céu e do solo, reconhecimento de padrões, propagação de radar em condições 
de corredor e reuniões dos grupos de trabalho. 1972-10-01 / 1972-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/015 - Subcomissão III -  Física Eletrónica - AC/243. Documentos NATO sobre a 
pesquisa para a defesa - física e eletrónica - grupo de estudos para dispositivos em estado sólido, radiação do céu 
e do solo, reconhecimento de padrões, propagação de radar em corredor de baixa elevação sobre o mar, proteção 
do pessoal contra radiações eletromagnéticas não ionizantes e reuniões dos grupos de trabalho. 1972-12-29 / 1973-
11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0276/016 - Subcomissão III -  Física Eletrónica - AC/243. Documentos NATO sobre a 
pesquisa para a defesa - física e eletrónica - grupo de estudos para dispositivos em estado sólido, aplicação militar 
das ondas milimétricas, lista internacional de materiais eletrónicos disponíveis, reconhecimento de padrões, 
materiais eletrónicos calibrados, radiação do céu e do solo, propagação de radar em corredor de baixa elevação 
sobre o mar e reuniões dos grupos de trabalho. 1974-01-31 / 1974-08-08 
 
 
UI 0277 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0277/017 - Comissão IV - infravermelhos à distância - AC/243. Documentos NATO 
sobre o grupo de pesquisa para a defesa, física e eletrónica, método de previsão das características da influência 
dos objetivos aéreos, otimização dos sistemas de imagens por infravermelhos, rede bidimensional em estado sólido 
para imagens térmicas, otimização dos parâmetros, reuniões e relatórios da comissão. 1971-03-05 / 1973-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0277/018 - Comissão IV - infravermelhos à distância - AC/243. Documentos NATO 
sobre o grupo de pesquisa para a defesa, física e eletrónica, método de previsão das características da influência 
dos objetivos aéreos, otimização dos sistemas de imagens por infravermelhos, rede bidimensional em estado sólido 
para imagens térmicas, otimização dos parâmetros, reuniões e relatórios da comissão. 1974-01-25 / 1974-08-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0277/019 - Comissão VI - sobre IFF a longo prazo - AC/243. Documentos NATO sobre 
o armamento das forças aéreas, grupo de pesquisa para a defesa, identificação dos aviões, filosofia e doutrina da 
defesa aérea, conceito operacional para um futuro sistema de identificação, reuniões e relatórios do grupo de 
trabalho técnico. 1972-11-10 / 1973-09-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0277/020 - Comissão VI - sobre IFF a longo prazo - AC/243. Documentos NATO sobre 
o armamento das forças aéreas, grupo de pesquisa para a defesa, identificação dos aviões, filosofia e doutrina da 
defesa aérea, conceito operacional para um futuro sistema de identificação, reuniões e relatórios do grupo de 
trabalho operacional. 1973-11-19 / 1974-09-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0277/021 - Comissão VII - Aplicação de pesquisa operacional para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a comissão exploratória e grupo de estudos de pesquisas para a defesa e reuniões da 
comissão. 1972-04-05 / 1972-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0277/022 - Comissão VII - Aplicação de pesquisa operacional para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a comissão exploratória e grupo de estudos de pesquisas para a defesa contra blindados, 
reuniões, memorandos e relatórios da comissão. 1972-11-28 / 1973-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/112/0277/023 - Comissão VII - Aplicação de pesquisa operacional para a Defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a comissão exploratória e grupo de estudos de pesquisas para a defesa contra blindados, 
reuniões, memorandos e relatórios da comissão. 1973-11-07 / 1975-06-18 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/113 
Título: Produção de defesa. Controlo de Qualidade. 
Datas extremas: 1967 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 278 - 279) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre produção de defesa e o controlo de qualidade com 
relatórios do Grupo de Técnicos sobre Inspeção e Controlo de Qualidade e do Grupo de Trabalho para o Ccontrolo 
de Qualidade  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3315, 3587, 3811, 3813 - 
L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0278 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0278/001 - Grupo de Técnicos sobre Inspeção e Controlo de Qualidade - AC/250. 
Documentos NATO sobre o sistema de controlo de qualidade e receção técnica NATO de produção de aeronaves, 
equipamentos eletrónicos, normas e especificações militares americanas. 1965-01-18 / 1965-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0278/002 - Grupo de trabalho para o controle de qualidade - AC/250. Documentos 
NATO sobre a criação de um novo grupo de trabalho e exigências NATO para as organizações industriais de inspeção 
e controle de qualidade. 1968-06-26 / 1970-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0278/003 - Grupo de Técnicos sobre Inspeção e Controlo de Qualidade - AC/250. 
Documentos NATO sobre definições de qualidade e termos de garantia utilizados pelas autoridades 
governamentais, simpósio sobre controle de qualidade, especificações contratuais e relatórios do grupo de peritos. 
1969-12-12 / 1970-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0278/004 - Grupo de Técnicos sobre Inspeção e Controlo de Qualidade - AC/250. 
Documentos NATO sobre a garantia de qualidade no âmbito dos projetos comuns da NATO, publicações para 
garantir a qualidade da documentação técnica, memorandos e relatórios do grupo de peritos. 1973-10-05 / 1975-
01-09 
 
 
UI 0279 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0279/005 - Grupo de Técnicos sobre Inspeção e Controlo de Qualidade - AC/250. 
Documentos NATO sobre revisão do projeto - exigência NATO para as organizações industriais de controle de 
qualidade e relatórios do grupo de peritos - GEIQC. 1970-12-07 / 1971-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0279/006 - Grupo de Técnicos sobre Inspeção e Controlo de Qualidade - AC/250. 
Documentos NATO sobre o sistema de controlo de qualidade - pretensão da Fábrica Militar de Braço de Prata - 
FMBP em enviar um seu delegado para as reuniões do GEIQC, memorandos e relatórios do grupo de peritos. 1971-
11-29 / 1975-03-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0279/007 - Grupo de Técnicos sobre Inspeção e Controlo de Qualidade - AC/250. 
Documentos NATO sobre o glossário dos termos de controlo de qualidade, codificação e secção de qualidade, 
elaboração de publicações NATO para garantir a qualidade da documentação técnica, reuniões, memorandos e 
relatórios da atividade do grupo de peritos - GEIQC. 1972-11-23 / 1973-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0279/008 - Grupo de trabalho para o controlo de qualidade - GTCQ - geral. 
Documentos do grupo de trabalho sobre a nomeação de um tenente-coronel para o Ultramar. 1973-02-15 / 1973-
07-31 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0279/009 - Grupo de trabalho para o controlo de qualidade - GTCQ - reuniões. 
Documentos NATO sobre o controlo de qualidade, memorandos, reuniões e colóquios do grupo de trabalho. 1973-
06-19 / 1973-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/113/0279/010 - Grupo de trabalho para o controlo de qualidade - GTCQ - reuniões. 
Documentos NATO sobre o controlo de qualidade, memorandos, reuniões e colóquios do grupo de trabalho. 1973-
12-12 / 1974-02-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/114 
Título: Produção de defesa. Projeto NAVY. 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 280) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o Projeto NAVY no âmbito da produção de defesa com 
documentos dos Naval Board 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1820, 3834, 3904, 3905, 3914 
- L111 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0280 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/114/0280/001 - Projeto NAVY/A/2. Documentos NATO do Naval Board sobre a lista de 
correspondência para o projeto NAVY/A/2, adaptação dos navios ao inverno e ao gelo ártico. 1958-10-09 / 1961-
02-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/114/0280/002 - ABC-NAVY-STD. Programa de estandardização americano, inglês e 
canadiano. Documentos NATO do Naval Board sobre a estandardização dos símbolos e abreviaturas para os 
desenhos elétricos e eletrónicos, princípios gerais e medição, características dos geradores elétricos a bordo e 
acordo de estandardização entre os ABC (American, British, Canadian). 1970-05-14 / 1972-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/114/0280/003 - NAVY - J/41. Vida e a eficácia dos tratamentos magnéticos - parte XIV. 
Documento NATO do Naval Board sobre a vida e a eficácia dos tratamentos magnéticos, possibilidade da marinha 
de assumir a custódia do estudo proposto. 1972-05-12 / 1972-05-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/114/0280/004 - NAVY - J/41. Métodos de determinação dos parâmetros de segurança 
magnética - parte XV. Documentos NATO do Naval Board sobre os métodos de determinação dos parâmetros 
magnéticos de segurança de navios. 1972-05-19 / 1972-05-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/114/0280/005 - NAVY - J/56. Danos em MCM equipamentos como resultado de explosão 
de mina - parte II. Documentos NATO sobre a alteração do número e do estudo relativo aos danos em MCM e 
equipamentos como resultado da explosão de mina. 1974-02-20 / 1974-04-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/115 
Título: Produção de defesa. Grupos de trabalho. 
Datas extremas: 1966 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 281 - 282) com um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos dos grupos de trabalho de produção de defesa nomeadamente 
do Grupo Exploratório AC/233 para o estudo das NBMR (NATO Basic Military Requirement), Grupo de trabalho 
especial sobre cooperação tecnológica internacional - AC/262, Grupo Especial de Trabalho sobre baterias primárias 
e secundárias- AC/67, Grupo de trabalho NADREPS em logística de produção - AC/259, Grupo de Trabalho sobre 
geradores elétricos - AC/268, Grupo de Trabalho Executivo AC/281 sobre estudos de defesa e Grupo tri-serviço em 
defesa aérea - AC/280.  
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Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3367, 3480, 3642, 3646, 3899, 
3856, 3723 - L111. 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0281 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0281/001 - Grupo Exploratório AC/233 - estudo das NBMR (NATO Basic Military 
Requirement). Pasta I. Documentos NATO sobre a cooperação em matéria de pesquisa e produção de materiais 
militares, estudos relativos aos procedimentos NBMR - Necessidades Militares da NATO de Base, reuniões, 
memorandos e relatórios do grupo exploratório. 1966-04-15 / 1966-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0281/002 - Grupo Exploratório AC/233 - estudo das NBMR (NATO Basic Military 
Requirement). Pasta II. Documentos NATO sobre os estudos relativos aos procedimentos NBMR - Necessidades 
Militares da NATO de Base - o papel das autoridades militares, reuniões, memorandos e relatórios do grupo 
exploratório. 1965-10-07 / 1966-04-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0281/003 - Grupo de trabalho especial sobre cooperação tecnológica internacional - 
AC/262. Documentos NATO sobre a composição do grupo de trabalho especial, preparação da reunião ministerial, 
ordens de dia, projeto de relatório e relatório para os ministros. 1967-03-22 / 1967-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0281/004 - Grupo Especial de Trabalho sobre baterias primárias e secundárias- 
AC/67. Pasta I. Documentos NATO sobre os componentes eletrónicos, pilhas e acumuladores, estandardização das 
peças eletrónicas e relatório do grupo especial de trabalho. 1969-07-07 / 1972-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0281/005 - Grupo Especial de Trabalho sobre baterias primárias e secundárias- 
AC/67. Pasta II. Documentos NATO sobre os componentes eletrónicos, pilhas e acumuladores, estandardização dos 
acumuladores de níquel-cádmio e de chumbo ácido e relatório do grupo especial de trabalho. 1972-11-09 / 1973-
09-28 
 
 
UI 0282 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/006 - Grupo Especial de Trabalho sobre baterias primárias e secundárias- 
AC/67. Pasta III. Documentos NATO sobre os componentes eletrónicos, pilhas e acumuladores, estandardização 
dos acumuladores de níquel-cádmio, de chumbo ácido e baterias secas e reuniões do grupo trabalho. 1974-05-03 
/ 1974-08-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/007 - Grupo de trabalho NADREPS em logística de produção - AC/259. Pasta I. 
Documentos NATO sobre a comissão de diretores nacionais de armamentos, conferência exploratória NATO em 
logística de produção - planeamento, implementação, recomendações e conclusões. 1972-04-20 / 1972-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/008 - Grupo de trabalho NADREPS em logística de produção - AC/259. Pasta II. 
Documentos NATO sobre a comissão de diretores nacionais de armamentos, conferência exploratória NATO em 
logística de produção, reunião e resumo do relatório do grupo exploratório. 1972-09-21 / 1972-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/009 - Grupo de trabalho NADREPS em logística de produção - AC/260. Pasta III. 
Documentos NATO sobre a comissão de diretores nacionais de armamento e o acompanhamento da conferência 
exploratória NATO em logística de produção. 1973-06-08 / 1974-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/010 - Grupo de Trabalho sobre geradores elétricos - AC/268. Pasta I. 
Documentos NATO sobre os componentes eletrónicos, geradores elétricos para fins de defesa, método de 
especificações dos geradores, reuniões e relatório do grupo de trabalho. 1969-07-11 / 1971-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/011 - Grupo de Trabalho sobre geradores elétricos - AC/268. Pasta II. 
Documentos NATO sobre os componentes eletrónicos, características elétricas dos geradores de corrente contínua 
e memorando do grupo de trabalho. 1973-01-22 / 1973-10-15 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/012 - Grupo de Trabalho sobre geradores elétricos - AC/268. Pasta III. 
Documentos NATO sobre os componentes eletrónicos, geradores elétricos para fins de defesa, características 
elétricas dos geradores de corrente contínua e alternada e memorando do grupo de trabalho. 1973-12-20 / 1974-
10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/013 - Grupo de Trabalho Executivo AC/281 sobre estudos de defesa. 
Documentos NATO do grupo de trabalho executivo sobre o estudo dos problemas da defesa da aliança nos anos 70 
e relatório do apoio logístico. 1971-10-01 / 1971-10-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/014 - Grupo tri-serviço em defesa aérea - AC/280. Documentos NATO sobre a 
defesa aérea efetuada pelos 3 ramos das forças armadas, grupo de proteção dos aeródromos, memorandos, 
reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1970-12-23 / 1972-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/015 - Grupo tri-serviço em defesa aérea - AC/280. Pasta I. Documentos NATO 
sobre a defesa aérea efetuada pelos 3 ramos das forças armadas, especificações operacionais relativas a um futuro 
sistema de mísseis superfície-ar, memorandos, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1972-11-08 / 1973-
02-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/115/0282/016 - Grupo tri-serviço em defesa aérea - AC/280. Pasta II. Documentos NATO 
sobre a defesa aérea efetuada pelos 3 ramos da forças armadas, filosofia e doutrina da defesa aérea, estudo do 
NIAG sobre as necessidades de materiais de defesa aérea, memorandos, reuniões e relatórios dos grupos de 
trabalho. 1973-11-13 / 1974-11-06 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/116 
Título: Produção de defesa. Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. 
Datas extremas: 1962 / 1973 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 283 - 287) com um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo de trabalho adoçou sobre proteção contra a guerra 
NBC, com recomendações e relatórios, projetos com especificações técnica e normas NATO relativas aos níveis de 
aptidão em matéria de defesa NBC.  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 2617 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0283 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0283/001 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações e relatórios. 1962-05-16 / 1962-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0283/002 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações e relatórios. 1963-01-15 / 1963-08-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0283/003 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e atas. 1963-08-07 / 1963-12-05 
 
 
UI 0284 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0284/004 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios, projetos de especificações técnicas sobre 
roupas interiores especiais, cegueira devido ao clarão nuclear. 1964-04-30 / 1964-10-02 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0284/005 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1963-12-16 / 1964-
05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0284/006 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1964-10-08 / 1964-
11-23 
 
 
UI 0285 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0285/007 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1964-12-10 / 1965-
06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0285/008 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1965-06-25 / 1965-
11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0285/009 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1965-12-16 / 1966-
02-25 
 
 
UI 0286 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0286/010 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1966-03-19 / 1966-
09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0286/011 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1966-09-12 / 1966-
10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0286/012 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios e especificações técnicas. 1966-10-17 / 1966-
12-08 
 
 
UI 0287 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0287/013 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Anexo. 
Relatório especial da Autoridade de Energia Atómica do Reino Unido sobre detecção e reconhecimento de 
explosões subterrâneas com apendices. 1965-12-00 / 1965-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0287/014 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, recomendações, relatórios, atas das reuniões e especificações técnicas. 
1966-12-16 / 1967-02-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0287/015 - Grupo de trabalho ad-hoc sobre protecção contra a guerra NBC. 
Características operacionais e especificações técnicas e critérios de avaliação combinadas para os aparelhos 
respiratórios. 1967-06-30 / 1967-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/116/0287/016 - Normas NATO relativas aos níveis de aptidão em matéria de defesa NBC. 
Contém documentos NATO sobre as normas em matéria de defesa nuclear, bíologica e química - 2º projeto. 1973-
03-05 / 1973-05-26 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/117 
Título: Produção de defesa. Grupos de Projetos. 
Datas extremas: 1973 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 288) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos dos grupos de projeto da produção de defesa, nomeadamente 
do Grupo responsável do projeto nº 10 sobre material passivo das cadeias de teletransmissões, Grupo responsável 
do projeto nº 11 sobre as fragatas para 1970, Grupo responsável do projeto nº 12 sobre as fragatas ligeiras para 
1970-1980 e Grupo responsável do projeto nº 13 sobre o sistema NATO de chamariz de infravermelhos (IR).  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3985, 3986, 4047 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0288 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/117/0288/001 - Grupo responsável do projeto nº 10 - material passivo das cadeias de 
teletransmissões. Contém documentos NATO sobre regras para avaliação de pedidos de industriais, lista de 
especificações do equipamento e apresentação de dados dos canais de teletransmissão, apresentação de 
informações interligadas de dados, programa de trabalhos e revisão do sistema especificações. 1973-06-25 / 1975-
01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/117/0288/002 - Grupo responsável do projeto nº 11 - fragatas para 1970. Documentos 
NATO sobre o projeto para as fragatas no decénio 1970-1980, programa de trabalhos e eleição do presidente. 
. 1973-06-26 / 1973-08-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/117/0288/003 - Grupo responsável do projeto nº 11 - fragatas para 1970. Documentos 
NATO sobre o projeto para as fragatas no decénio 1970-1980, calendário e relatório provisório do presidente. 
. 1973-11-05 / 1974-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/117/0288/004 - Grupo responsável do projeto nº 12 - fragatas ligeiras para 1970-1980. 
Documentos NATO sobre o projeto para as fragatas ligeiras, declarações de interesse por parte das nações na 
atividade do grupo de projeto nº 12. 1973-06-26 / 1973-08-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/117/0288/005 - Grupo responsável do projeto nº 12 - fragatas ligeiras para 1970-1980. 
Documentos NATO sobre o projeto para as fragatas ligeiras, aquisição de tetril e componentes para munições. 
1973-10-17 / 1974-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/117/0288/006 - Grupo responsável do projeto nº 13 - sistema NATO de chamariz de 
infravermelhos - IR. Documentos NATO sobre o grupo responsável do projeto nº 13 do sistema NATO de faixas 
metálicas / chamariz de IR lançados de navios, tecnologias e técnicas no decurso do decénio de 1980-1990 e tabela 
de especificações. 1973-10-26 / 1974-12-11 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/118 
Título: Produção de defesa. Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. 
Datas extremas: 1962 / 1972 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cxs. 289 - 293) com um total de 33 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia, Itália, 
com informação técnica, atas das reuniões, financiamento do Centro, programas de pesquisa oceanográfica, 
relatórios de situação, coordenação na NATO dos sistemas de predição de ambiente para a guerra antissubmarina, 
memorandos técnicos e relatórios técnicos. 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2977 - L111 
Idioma: Inglês 
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UI 0289 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0289/001 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT, projetos de orçamento, informação técnica, atas das 
reuniões, financiamento do Centro. 1962-02-20 / 1962-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0289/002 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT, relatório anual e relatório sumário técnico, programa 
de trabalhos, relatórios de situação, I Encontro do Centro em dezembro de 1962. 1963-01-15 / 1963-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0289/003 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT, programas de trabalho e relatórios. 1963-10-15 / 1963-
12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0289/004 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT, programas de pesquisa oceanográfica, relatórios 
técnicos, coordenação na NATO dos sistemas de predição de ambiente para a guerra antissubmarina e projetos 
orçamentais. 1963-11-01 / 1964-05-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0289/005 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT com relatório anual. 1964-05-18 / 1964-08-11 
 
 
UI 0290 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0290/006 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT com relatório anual. 1964-08-11 / 1964-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0290/007 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT com relatório de situação. 1964-08-03 / 1964-10-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0290/008 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT com relatórios de situação. 1964-11-01 / 1965-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0290/009 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT e relatórios. 1965-07-10 / 1965-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0290/010 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT. 1965-12-21 / 1966-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0290/011 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT. 1966-09-01 / 1966-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0290/012 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT. 1967-07-18 / 1967-12-18 
 
 
UI 0291 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0291/013 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT e relatórios de atividades. 1969-12-08 / 1970-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0291/014 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT. 1970-10-20 / 1971-06-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0291/015 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT. 1971-06-16 / 1971-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0291/016 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Contém documentos 
NATO do Centro de Pesquisa Antissubmarina do SACLANT e relatório de atividades. 1971-12-20 / 1972-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0291/017 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Memorandos 
Técnicos. Contém nº 127 - simulações em pequena escala na superfície térmica formada ao longo do trajeto dos 
submarinos, 129 - batimetria do mar mediterrâneo oriental, 147 - síntese dos padrões de direção de banda larga 
de matrizes circulares, 148 - filtros de fase linear, sistema de dados digital em experiências de propagação de som 
subaquático e 149 - cabo para operação em águas profundas. 1967-02-01 / 1970-03-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0291/018 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Memorandos 
Técnicos. Contém nº 150 - avaliação numérica de uma certa integral de oscilação rápida, 151 - boia oceanográfica 
meteorológica do Centro SACLANT, 152 - reflexão coerente na superfície irregular do mar do campo acústico a 
partir de uma fonte ou direção arbitrária e 154 - calibrações acústicas de uma fonte sonora explosiva. 1970-03-15 
/ 1970-08-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0292/019 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatório técnico. 
Contém nº 14 - Conferência sobre guerra antissubmarina e as aplicações eletromagnéticas de fenómenos na faixa 
de elfos. 1963-02-01  
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0292/020 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém suplemento ao nº 8 - estrutura de temperatura nas camadas superiores do mar da Ligúria e suas variações 
sazonais, 17 - estudo de fundo com fontes explosivas, 18 - programa comparativo de calibração nos países da NATO 
e 19 - sistema acústico para libertação de boias oceanográficas submersas usando uma fonte compacta. 1963-10-
01 / 1964-04-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0292/021 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 20 - indicador de desvio de frequência, 21 - estudo teórico e experimental em água por pressão 
hidrostática, 23 - técnica de sonar FM digital para alvo submarino e 24 - sistema de gravação analógica para séries 
de pulsos. 1963-11-20 / 1964-04-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0292/022 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 27 - estudo operacional de contactos falsos de sonar, 28 - informações de reconhecimento intermitentes 
para submarinos que tentam intercetar forças de superfície e 29 - aspetos técnicos dos satélites como plataformas 
de reconhecimento marítimo ótico. 1964-07-15 / 1964-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0292/023 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 30 - deslocamentos verticais de curto período das camadas superiores no estreito de Gibraltar, 31 - 
faróis acústicos como ajuda à navegação, 32 - experiências de classificação submarina com o sonar FM digital e 33 
- necessidade e meios possíveis para alcançar melhorias nos submarinos. 1964-07-15 / 1964-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0292/024 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 34 - assembleia do Centro de Pesquisa SACLANT, 35 - instrumentos simples para medir a temperatura 
em plataforma marítima, 36 - fenómenos EM na faixa dos elfos - campos EM de bípolos submersos e antenas finitas 
e 37 - fenómenos EM na faixa dos elfos - ruído de fundo natural e instrumentos de medição. 1965-03-01 / 1965-06-
15 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/025 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 38 - fenómenos EM na faixa dos elfos - aplicações na guerra antissubmarina, 39 - levantamentos 
magnéticos, de gravidade e de profundidade no mediterrâneo e no mar vermelho, 40 - modelo mecânico para 
estimar o movimento de baixa altitude e 41 - problemas de busca e evasão. 1965-08-01 / 1966-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/026 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 42 - estudo detalhado da propagação sonora de camadas do fundo do oceano, 43 - atenuação do som 
medido em sentido único, 44 - instrumento para medição da evaporação e 45 - percurso oceanográfico - resultados 
preliminares das medições de temperatura e velocidade do som. 1965-05-15 / 1965-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/027 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 46 - termómetro compacto para o estudo microtermal, 48 - erro na posição prevista de um submarino 
evasivo e 49 - estudo sobre classificação ativa do alvo acústico. 1965-05-15 / 1965-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/028 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 52-I - estudo oceanográfico da camada superior do Atlântico Nordeste, 52-II - apresentação dos gráficos 
do estudo e 58 - análise do tráfego mercantil no estreito de Gibraltar. 1965-11-01 / 1966-05-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/029 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 60 - passeio aleatório linear sem restrição com comprimentos de passos negativos distribuídos 
exponencialmente, 61 - influência de uma camada de baixa velocidade na refletividade do fundo do mar e  
69 - gravador digital de profundidade. 1966-06-01 / 1966-11-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/030 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 86 - sistema de gravação digital para LORAN-C, 158 - SONAR ATLAS do estreito de Gibraltar e 159 - 
intercetação por submarinos das transmissões SONAR e métodos para combater. 1967-04-01 / 1969-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/031 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 160 - funções de correlação no tempo e no espaço das ondas oceânicas geradas pelo vento, 161 - estudo 
paramétrico dos sistemas de SONAR em uso nas nações NATO, emenda ao 161 - avaliação do SONAR holandês. 
1969-12-15 / 1970-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/032 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 162 volume 1 e 163 volume 2 -  determinação da largura do alvo submarino por métodos de frequência 
espacial, 167 - profundidades ideais do transdutor SONAR OPTIMUM para diminuir os efeitos da reverberação da 
superfície e 185 - variações no índice de refração acústica no mar iónico. 1967-04-01 / 1969-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/118/0293/033 - Centro de Pesquisas Antissubmarinas em La Spezia. Relatórios Técnicos. 
Contém nº 189 - resultados biológicos de amostragem nas camadas de dispersão profunda do mediterrâneo 
ocidental durante o outono, 190 - estudo teórico do uso do SONAR de profundidade no modo de ressalto 
superficial, 191 - teoria da decisão estatística para sistemas não estacionários e 192 -  modelo de computador para 
estimar o desempenho de deteção inicial de sistemas de SONAR ativos. 1971-04-01 / 1971-05-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/119 
Título: Produção de defesa. Comissão de Produção de Armamento. Atas e relatórios 
Datas extremas: 1951 / 1966 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 294 - 297) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e relatórios das reuniões da Comissão de Produção de Armamento 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 60, 157, 236, 446 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0294/001 - Comissão de Produção de Armamento. Contém documentos NATO sobre 
testes táticos aos pavimentos dos aeródromos, estandardização dos equipamentos do projeto POL, memorando e 
relatórios da comissão. 1951-12-07 / 1956-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0294/002 - Criação de instalações regionais de manutenção. Contém documentos 
NATO e informações sobre a possibilidade de manutenção de material MDAP, processos-verbais da Comissão de 
Produção de Defesa, respostas do Exército e Aeronáutica. 1955-11-21 / 1956-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0294/003 - Comissão de Produção de Armamento: geral. Contém documentos NATO 
da Comissão incluindo relatórios e acordo franco-alemão em matéria de cooperação no domínio do armamento. 
1956-02-07 / 1958-10-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0294/004 - Comissão de Produção de Armamento: planos de urgência no domínio 
civil. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento e da Comissão de Planeamento de 
Matérias-Primas Industriais. 1956-04-06 / 1958-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0294/005 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO, agendas, atas e relatórios. 1956-03-29 / 1956-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0294/006 - Comissão de Produção de Armamento: agendas, atas, relatórios e 
processos-verbais. Contém documentos NATO da Comissão. 1956-12-27 / 1957-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0295/007 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO, agendas, atas e relatórios. 1957-12-17 / 1958-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0295/008 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1959-01-07 / 1959-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0295/009 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1959-06-26 / 1959-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0295/010 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1959-12-10 / 1960-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0295/011 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1960-12-14 / 1961-08-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0296/012 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1961-12-20 / 1962-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0296/013 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade, vol. 1. 1963-01-02 / 1963-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0296/014 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade, vol. 2. 1963-06-28 / 1963-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0296/015 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade, vol. 1. 1963-12-13 / 1964-04-10 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0297/016 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade, vol. 2. 1964-04-07 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0297/017 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1965-01-05 / 1965-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0297/018 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1965-06-10 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/119/0297/019 - Atas e agendas da Comissão de Produção de Armamento. Contém 
documentos NATO e relatórios de atividade. 1965-12-17 / 1966-07-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/120 
Título: Produção de defesa. Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Atas e relatórios. 
Datas extremas: 1960 / 1975 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cxs. 298 - 302) com um total de 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e relatórios da Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa, 
relatórios com estudos cientifico de longa duração NATO, condições para a importação de equipamento científico 
para os países da NATO, atas e reuniões da INVOTAN, programas e projetos de investigação, constituição da Junta 
Nacional de Investigação Científica e Tecnológica e formação no Centro Inter Armas de Investigação Operacional - 
CIRO e despesas com investigação militar e desenvolvimento 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2176, 2428, 3325 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0298/001 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém atas das 
reuniões da Comissão. 1960-03-15 / 1961-01-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0298/002 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém relatório 
intermédio e final com estudo cientifico de longa duração NATO. 1961-06-00 / 1961-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0298/003 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Assuntos de 
ordem geral. 1961-12-16 / 1964-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0298/004 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém 
publicações NATO relativos à ciência e tecnologia soviética e condições para a importação de equipamento 
científico para os países da NATO. 1963-11-00 / 1966-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0298/005 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém 
informações sobre a representação do Ministério do Exército no conselho geral da Junta Nacional de Investigação 
Cientifica e Tecnológica (JNICT), projeto do guia de administração do Estado, reuniões da INVOTAN, planos de 
financiamento e candidatos a bolsas de estudo pela INVOTAN, cursos superiores no estrangeiro com interesse para 
as Forças Armadas. 1971-01-01 / 1972-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0298/006 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém 
apontamentos e informações sobre a JNICT - INVOTAN, regulamentos para bolsas de estudos cientificos, Comité 
dos Desafios à Sociedade Moderna (CDSM), reuniões do Comité Científico. 1964-11-11 / 1974-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0299/007 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém agendas 
e atas da Comissão Permanente INVOTAN, da JNICT, reuniões do Comité Cientifico OTAN e do comité dos desafios 
da sociedade Moderna da OTAN. 1970-05-27 / 1974-02-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0299/008 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém boletim 
da JNICT sobre investigação e desenvolvimento, publicações sobre as tendências da política social portuguesa, 
programa do curso sobre estruturas do Comité Europeu do Betão, cursos de especialização do Laboratório Nacional 
de Engenharia Civil (LNEC), regulamento dos concursos do pessoal técnico e do pessoal de traduções do LNEC, lei 
orgânica do LNEC, regulamento da concessão dos graus de especialista e de investigador a indivíduos estranhos ao 
LNEC, legislação sobre a Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. 1970-00-00 / 1973-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0299/009 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém 
programas e projetos de investigação a incluir no IV Plano de Fomento e inventário nacional do potencial científico 
e técnico. 1972-06-26 / 1973-09-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0299/010 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém 
alterações de propostas relativas aos programas de investigação para o IV plano de fomento e relatórios 
especializados. 1973-10-08 / 1973-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0299/011 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém atas de 
reuniões da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica e informações sobre os representantes dos 
ramos militares no Conselho Geral da JNICT. 1968-05-02 / 1975-03-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0300/012 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém 
nomeações de pessoal e documentos NATO do Comité dos Desafios à Sociedade Moderna (CDSM). 1973-04-05 / 
1973-08-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0300/013 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém 
nomeações de pessoal e documentos NATO do Comité dos Desafios à Sociedade Moderna (CDSM). 1973-04-09 / 
1973-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0300/014 - Comissão Coordenadora de Investigação para a Defesa. Contém relatório 
sobre a constituição da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica, inventário do potencial científico e 
técnico do país e documentos NATO da Comissão Cientifica. 1974-02-01 / 1975-03-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0301/015 - Bolsas de estudo concedidas através da Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. Contém formulário de pedido de bolsa de estudo, programa de bolsas de estudos 
científicos da NATO e listas de bolseiros. 1960-03-10 / 1962-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0301/016 - Bolsas de estudo concedidas através da Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. Contém formulário de pedido de bolsa de estudo, programa de bolsas de estudos 
científicos da NATO e listas de bolseiros. 1963-01-09 / 1963-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0301/017 - Bolsas de estudo concedidas através da Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. Documentos NATO: Bolsas de estudo concedidas pela Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. 1964-03-24 / 1964-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0301/018 - Bolsas de estudo concedidas através da Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. Contém documentos NATO da Comissão Cientifica sobe a composição da comissão 
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Consultiva, formação no Centro Inter Armas de Investigação Operacional - CIRO, relatórios sobre os programas de 
formação, bolsas de estudo para o Canadá. 1965-03-13 / 1965-08-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0302/019 - Bolsas de estudo concedidas através da Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. Contém memorial sobre a organização e procedimentos usados nas infraestruturas 
comuns NATO, programas de formação e relatórios sobre os programas das bolsas. 1966-01-06 / 1966-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0302/020 - Bolsas de estudo concedidas através da Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. Contém programas de bolsas de estudos NATO. 1969-01-02 / 1971-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0302/021 - Bolsas de estudo concedidas através da Comissão Coordenadora de 
Investigação para a Defesa. Contém programa de bolsas de estudo NATO. 1972-11-16 / 1972-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/120/0302/022 - Subcomissão permanente de diretores da investigação para a defesa - 
AC/243/SCC. Documentos NATO sobre o Centro de Estudos de Investigação Operacional do Exército, despesa com 
investigação militar e desenvolvimento, avião de ataque ao solo e relatórios da Comissão de Diretores. 1964-12-09 
/ 1965-12-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/121 
Título: Produção de defesa. Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Atas e relatórios 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 12 cxs. (cx. 303 - 314) com um total de 66 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e relatórios do Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE, pedidos de 
patentes, estimativa de despesas com a defesa aérea, análise e avaliação de sistemas de comando e controlo, 
relatórios técnicos, informações sobre a posição portuguesa na cooperação entre o STC e a França relativa ao 
projeto NADGE, missões ao estrangeiro em 1972, memorandos técnicos e relatórios técnicos, reunião científica dos 
representantes nacionais, seminário sobre os efeitos das bombas nucleares em estruturas subterrâneas, 
conferência sobre a análise e avaliação de comando e controlo de sistemas da NATO e STC, reuniões da comissão 
científica dos representantes do Centro de Pesquisa do SACLANT sobre a luta antissubmarina e memorando 
especial do projeto NADGE (NATO Air Defense Ground Environment) 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2257 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0303 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0303/001 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS. 1960-11-23 / 1960-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0303/002 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/ CTDAS, pedidos de patentes, estimativa de despesas com a defesa aérea, análise e avaliação de sistemas 
de comando e controlo. 1960-12-14 / 1961-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0303/003 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS. 1962-01-05 / 1963-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0303/004 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com estimativas de despesas com a defesa aérea, relatórios das reuniões. 1963-01-11 / 1963-07-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0304/005 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com relatórios técnicos. 1963-08-17 / 1963-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0304/006 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com relatórios técnicos sobre características operacionais dos equipamentos telegráficos na Europa 
e programa de trabalho para 1965. 1964-01-09 / 1964-04-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0304/007 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com relatórios técnicos sobre ensaios de voo de calibração para a estação de radar de alerta NATO 
Tipo C, sistema automático de deteção de explosões nucleares nos países europeus NATO, utilização do COMO II 
para avaliação do sistema Red Eye, precisão das medições de propagação de rotina no sistema ACE Higt, métodos 
de calculo de deteção dos sistemas de radar. 1964-05-05 / 1964-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0304/008 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS, simpósio sobre programação informática para sistemas militares e seguimento automático de alvos 
aéreos e informações sobre pedidos de patentes. 1964-06-25 / 1964-12-27 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0305/009 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com resumos dos relatórios técnicos, revisão do programa de trabalho para 1965. 1965-01-19 / 
1965-05-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0305/010 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com resumos dos relatórios técnicos, revisão do programa de trabalho para 1966. 1965-03-19 / 
1965-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0305/011 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com nomeações do diretor do Centro e candidaturas para vagas de cientistas, resumos dos relatórios 
técnicos e memorandos, relatórios das reuniões em Haia, regulamento do pessoal civil. Inclui nota de assento de 
um militar candidato. 1965-11-11 / 1966-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0305/012 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS com candidaturas de oficiais portugueses ao lugar de Chefe da Divisão de Pesquisas do Centro e 
notas de assento de militares candidatos e requerimentos de candidatura, resumos dos relatórios técnicos. 1966-
10-19 / 1966-12-22 
 
 
UI 0306 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0306/013 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS sobre vagas de cientistas para o Centro, informações sobre a posição portuguesa na cooperação 
entre o STC e a França relativa ao projeto NADGE, programa de trabalho para 1968, acordos de uniformização, 
relatórios das reuniões. 1967-01-11 / 1967-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0306/014 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS sobre vagas de chefe de divisão e cientistas do Centro, relatório anual, programa de trabalho para 
1971 - 1972. 1971-01-07 / 1971-04-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0306/015 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS sobre as reuniões dos representantes nacionais, programa de trabalhos para 1972 e resumos dos 
relatórios técnicos. 1971-04-21 / 1971-10-23 
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UI 0307 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0307/016 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS sobre missões ao estrangeiro em 1972, estágios e programa de trabalho para 1972. 1971-09-00 / 
1972-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0307/017 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS sobre vagas de pessoal, resumo de relatórios técnicos, relatórios das reuniões dos representantes, 
programa de trabalho para 1972 - 1973. 1972-06-02 / 1972-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0307/018 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Reuniões dos representantes. 
Contém documentos NATO do SADTC/CTDAS. 1972-12-05 / 1973-07-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0307/019 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Reuniões dos representantes. 
Contém documentos NATO do SADTC/CTDAS. 1973-07-02 / 1973-12-10 
 
 
UI 0308 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0308/020 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Contém documentos NATO do 
SADTC/CTDAS sobre vagas de pessoal e organização do Centro. 1974-01-03 / 1974-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0308/021 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 26 - probabilidades de erro na transmissão de dados através de circuitos de rádio enfraquecidos, 44 - resultados 
dos testes do sistema de salto duplo e 47 - detonação automática de armas nucleares - sistema de alarme de bomba. 
1962-02-00 / 1962-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0308/022 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 49 - relatório de avaliação de sinais de rádio, 50 - métodos para prever e especificar o desempenho dos sistemas 
de radar de vigilância em ambiente terrestre de defesa aérea NATO e 51 - danos causados por um ataque nuclear 
e seus incidentes militares. 1962-11-00 / 1963-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0308/023 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 52 - pesquisa geral sobre a confiabilidade marítima das comunicações de linha longa, 56 - comunicação de 
dispersão VHF - novos conceitos e resultados experimentais e 59 - previsão no desempenho das comunicações FM 
com o uso de antenas enterradas. 1963-05-00 / 1963-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0308/024 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 65 - projeto em ambiente terrestre para solução provisória de cobertura UHF, 66 - eficácia de contramedida 
especial para sistemas de deteção passivas com o uso de técnicas de correlação e 66 adenda - resultados de teste 
especial de detecção passiva. 1963-03-00 / 1965-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0308/025 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 67 - interferência mútua entre os iluminadores de alta potência, 70 - estudo de frequência dupla MTI (Moving 
Target Indication) - contramedidas por radar, 71 - modo de comunicação sincronizada e start-stop para o sistema 
LINK 3. 1963-06-01 / 1963-08-00 
 
 
UI 0309 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/026 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 72 - método de avaliação do efeito de interferência no sistema terrestre soviético, 73 - detetor instantâneo de 
radar de correlação de frequência e 74 - técnicas de computador na simulação de batalhas aéreas. 1963-06-00 / 
1963-09-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/027 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 77 - algumas notas no recetor de radar AMP / PLD, 79 - requisitos mínimos de frequência para comunicações de 
ondas sky de alta frequência para distâncias até 2000 km no Mediterrâneo e 80 - avaliação do sistema de 
comunicações RACEP. 1963-10-00 / 1964-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/028 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 82 - estudo de vulnerabilidade de uma ligação de dados terra-ar UHF para contramedidas eletrónicas, 82F - 
estudo da vulnerabilidade de um sistema de ligação terra-ar automatizado UHF para contramedidas eletrónicas e 
89 - testes funcionais de transmissão de dados em baixa velocidade através de um circuito de banda de voz 
reservado à NATO entre a Turquia e a Itália. 1963-10-00 / 1964-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/029 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 91 - Equipamento de gravação de sinal RF para sistema ACE HIGH, 92 - resultados preliminares dos testes de 
diversidade da altura da antena para um sistema de ionoscopia e 93 - experiências para um sistema de antena 
enterrada. 1964-03-00 / 1964-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/030 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 94 - resultados de ataque durante o exercício COOP 63/2, 95 - desenho e características de desempenho dos 
mísseis antibalísticos, 96 -  medições de transmissão de ponta a ponta de certos circuitos telefónicos vitais na rede 
de defesa aérea. 1964-03-00 / 1964-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/031 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 97 - precisão das medições do alcance do radar, 98 - dispositivo para inserção de carateres e símbolos de 
marcação, 99 - avaliação de ataques aéreos contra defesas aéreas para o exercício ZULU. 1964-03-00 / 1964-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/032 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 101 - parte I e parte II - resumo das características do sistema universal NIKE e 102 - resultados preliminares de 
testes de transmissões entre dois sistemas de dados. 1965-06-00 / 1966-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0309/033 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 103 - comparação de modelação digital e técnicas de deteção para um sistema transportável de baixa densidade, 
104 - características sumárias do misseis guiados ar-ar e 106 - equipamentos duplos de fala para uso em caso de 
emergência. 1964-10-00 / 1965-03-00 
 
 
UI 0310 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/034 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 108 - deduções adicionais de experiências transatlânticas de incidência oblíqua entre Otava e Den Haag, 110 - 
utilização das instalações de comunicação existentes para a reunião do Comando Aliado na Europa, 111 - técnicas 
para comunicações de emergência. 1964-12-00 / 1965-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/035 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 112 - lógica de computador melhorada para aplicações automáticas de rastrear e digitalizar e 114 - resultados 
das medições de propagação por trajetos iónicos com menos de 1000 km. 1965-02-00 / 1965-02-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/036 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 115E - requisitos para operações sem interferências de sistemas que partilham a mesma faixa de frequência e 
123 - resumo do relatório sobre otimização de rastrear e digitalizar as lógicas do computador. 1965-05-00 / 1966-
06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/037 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorandos técnicos. Contém 
nº 124 - avaliação das implicações do uso de um sistema telefónico automático para transmitir tráfego telegráfico 
como dados de velocidade média, 128 - participação do STC (SHAPE Technical Centre) na Fase I da avaliação 
operacional SHAPE do sistema SCARS (Status Control Alert and Report System) e 141 - descrição de um computador 
de correlação analógica. 1965-03-00 / 1966-09-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/038 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR14 
- teste de voo e métodos de avaliação dos radares de alerta precoce NATO, TR33F - transmissão automática de 
informações, TR34 - eficácia da defesa de baixa altitude na Europa Central. 1962-01-00 / 1963-08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/039 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR36 
- Parte I - avaliação do desempenho do equipamento de comunicação e Parte II -  instalação, testes e avaliação do 
desempenho das redes de comunicação. 1963-07-00 / 1963-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/040 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR37 
- relatório e apêndice - programa de avaliação de ataques. 1963-08-00 / 1963-08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0310/041 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR38 
- defesa passiva de forças de ataque de aeronaves V / STOL - Anexo I - estudo de proteção de aeronaves V / STOL - 
Anexo II - estudo de projeto, abrigo de aeronaves de Bristol. 1964-07-00 / 1964-07-00 
 
 
UI 0311 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0311/042 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR40 
- sistemas de alarme de bomba NATO. 1964-01-00 / 1964-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0311/043 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR41 
- relatório anual de progresso, TR42 - Parte I e II - relatórios finais de comunicações UHF/VHF. 1963-12-00 / 1964-
11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0311/044 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR43 
- relatório final em longa distância para comunicações HF e TR45 - resultados do voo de calibração das estações de 
radar de aviso prévio NATO na Turquia, TR46 - resultados do voo de calibração das estações de radar de aviso prévio 
NATO na Grécia. 1964-05-00 / 1964-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0311/045 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR47 
- resultados do voo de calibração das estações de radar de aviso prévio NATO na Itália, TR47F - sistema automático 
de deteção de explosivos nucleares nos países europeus da NATO e TR48 - resultados do voo de calibração das 
estações de radar de aviso prévio NATO na Alemanha. 1962-09-00 / 1964-08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0311/046 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR50 
- métodos para prever e especificar o desempenho dos sistemas de radar de vigilância em ambiente terrestre de 
defesa aérea NATO e TR52 - Parte I - relatório final da avaliação do sistema de infravermelhos com uso de COMO 
II. 1964-12-00 / 1965-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0311/047 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR52 
- Parte II - relatório final da avaliação do sistema de infravermelhos com uso de COMO II. 1965-02-00 / 1965-02-00 
 
 
UI 0312 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0312/048 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR53 
- comunicações ionoscópicas - novos conceitos de desenho e resultados experimentais, TR54 - relatório de 
progresso anual e TR56 - avaliação do sistema de armas ET316 com o uso do modelo de batalha aérea COMO. 1965-
04-00 / 1966-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0312/049 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém 
TR57F - relatório anual de progresso dos trabalhos, TR58 - desempenho operacional do sistema de armas HAWK e 
TR59 - relatório anual de progresso. 1966-03-00 / 1967-10-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0312/050 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém 
TR59F - relatório anual do progresso e avanço dos trabalhos e TR60 - avaliação do sistema de armas ROLAND com 
o uso do modelo de batalha aérea COMO. 1967-02-00 / 1967-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0312/051 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Relatórios técnicos. Contém TR62 
- relatório STC durante o exercício FALLEX66 e TR87 - relatório anual de progresso STC. 1967-08-00 / 1971-03-00 
 
 
UI 0313 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0313/052 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Reunião científica dos 
representantes nacionais. Contém nº 19 - registo sumário da reunião do SADTC (SHAPE Air Defense Technical 
Centre). 1963-07-17 / 1963-07-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0313/053 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Seminário sobre os efeitos das 
bombas nucleares em estruturas subterrâneas. Vol. 1. 1964-03-16 / 1964-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0313/054 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Seminário sobre os efeitos das 
bombas nucleares em estruturas subterrâneas. Vol. 2. 1964-03-16 / 1964-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0313/055 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Seminário sobre os efeitos das 
bombas nucleares em estruturas subterrâneas. Vol. 3. 1964-03-16 / 1964-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0313/056 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Programa de trabalho para o 
SADTC. Contém nº 71 - proposta para o ano de 1964 e nº 50 -  proposta para o ano de 1965. 1963-04-15 / 1964-06-
12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0313/057 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Conferência sobre a análise e 
avaliação de comando e controlo de sistemas da NATO e STC. Parte I. 1964-11-16 / 1964-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0313/058 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Conferência sobre a análise e 
avaliação de comando e controlo de sistemas da NATO e STC. Parte II. 1964-11-16 / 1964-11-20 
 
 
UI 0314 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/059 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Conferência sobre a análise e 
avaliação de comando e controlo de sistemas da NATO e STC. Parte III. 1964-11-16 / 1964-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/060 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. 6ª Reunião científica dos 
representantes nacionais. Contém o registo sumário da reunião. 1965-01-19 / 1965-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/061 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Programa de trabalhos do STC. 
Contém cópias nºs 5, 25, 111 e emenda nº 1 - propostas para o ano de 1966. 1965-04-05 / 1965-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/062 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Processo verbal. Contém o 
relatório da 12ª reunião da comissão científica dos representantes do Centro de Pesquisa do SACLANT sobre a luta 
antissubmarina. 1963-04-30 / 1963-05-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/063 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Programa de trabalho do STC. 
Contém proposta para o ano de 1967. 1967-00-00 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/064 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Memorando especial do projeto 
NADGE (NATO Air Defense Ground Environment). Relatório do consultor. Contém memorando sobre a estrutura 
de um perfil mestre para orientação do intercetador. 1967-03-00 / 1967-03-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/065 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Programa de trabalho do STC. 
Contém proposta para os anos de 1971 e 1972. 1972-00-00 / 1972-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/121/0314/066 - Centro Técnico de Defesa Aérea SHAPE. Programa de trabalho do STC. 
Contém proposta para os anos de 1972 e 1973. 1972-06-30 / 1972-06-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/122 
Título: Produção de defesa. Comité Científico NATO. Atas e relatórios 
Datas extremas: 1959 / 1975 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 315 - 319) com um total de 21 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e relatórios do Comité Científico NATO, propostas de financiamento 
do programa de bolsas de pesquisa científica da NATO, estudo para criação de um instituto internacional das 
ciências e da tecnologia, estudo comparativo das atividades científicas da NATO, OCDE e de outras organizações 
internacionais, informação sobre a organização da Defesa Nacional sob o ponto de vista da investigação para a 
Defesa, conferência NATO sobre a aplicação de métodos de pesquisa operacional aos problemas de manutenção e 
abastecimento militar 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2431 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0315 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0315/001 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1959-01-21 / 1960-07-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0315/002 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agendas e atas das reuniões e propostas de financiamento do programa de bolsas de 
pesquisa científica da NATO. 1960-07-15 / 1960-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0315/003 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agendas e atas das reuniões e colóquio sobre "As ciências dos materiais: um estudo NATO", 
estudo para criação de um instituto internacional das ciências e da tecnologia. 1960-12-19 / 1961-05-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0315/004 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com atas das reuniões. 1961-04-10 / 1961-12-06 
 
 
UI 0316 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0316/005 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico e estudo comparativo das atividades científicas da NATO, OCDE e de outras organizações 
internacionais. 1962-01-09 / 1962-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0316/006 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico sobre o financiamento de atividades científicas para o ano de 1964, programa de visitas aos países 
NATO, projetos de investigação em curso, questionário sobre cooperação em matéria de investigação. 1962-07-06 
/ 1962-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0316/007 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agendas e atas das reuniões e estudo sobre a transmissão de informações científicas no 
domínio da defesa. 1962-12-21 / 1963-08-01 
 
 
UI 0317 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0317/008 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agendas e atas das reuniões. 1963-08-29 / 1963-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0317/009 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1963-12-30 / 1964-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0317/010 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agendas e atas das reuniões e informação sobre a organização da Defesa Nacional sob o 
ponto de vista da investigação para a Defesa. 1965-01-06 / 1965-11-30 
 
 
UI 0318 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0318/011 - Reuniões do Comité Científico NATO. Conferência NATO sobre a aplicação 
de métodos de pesquisa operacional aos problemas de manutenção e abastecimento militar, 2 volumes. 1964-08-
31 / 1964-09-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0318/012 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1966-01-04 / 1966-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0318/013 - Reuniões do Comité Científico NATO. Estudo apresentado na conferência 
NATO em Itália sobre aplicações militares de instrução programada. 1965-04-20 / 1965-04-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0318/014 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões e estudo sobre a organização da investigação científica e 
tecnológica em Itália. 1966-12-22 / 1967-09-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0318/015 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1971-01-07 / 1971-06-18 
 
 
UI 0319 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0319/016 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1971-12-06 / 1972-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0319/017 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1972-05-09 / 1972-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0319/018 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1972-11-22 / 1973-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0319/019 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1973-06-04 / 1973-10-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0319/020 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1974-01-11 / 1974-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/122/0319/021 - Reuniões do Comité Científico NATO. Contém documentos NATO do 
Comité Científico com agenda e atas das reuniões. 1974-11-22 / 1975-05-27 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/123 
Título: Produção de defesa. Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade 
Datas extremas: 1956 / 1973 
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Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 320 - 322) com um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre direitos de propriedade no âmbito da Comissão de 
Produção de Armamento, informações sobre a difusão de documentos técnicos para fins de produção de 
armamento e munições, instruções sobre a proteção do segredo nas empresas privadas, públicas ou de economia 
mista trabalhando para a Defesa Nacional, clausulas relativas a patentes, direitos de reprodução e propriedade de 
informações técnicas, glossário de termos usados no âmbito da propriedade industrial, regulamento de patentes e 
propriedade industrial, cooperação em matérias de produção de materiais militares e acordos de normalização e 
acordo para salvaguarda do segredo de invenções com interesse para a Defesa 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 200 - L111 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0320 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0320/001 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão e informações sobre a difusão de documentos técnicos para fins de produção de 
armamento e munições, instruções sobre a proteção do segredo nas empresas privadas, públicas ou de economia 
mista trabalhando para a Defesa Nacional (Portaria nº 16637, proteção de informações técnicas e patentes). 1956-
05-31 / 1960-09-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0320/002 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão incluindo atas e informações sobre clausulas relativas a patentes, direitos de 
reprodução e propriedade de informações técnicas, glossário de termos usados no âmbito da propriedade 
industrial. 1960-05-17 / 1962-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0320/003 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão incluindo atas e informações sobre o regulamento de patentes e propriedade 
industrial. 1961-08-11 / 1964-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0320/004 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão incluindo ata. 1962-12-17 / 1963-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0320/005 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão incluindo glossário de termos no âmbito das patentes e propriedade industrial. 
1965-03-05 / 1965-10-14 
 
 
UI 0321 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0321/006 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão, relatórios de atividades, cooperação em matérias de produção de materiais 
militares, acordos de normalização. 1966-01-10 / 1969-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0321/007 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Glossário 
de termos no âmbito da propriedade industrial. Contém documento NATO, 2ª edição. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0321/008 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão, estudos comparativos e procedimentos para o acordo NATO sobre a comunicação 
de informações técnicas, cadernos de especificações militares sobre munições, acordo para salvaguarda do segredo 
de invenções com interesse para a Defesa. 1967-01-13 / 1967-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0321/009 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão, relatórios de atividades e glossário de termos da propriedade industrial. 1970-09-
24 / 1971-07-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0321/010 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão, relatórios de atividades e acordo NATO sobre a comunicação de informações 
técnicas de defesa. 1971-08-10 / 1971-11-05 
 
 
UI 0322 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0322/011 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão incluindo relatórios e informações, registo de patentes. 1972-01-03 / 1973-07-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0322/012 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão incluindo relatórios, registo de patentes, glossário de termos sobre propriedade 
industrial. 1972-06-26 / 1972-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0322/013 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão, acordo NATO de salvaguarda das invenções e patentes, glossário de termos de 
propriedade industrial. 1972-11-16 / 1973-02-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/123/0322/014 - Comissão de Produção de Armamento. Direitos de Propriedade. Contém 
documentos NATO da Comissão, estudos comparativos de legislação, politicas e regulamentos em matéria de 
propriedade industrial. 1973-07-02 / 1973-10-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/124 
Título: Produção de defesa. Produção Coordenada de Armamento (MWDP) 
Datas extremas: 1957 / 1964 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 323 - 326) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a Produção Coordenada de Armamento (MWDP), projetos 
MWDP - Mutual Weapon Development Program, documentos do Army Board sobre o programa de 
desenvolvimento de armas mútuas, fornecimento e produção de novas armas pesquisa, aperfeiçoamento e 
produção de material de guerra dentro NATO, participação de Portugal nos programas de teleguiados, 
características de um programa de cooperação na pesquisa, desenvolvimento e produção de armamentos 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 1403 - L11105 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0323 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0323/001 - Projetos MWDP - Mutual Weapon Development Program. Documentos 
NATO do Army Board sobre o programa de desenvolvimento de armas mútuas, fornecimento e produção de novas 
armas e catálogos de características técnicas com figuras impressas. 1957-11-11 / 1957-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0323/002 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO do Army 
Board sobre a ação militar na coordenação, pesquisa, aperfeiçoamento e produção de material de guerra dentro 
NATO, participação de Portugal nos programas de teleguiados, características de um programa de produção de 
engenhos guiados e memorandos MAS. 1958-01-28 / 1958-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0323/003 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO do Army 
Board sobre o programa de desenvolvimento de armas mútuas, fabrico de material militar, cooperação em matéria 
de armamento, pesquisa e produção de novas armas e memorandos MAS. 1958-12-20 / 1959-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0323/004 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO do Army 
Board sobre organização militar para determinação das necessidades militares básicas, cooperação na pesquisa, 
desenvolvimento e produção de armamentos, catálogos de características técnicas e memorandos MAS. 1960-01-
13 / 1960-05-27 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

187 / 503 

 
UI 0324 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0324/005 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO do Army 
Board papel das autoridades militares na cooperação, pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamentos 
para a NATO e memorandos MAS. 1960-06-02 / 1960-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0324/006 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO do Army 
Board papel das autoridades militares na cooperação, pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamentos 
para a NATO, projetos em estudo no domínio da comissão de armamentos e memorandos MAS. 1960-09-05 / 1960-
12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0324/007 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO sobre o 
programa provisório para reuniões de grupo navais, necessidade básica militar NATO para um transporte blindado, 
para armas antitanque, requisitos básicos para um sistemas de tratamento de dados para escoltas costeiras e 
embarcações de patrulha, materiais propostos com vista a uma cooperação em estudo acabamento ou produção, 
memorandos e relatórios da comissão permanente MAS, inclui manual NATO para a aquisição coordenada e 
produção do rocket HE 66 mm e guia para produção de arma antitanque ligeira. 1960-12-02 / 1961-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0324/008 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO sobre 
necessidades básicas militares - localizadores de bocas de fogo, navio escolta oceânico ASW, cooperação na 
pesquisa, aperfeiçoamento e produção de materiais, memorandos e relatórios da Comissão Permanente MAS. 
1961-05-03 / 1961-11-23 
 
 
UI 0325 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0325/009 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO sobre 
necessidades básicas militares, cooperação na pesquisa, aperfeiçoamento e produção de materiais, proposta do 
Ministério da Defesa da República Federal Alemã para acelerar a integração da RFA - pesquisa e desenvolvimento 
dentro da NATO, memorandos e relatórios da Comissão Permanente MAS. 1961-11-29 / 1962-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0325/010 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO sobre 
necessidades básicas militares, requisitos militares básicos NATO para equipamento de visão noturna, para uma 
mina terrestre de exercício recuperável, proposta do ministério da Defesa da RFA - República Federal Alemã para 
acelerar a integração da pesquisa e desenvolvimento dentro da NATO, memorandos e relatórios da Comissão 
Permanente MAS. 1962-10-25 / 1963-12-09 
 
 
UI 0326 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0326/012 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO sobre listas 
das prioridades das necessidades básicas NATO em armas e equipamentos possíveis para o período posterior a 
1970, proposta de estabelecimento das características de um NBMR -  Nato Basic Military Requirements para um 
giroteodolito, necessidade básica militar NATO para um sistema de mísseis superfície-superfície para vedetas e 
outras unidades navais de pequeno calado, memorandos e relatórios da Comissão Permanente MAS. 1964-01-03 / 
1964-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/124/0326/013 - Produção Coordenada de Armamento. Documentos NATO sobre listas 
das prioridades das necessidades básicas NATO em armas e equipamentos possíveis para o período posterior a 
1970, cooperação na investigação, desenvolvimento e produção de equipamentos militares, NBMR para 
equipamento de alta frequência a utilizar na zona de combate, memorandos e relatórios da Comissão Permanente 
MAS. 1964-01-03 / 1964-12-30 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/125 
Título: Produção de defesa. Comissão Coordenadora de Armamento. Novas armas 
Datas extremas: 1957 / 1958 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 327 - 330) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão Coordenadora de Armamento sobre novas armas, 
viaturas, programa de produção de teleguiados, equipamento radar inglês para artilharia antiaérea ligeira - YELLOW 
FEVER e novas armas navais  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 1680, 1683, 1740, 1741 - 
L11105 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0327 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0327/001 - Produção Coordenada de Armamento. Novas armas: viaturas. 
Documentos NATO sobre veículos da série tática, relatório dos delegados portugueses à apresentação em França 
de veículos de armamento da União da Europa Ocidental, inclui brochuras de especificações e características 
técnicas. 1958-06-18 / 1958-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0327/002 - Produção Coordenada de Armamento. Características de um programa 
de produção de teleguiados. Documentos NATO referentes às características do programa de produção. 1958-08-
13 / 1958-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0327/003 - Produção Coordenada de Armamento. Novas armas: equipamento radar 
inglês para artilharia AA ligeira - YELLOW FEVER. Documentos NATO sobre projetos das novas armas - informação 
submetida pelo Reino Unido, inclui publicação impressa de especificações técnicas com figuras e peças desenhadas. 
1958-08-22 / 1958-10-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0327/004 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de trabalho, 
inclui brochura de especificações e características técnicas. 1958-04-24 / 1958-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0327/005 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, propostas relativas a uma fragata ligeira da NATO, torpedo 
MARK 44, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1959-01-08 / 1960-02-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0327/006 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, material de contramedidas eletrónicas para navios, medidas 
de defesa contra a guerra nuclear bacteriológica, sistema de armas navais antissubmarinas de grande alcance, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1959-12-22 / 1961-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0327/007 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, identificação de submarinos, medidas de defesa dos navios 
contra a guerra nuclear bacteriológica, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1961-12-13 / 1962-11-13 
 
 
UI 0328 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0328/008 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, especificações americanas, material para nadadores 
subaquáticos, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1962-12-12 / 1963-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0328/009 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, medidas de defesa contra a guerra nuclear bacteriológica e 
relatórios do grupo consultivo para as forças navais. 1964-01-08 / 1964-11-27 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0328/010 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, grupo de trabalho especial sobre os hidroaviões e hovercrafts 
e relatórios do grupo consultivo para as forças navais. 1965-01-12 / 1966-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0328/011 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre armas para a guerra naval, grupo de trabalho especial sobre os hidroaviões e hovercrafts, 
projeto britânico de aplicação dos hovercrafts na luta contra as minas e relatórios do grupo consultivo para as forças 
navais. 1966-09-16 / 1966-11-23 
 
 
UI 0329 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0329/012 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre modificação do sistema de identificação para submarinos e relatórios do grupo consultivo 
para as forças navais. 1965-12-27 / 1966-09-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0329/013 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre a conferência de diretores nacionais e dos grupos de trabalho dos armamentos e forças 
navais - diretivas gerais, inclui resumo de relatório com figuras impressas. 1966-11-25 / 1967-02-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0329/014 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre o controle das informações oceanográficas, conferência de diretores nacionais e dos 
grupos de trabalho dos armamentos e forças navais, resumo do relatório do grupo NATO. 1967-03-02 / 1967-01-
23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0329/015 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre a conferência de diretores nacionais e dos grupos de trabalho dos armamentos e forças 
navais, resumo do relatório do grupo NATO. 1971-08-26 / 1971-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0329/016 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, telecomunicações entre submarinos e aeronaves, projeto 
de precisão mínima dos equipamentos de navegação a instalar a bordo dos submarinos, defesa aérea NATO no 
futuro imediato e relatórios do grupo NATO de armamentos navais. 1971-12-21 / 1972-10-25 
 
 
UI 0330 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0330/017 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre a coordenação de armamento das forças navais, precisão mínima do equipamento de 
navegação a instalar nos submarinos, diretivas sobre a guerra eletrónica e relatórios do grupo NATO de 
armamentos. 1972-11-29 / 1973-08-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0330/018 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre a coordenação de armamento das forças navais, aéreas e terrestres - principais 
prioridades, memorandos e relatórios do grupo NATO de armamentos. 1973-08-20 / 1973-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/125/0330/019 - Comissão Coordenadora de Armamento: Novas armas: navais. 
Documentos NATO sobre a coordenação de armamento das forças navais, aéreas e terrestres - principais 
prioridades, guerra eletrónica, registo central de operações de pesquisa marítima e relatórios do grupo NATO de 
armamentos. 1972-11-29 / 1974-11-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/126 
Título: Produção de defesa. Produção Coordenada de Armamento (MWDP). Grupos de Trabalho. 
Datas extremas: 1959 / 1973 
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Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 331 -332) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos dos grupos de trabalho da Produção Coordenada de Armamento 
(MWDP), nomeadamente do Grupo de trabalho do Engenho ar-solo BULLPOP, Grupo Ad-Hoc de materiais de 
manipulação de dados para navios de pequena tonelagem, Grupo Ad-Hoc de guerra de minas terrestres, Grupo de 
Trabalho MWW - Mine Warfare Working Party, Grupo de trabalho sobre guerra naval - MNWWP (Working party 
on modelling of naval warfare), Grupo de trabalho da guerra anfíbia - AWWP (Amphibious Warfare Working Party), 
manuais de misseis Terra-Ar NORD 5103 - AS20 e NORD 5401 - AS30.  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo 2200, 2458, 2460, 3842, 
3998, 3997 - L11105 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0331 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0331/001 - Grupo de trabalho do Engenho ar-solo BULLPOP - produção coordenada. 
Pasta I. Contém documentos NATO com atas das reuniões do Grupo de Trabalho do Engenho BULLPOP, informações 
sobre o emprego de misseis nas Forças Armadas Portuguesas. 1959-11-30 / 1961-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0331/002 - Grupo de trabalho do Engenho ar-solo BULLPOP - produção coordenada. 
Pasta II. Contém documentos NATO do exercício PRIME MOVER com relatório do grupo de trabalho. 1961-03-06 / 
1961-03-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0331/003 - Grupo Ad-Hoc de materiais de manipulação de dados para navios de 
pequena tonelagem. Pasta I. Contém documentos NATO do Grupo de Trabalho sobre necessidades militares NATO 
e sistemas de comunicações especiais. 1960-06-02 / 1960-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0331/004 - Grupo Ad-Hoc de materiais de manipulação de dados para navios de 
pequena tonelagem. Pasta II. Contém documentos NATO do Grupo de Trabalho sobre necessidades militares NATO 
e sistemas de comunicações especiais. 1960-12-16 / 1962-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0331/005 - Grupo Ad-Hoc de materiais de manipulação de dados para navios de 
pequena tonelagem. Pasta III. Contém documentos NATO do Grupo de Trabalho sobre necessidades militares NATO 
e sistemas de comunicações especiais. 1963-01-26 / 1964-12-17 
 
 
UI 0332 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0332/006 - Grupo Ad-Hoc de materiais de manipulação de dados para navios de 
pequena tonelagem. Contém documentos NATO do Grupo de Trabalho sobre necessidades militares NATO e 
sistemas de comunicações especiais. 1964-12-30 / 1966-09-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0332/007 - Grupo Ad-Hoc de guerra de minas terrestres. Contém documentos NATO 
sobre a mina americana antipessoal M14 antidetetável e detetável e modelo a adotar pelo Exército. 1960-06-14 / 
1961-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0332/008 - Grupo de Trabalho MWW - Mine Warfare Working Party. Pasta I. 
Documentos NATO sobre o grupo de trabalho da guerra de minas, revisão do material, terminologia para controle 
de minas, planeamento dos campos de minas, reuniões e relatórios do grupo técnico de trabalho. 1971-07-01 / 
1972-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0332/009 - Grupo de Trabalho MWW - Mine Warfare Working Party. Pasta II. 
Documentos NATO sobre o grupo de trabalho da guerra de minas - apoio técnico, estandardização de 
equipamentos de colocação de minas de aeronaves, termos de referência naval, reuniões e relatórios do grupo 
técnico de trabalho. 1973-03-13 / 1973-11-26 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0332/010 - Grupo de trabalho sobre guerra naval - MNWWP (Working party on 
modelling of naval warfare). Documentos NATO do Naval Board sobre os relatórios do grupo de trabalho da 
modelagem da guerra naval e ações recomendadas pelo MNWWP. 1973-06-29 / 1973-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0332/011 - Grupo de trabalho da guerra anfíbia - AWWP (Amphibious Warfare 
Working Party). Documentos NATO do Naval Board sobre os relatórios do grupo de trabalho da guerra anfíbia e 
ações recomendadas pelo AWWP. 1973-09-03 / 1973-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/126/0332/012 - Manuais de misseis Terra-Ar NORD 5103 - AS20 e NORD 5401 - AS30. 
Contém fotografias dos misseis, do Fiat G-91 e esquemas técnicos, cockpit do Mystére IV-A e do SM-B2, entre 
outras. 1960-03-00 / 1960-03-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/127 
Título: Produção de defesa. Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão noturna). 
Datas extremas: 1960 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 333 - 336) com um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos das reuniões de trabalho do Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc 
sobre material infravermelho (visão noturna), incluindo atas e relatórios, conferência sobre técnicas de 
infravermelhos: detetores, sensores de imagens, problemas de transmissão e características do alvo e relatórios de 
atividades IRIS 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2459 - L11105 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0333 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0333/001 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO das reuniões do Grupo de trabalho. 1960-05-07 / 1960-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0333/002 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do Grupo de trabalho. 1961-01-05 / 1961-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0333/003 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do Grupo de trabalho. 1961-12-20 / 1962-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0333/004 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do Grupo de trabalho. 1962-06-15 / 1962-10-31 
 
 
UI 0334 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0334/005 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do Grupo de trabalho. 1962-10-19 / 1962-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0334/006 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Conferência sobre técnicas de infravermelhos: Detetores Vol. I. 1962-05-00 / 1962-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0334/007 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Conferência sobre técnicas de infravermelhos: Sensores de imagens. Vol. II. 1962-05-00 / 1962-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0334/008 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Conferência sobre técnicas de infravermelhos: problemas de transmissão e características do alvo. Vol. 
III. 1962-05-00 / 1962-05-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0334/009 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do Grupo de trabalho. 1962-12-01 / 1963-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0334/010 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do Grupo de trabalho. 1963-07-10 / 1963-12-02 
 
 
UI 0335 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0335/011 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém relatório de atividades IRIS, vol. I e II. 1963-06-00 / 1963-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0335/012 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Anexos. Contém relatório das provas operacionais e técnicas com aparelho de observação com projetor 
IV e óculo de observação da firma francesa OPL - CSF, documentos de trabalho sobre ensaios dinamarqueses em 
faixa de segurança visual para fontes de luz infravermelha, reuniões do grupo de trabalho. 1960-10-00 / 1964-03-
00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0335/013 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO, relatórios do grupo de trabalho e atas das reuniões. 1964-01-21 / 1964-12-
17 
 
 
UI 0336 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0336/014 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões e relatórios. 1965-01-04 / 1965-08-
10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0336/015 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do Grupo de trabalho, atas das reuniões e memorandos. 1965-09-03 / 1965-
12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0336/016 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do grupo de trabalho e atas das reuniões. 1966-01-13 / 1966-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/127/0336/017 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre material infravermelho (visão 
noturna). Contém documentos NATO do grupo de trabalho e relatórios. 1966-12-08 / 1972-04-27 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/128 
Título: Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 337 - 339) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre problemas referentes a aviões, do Grupo de Trabalho de 
Conversão de Material Aeronáutico, dimensões e desenhos de material aeronáutico americano (material metálico 
e material não metálico), sobressalentes para aviões (MDAP), Grupo técnico sobre aviões patrulha, desenhos aéreo 
americanos, Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre Identificação de Aviões, Grupo Ad-Hoc Aviões de Ataque e 
Reconhecimento de Descolagem e Aterragem Vertical,  Grupo Ad-hoc sobre aviões de transporte militares e 
manutenção e substituição do avião F-104.  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 185, 806, 807, 1160, 1797, 
2463, 2476, 2501, 3227 - L11105 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0337 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/001 - Grupo de Trabalho de conversão de material aeronáutico. Dimensões e 
desenhos de material aeronáutico americano (material metálico). Pasta I. Contém documentos NATO do grupo de 
trabalho de conversão de material aeronáutico americano. 1956-11-02 / 1966-06-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/002 - Grupo de Trabalho de conversão de material aeronáutico. Dimensões e 
desenhos de material aeronáutico americano (material metálico). Pasta II. Contém documentos NATO do grupo de 
trabalho de conversão de material aeronáutico americano. 1967-01-12 / 1971-07-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/003 - Grupo de Trabalho de conversão de material aeronáutico. Dimensões e 
desenhos de material aeronáutico americano (material metálico). Pasta III. Contém documentos NATO do grupo de 
trabalho de conversão de material aeronáutico americano. 1972-01-31 / 1972-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/004 - Grupo de Trabalho de conversão de material aeronáutico. Dimensões e 
desenhos de material aeronáutico americano (material metálico). Pasta IV. Lista de conversões para material de 
aviões americanos. 00-1-0--72 / 00-10-72 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/005 - Grupo de Trabalho de conversão de material aeronáutico. Dimensões e 
desenhos de material aeronáutico americano (material não metálico). Contém documentos NATO do grupo de 
trabalho de conversão de material aeronáutico americano. 1956-11-02 / 1958-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/006 - Comissão de Produtos de Armamento. Sobressalentes para aviões 
(MDAP). Contém documentos NATO e informações sobre aquisição de sobresselentes de avião - grupo IV. 1957-
01-28 / 1957-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/007 - Grupo técnico sobre aviões patrulha. Pasta I. Documentos NATO sobre 
as características operacionais dos aviões patrulheiros, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de peritos. 
1958-01-31 / 1958-06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/008 - Grupo técnico sobre aviões patrulha. Pasta II. Documentos NATO sobre 
o financiamento e produção de futuros aviões de patrulha marítima antissubmarina, instalação do equipamento 
operacional dos aviões patrulheiros, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de peritos e do subgrupo de 
anteprojetos. 1958-11-10 / 1958-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0337/009 - Grupo técnico sobre aviões patrulha. Pasta III. Documentos NATO sobre 
o financiamento e produção de futuros aviões de patrulha marítima antissubmarina, aviões franceses de 
patrulhamento marítimo, apoio nacional à produção do avião BREGUET 1150, necessidades de  Portugal em aviões 
A/S ATLANTIC, pacto de Lisboa, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de peritos e do subgrupo de 
anteprojetos. 1958-11-10 / 1965-12-17 
 
 
UI 0338 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0338/010 - Especializações diversas. Desenho aéreo americano. Pasta I. Documentos 
NATO sobre a conversão de especificações e dimensões dos traços de material aeronáutico americano e reuniões 
do subgrupo de peritos sobre materiais não metálicos. 1958-10-06 / 1967-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0338/011 - Especializações diversas. Desenho aéreo americano. Pasta II. 
Documentos NATO sobre a conversão de especificações e dimensões dos traços de material aeronáutico americano 
e reuniões do subgrupo de peritos sobre materiais não metálicos. 1969-10-16 / 1972-09-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0338/012 - Especializações diversas. Desenho aéreo americano. Pasta III. 
Documentos NATO sobre a conversão de especificações e dimensões dos traços de material aeronáutico americano 
e reuniões do subgrupo de peritos sobre materiais não metálicos. 1973-01-31 / 1973-08-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0338/013 - Especializações diversas. Desenho aéreo americano. Pasta IV. 
Documentos NATO sobre a conversão de especificações e dimensões dos traços de material aeronáutico americano 
e reuniões do subgrupo de peritos sobre materiais não metálicos. 1974-09-25 / 1975-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0338/014 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre Identificação de Aviões. Pasta I. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho e atas das reuniões. 1960-06-11 / 1964-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0338/015 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre Identificação de Aviões. Pasta II. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho e atas das reuniões, relatórios de atividades, relatórios sobre 
testes e avaliações. 1964-09-00 / 1965-11-23 
 
 
UI 0339 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0339/016 - Grupo Ad-Hoc Aviões de Ataque e Reconhecimento de Descolagem e 
Aterragem Vertical. Contém documentos NATO do grupo de trabalho e relatórios. 1960-07-04 / 1963-08-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0339/017 - Grupo Ad-hoc sobre aviões de transporte militares. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho. 1959-05-13 / 1962-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0339/018 - Grupo Ad-hoc sobre aviões de transporte militares. Anexos. Contém 
certificados de ensaio da Continental TP6, trator Continental CD8, trator Continental CR8, trator Continental CD6 
com fotografias e catálogo da Richard Continental. 1956-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/128/0339/019 - Manutenção e substituição do avião F-104. Manutenção e memorando 
para a substituição da aeronave F-104. 1962-05-05 / 1974-03-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/129 
Título: Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Grupo de trabalho sobre helicópteros. 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 340) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre problemas referentes a helicópteros, estudo de 
manutenção de material aeronáutico, catálogo de materiais de armamento dos helicópteros, Grupo especial de 
trabalho com helicópteros ASM -  AC/141, Grupo de trabalho sobre helicópteros - AC/240, troca de informações 
sobre características dos helicópteros NATO 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 39, 3177, 3215, 3939 - 
L11105 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0340 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/001 - Estudo de manutenção de material aeronáutico: helicópteros. Contém 
documentos NATO do Grupo de Trabalho dos Helicópteros. 1956-04-03 / 1956-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/002 - Catálogo de materiais de armamento dos helicópteros. Documento NATO 
do Grupo de Peritos de Helicópteros. 1967-03-00 / 1967-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/003 - Grupo especial de trabalho com helicópteros ASM -  AC/141 -SWG/3. 
Documentos NATO sobre a nova organização dos grupos de trabalho, dispositivos de classificação para os 
helicópteros e relatórios de atividade dos grupos de peritos. 1963-05-24 / 1971-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/004 - Grupo de trabalho sobre helicópteros - AC/240. Pasta I. Documentos 
NATO sobre a pesquisa, desenvolvimento e produção de helicópteros, painel exploratório, eletrónica de bordo, 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

195 / 503 

coordenação das respostas nacionais sobre helicópteros militares e relatórios do grupo e do subgrupo de peritos. 
1964-03-06 / 1965-02-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/005 - Grupo de trabalho sobre helicópteros - AC/240. Pasta II. Documentos 
NATO sobre o armamento dos helicópteros, revisão do programa de trabalho para a comissão de armamentos e 
relatórios do grupo e do subgrupo de peritos. 1965-06-24 / 1965-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/006 - Grupo de trabalho sobre helicópteros - AC/240. Pasta III. Documentos 
NATO sobre a publicação anual do catálogo de armamento de helicópteros. 1966-04-06 / 1966-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/007 - Grupo técnico sobre helicópteros - AC/240. Pasta IV. Contém 
documentos NATO sobre o glossário dos termos relativos ao estudo da fiabilidade, confiança e facilidade de 
manutenção das aeronaves, criação de subgrupos para armamento e para o quadro eletrónico dos helicópteros, 
helicóptero e uso de hélices de quilha no Exército. 1965-12-15 / 1966-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/129/0340/008 - Troca de informações sobre características dos helicópteros NATO. 
Documentos NATO do NAVAL BOARD sobre a estandardização das características físicas dos helicópteros, os 
componentes eletrónicos e reunião dos membros do MAS. 1972-12-00 / 1973-09-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/130 
Título: Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu. 
Datas extremas: 1962 / 1969 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 341 - 343) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu no 
âmbito do estudo dos problemas referentes a aviões, definições dos termos aeronáuticos, reuniões do CEAC, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho e sistemas ATS - Air Traffic Services - civis e militares 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 1056 - L11110 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0341 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0341/001 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO sobre definições dos termos aeronáuticos, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do 
grupo de trabalho. 1962-10-19 / 1963-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0341/002 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO sobre definições dos termos aeronáuticos, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do 
grupo de trabalho. 1963-12-30 / 1964-06-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0341/003 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à subcomissão técnica, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1964-04-13 / 1964-07-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0341/004 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO sobre sistemas ATS - Air Traffic Services - civis e militares, reuniões do CEAC, memorandos e 
relatórios do grupo de trabalho. 1964-06-06 / 1964-11-20 
 
 
UI 0342 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0342/005 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à subcomissão técnica, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1964-12-17 / 1965-05-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0342/006 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à subcomissão técnica, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1965-05-14 / 1965-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0342/007 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à utilização de radares militares, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo 
de trabalho. 1955-02-21 / 1964-10-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0342/008 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à subcomissão técnica, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1964-02-07 / 1966-11-15 
 
 
UI 0343 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0343/009 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à subcomissão técnica, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1965-12-03 / 1966-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0343/010 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à subcomissão técnica, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1966-12-08 / 1967-03-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0343/011 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO relativos à subcomissão técnica, reuniões do CEAC, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1967-04-10 / 1967-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/130/0343/012 - Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu (CEAC). 
Documentos NATO sobre sistemas ATS civis e militares, reuniões do CEAC, representante da Defesa Nacional na 
NAVAER - Comissão de Coordenação da Navegação Aérea, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1967-
11-07 / 1969-07-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/131 
Título: Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Comissão Coordenadora da Aviação Civil. 
Datas extremas: 1957 / 1969 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 344 - 345) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão Coordenadora da Aviação Civil no âmbito do estudo 
dos problemas referentes a aviões, políticas de controle de transporte aéreo e transporte de tropas disponibilizadas 
para os principais comandos da NATO, condições de transporte aéreo em tempo de guerra, propostas de 
participação em exercícios militares, reuniões, memorandos e relatórios da comissão coordenadora, 
recomendações relativas aos acordos bilaterais sobre o uso de aeroportos, estimativas do tráfego de evacuação, 
planos de emergência da aviação civil, plano diretor de emergência em aeroportos, diretivas do BOCCA - Board for 
the Coordinatin of Civil Aviation e formas de evacuação ou repatriamento de aviões 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3407 - L11110 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0344 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0344/001 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre políticas de controle de transporte aéreo e transporte de tropas disponibilizadas para os principais comandos 
da NATO, condições de transporte aéreo em tempo de guerra, propostas de participação em exercícios militares, 
reuniões, memorandos e relatórios da comissão coordenadora. 1957-02-21 / 1963-12-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0344/002 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre o plano de participação em exercícios militares do CAPC - Civil Aviation Planning Comittee, programa de 
trabalhos, recomendações relativas aos acordos bilaterais sobre o uso de aeroportos, uso de aeronaves pelo país 
de refúgio e relatório da comissão de coordenação técnica. 1963-12-20 / 1964-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0344/003 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre as estimativas do tráfego de evacuação, CAPC/BOCCA - Board for the Coordination of Civil Aviation - diretrizes 
para 1965, plano de progresso dos países membros, sugestões para alteração da estrutura BOCCA e relatórios da 
comissão sénior. 1964-12-14 / 1966-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0344/004 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre os planos de emergência da aviação civil, reavaliação dos termos de referência e programa de trabalhos, 
mecanismos e estimativas sobre os requisitos e as capacidades do transporte aéreo civil e relatórios da comissão 
sénior. 1965-12-08 / 1966-10-07 
 
 
UI 0345 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0345/005 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre o plano diretor de emergência em aeroportos, plano de progresso nacional, pressupostos de desempenho 
de aeronaves no CAPC, quartel-general provisório BOCCA, evacuação de aeronaves via Lisboa - procedimentos 
especiais e relatório da alta comissão. 1966-12-17 / 1966-10-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0345/006 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre as instruções para execução de exercícios militares - situações iniciais dos países membros, CAPC/BOCCA 
Board for the Coordinatin of Civil Aviation - diretrizes para 1967, mobilização da aviação civil, planos nacionais de 
evacuação para o transporte aéreo civil, estudo dos requisitos para as comunicações BOCCA, rascunho do manual 
de guerra BOCCA e relatório da comissão coordenadora. 1966-12-02 / 1968-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0345/007 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre as instruções para execução de exercícios militares - situações iniciais dos países membros, manual de guerra 
BOCCA - Board for the Coordinatin of Civil Aviation, formas de evacuação ou repatriamento de aviões e relatórios 
da comissão sénior. 1968-06-07 / 1968-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/131/0345/008 - Comissão Coordenadora da Aviação Civil - AC/107. Documentos NATO 
sobre as instruções para execução de exercícios militares - relatórios após exercícios sobre as comunicações, planos 
de emergência no domínio civil, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1968-12-04 / 1969-05-14 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/132 
Título: Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Grupo consultivo NATO para as forças aéreas. 
Datas extremas: 1963 / 1974 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (cx. 346 - 353) com um total de 30 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo consultivo NATO para as forças aéreas no âmbito do 
estudo dos problemas referentes a aviões, troca global de informações das necessidades operacionais e os 
programas de pesquisa e desenvolvimento, defesa antiaérea a baixa altitude, deteção de engenhos balísticos de 
médio porte e atividades do Centro Técnico de Defesa Aérea do SHAPE, reuniões e relatórios do grupo consultivo, 
estudos sobre sistemas de armas, aviões de ataque terrestre, táticas de reconhecimento aéreo - conceitos de 
inteligência, armamento das forças aéreas, sistemas de aproximação e aterragem, reconhecimento tático aéreo, 
identificação dos aviões, aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, aspetos aéreos da guerra 
eletrónica, reconhecimento tático aéreo e identificação dos aviões  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3109 - L11110 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0346 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

198 / 503 

 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0346/001 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a troca global de informações das necessidades operacionais e os programas de pesquisa e desenvolvimento, 
atividades da comissão de ligação NATO sobre a guerra eletrónica, resumos dos documentos técnicos apresentados 
pelos relatores nacionais e relatórios do grupo consultivo. 1963-04-11 / 1963-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0346/002 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a defesa antiaérea a baixa altitude, deteção de engenhos balísticos de médio porte e atividades do Centro Técnico 
de Defesa Aérea do SHAPE. 1963-12-13 / 1964-08-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0346/003 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a declaração dos requisitos operacionais e programas associados de pesquisa e desenvolvimento, reuniões e 
relatórios do grupo consultivo. 1964-06-02 / 1964-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0346/004 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os eventuais números em matéria de armas e material para um período posterior a 1970, estudos sobre os sistemas 
de armas pilotadas de alto desempenho, reuniões e relatórios do grupo consultivo. 1964-12-08 / 1965-06-21 
 
 
UI 0347 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0347/005 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os procedimentos do Reino Unido para a pesquisa e desenvolvimento, identificação de mísseis ar/ar e relatório do 
subgrupo 2 sobre o resultado dos estudos relativos aos sistemas de armas pilotadas de alto desempenho. 1965-06-
22 / 1965-07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0347/006 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os aviões hipersónicos, subgrupo 3 em aviões de ataque terrestres, sistemas de armas pilotadas de alto 
desempenho e relatório do subgrupo 3 sobre o estudo relativos aos aviões de ataque ao solo. 1966-01-05 / 1966-
12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0347/007 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os aviões hipersónicos, proposta dos Estados Unidos para a organigazação NAFAG - NATO Air Force Armaments 
Group e relatório definitivo do subgrupo 3 sobre os aviões de ataque terrestre. 1966-12-21 / 1967-03-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0347/008 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
as reuniões do subgrupo 6 em táticas de reconhecimento aéreo - conceitos de inteligência, subgrupo 1 de 
identificação dos assuntos de cooperação e projeto de organização do NAFAG - Estados Unidos. 1967-03-15 / 1967-
04-25 
 
 
UI 0348 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0348/009 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o interesse que pode ter para Portugal a aquisição do avião jaguar, reunião do grupo NATO sobre o armamento das 
forças aéreas, conferências, reuniões memorandos e relatórios dos grupos e e subgrupos do NAFAG. 1967-07-05 / 
1967-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0348/010 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a reunião do grupo NATO - o armamento da força aérea - NAFAG, subgrupo 5 sobre a identificação dos aviões - 
fundo especial destinado aos planos de cooperação e relatório do grupo de pesquisa para a defesa. 1970-08-12 / 
1970-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0348/011 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os sistemas de aproximação e aterragem, interpretação dos procedimentos de criação dos grupos responsáveis 
pelos projetos, descrições técnicas e termos de referência, inclui peças desenhadas. 1970-12-04 / 1971-06-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0348/012 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o reconhecimento tático aéreo, identificação dos aviões, sistemas de aproximação e aterragem, programas de 
substituição de materiais e relatório de atividade sobre o avião de combate polivalente, inclui peças desenhadas. 
1971-03-19 / 1971-06-30 
 
 
UI 0349 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0349/013 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a identificação dos aviões, programas de substituição de materiais, estudos efetuados na pesquisa para a defesa, 
os sistemas de aproximação e aterragem e relatórios do grupo consultivo. 1971-07-01 / 1971-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0349/014 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os sistemas de aproximação e aterragem, a identificação dos aviões, o reconhecimento tático aéreo e relatórios do 
grupo consultivo. 1971-06-22 / 1971-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0349/015 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a conferência dos diretores nacionais de armamento - relatório de atividade para 1971 - o avião jaguar, 
reconhecimento tático aéreo e especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra 
as bases aéreas inimigas, sistemas de aproximação e aterragem e relatórios dos subgrupos consultivos. 1971-11-30 
/ 1972-06-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0349/016 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
as especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, 
subgrupo para análise dos aviões e programação das substituições, sistemas de aproximação e aterragem e 
relatórios dos subgrupos consultivos. 1972-03-20 / 1972-07-26 
 
 
UI 0350 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0350/017 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o subgrupo para análise dos aviões e programação das substituições, especificações técnicas relativas às armas e 
aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas e relatórios dos subgrupos consultivos. 1972-06-06 
/ 1972-09-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0350/018 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o reconhecimento tático aéreo, sistemas de aproximação e aterragem, subgrupo para análise dos aviões e 
programação das substituições, especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra 
as bases aéreas inimigas e relatórios dos subgrupos consultivos. 1972-08-31 / 1972-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0350/019 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a conferência dos diretores nacionais de armamento, sistemas de aproximação e aterragem, especificações 
técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, reconhecimento tático 
aéreo e relatórios dos subgrupos consultivos. 1972-11-08 / 1972-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0350/020 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
as especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, 
subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, reconhecimento tático aéreo, identificação dos aviões e 
relatórios dos subgrupos consultivos, inclui figuras impressas e peças desenhadas. 1972-11-27 / 1973-03-05 
 
 
UI 0351 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0351/021 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
as especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, 
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grupo NATO para as forças navais, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, identificação dos aviões, 
subgrupo para a deteção e rastreamento de alvos de baixa altitude e relatórios dos subgrupos consultivos. 1973-
02-26 / 1973-07-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0351/022 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os sistemas de aproximação e aterragem, subgrupo para a deteção e rastreamento de alvos de baixa altitude, 
identificação dos aviões e relatórios dos subgrupos consultivos. 1973-06-18 / 1973-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0351/023 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o reconhecimento tático aéreo, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, sistemas de aproximação e 
aterragem, especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas 
inimigas e relatórios dos subgrupos consultivos. 1973-09-06 / 1973-08-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0351/024 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o reconhecimento tático aéreo, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, sistemas de aproximação e 
aterragem, especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas 
inimigas, subgrupo para a deteção e rastreamento de alvos de baixa altitude e relatórios dos subgrupos consultivos. 
1973-08-14 / 1974-02-18 
 
 
UI 0352 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0352/025 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o reconhecimento tático aéreo, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, sistemas de aproximação e 
aterragem, especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas 
inimigas e relatórios dos subgrupos consultivos. 1973-11-13 / 1975-04-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0352/026 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
a identificação dos aviões, sistemas de aproximação e aterragem, especificações técnicas relativas às armas e aos 
aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica 
e relatórios dos subgrupos consultivos. 1973-10-18 / 1974-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0352/027 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o reconhecimento tático aéreo, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, sistemas de aproximação e 
aterragem, especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas 
inimigas, subgrupo para a deteção e rastreamento de alvos de baixa altitude e relatórios dos subgrupos consultivos. 
1973-11-23 / 1974-12-03 
 
 
UI 0353 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0353/028 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
o grupo especial de intervenção para um sistema aerotransportado de alerta e controle, reconhecimento tático 
aéreo, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, especificações técnicas relativas às armas e aos aviões 
de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, subgrupo para a deteção e rastreamento de alvos de baixa 
altitude e relatórios dos subgrupos consultivos. 1973-12-12 / 1974-08-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0353/029 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os sistemas de aproximação e aterragem, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, grupo especial de 
intervenção para um sistema aerotransportado de alerta e controle, subgrupo para os mísseis ar-ar para os anos 
de 1980, especificações técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas 
e relatórios dos subgrupos consultivos. 1974-03-04 / 1974-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/132/0353/030 - Grupo consultivo NATO para as Forças Aéreas. Documentos NATO sobre 
os sistemas de aproximação e aterragem, subgrupo para os aspetos aéreos da guerra eletrónica, especificações 
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técnicas relativas às armas e aos aviões de ataque utilizados contra as bases aéreas inimigas, grupo de pesquisa 
para a defesa e relatórios dos subgrupos consultivos. 1974-10-16 / 1974-12-16 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/133 
Título: Produção de defesa. Problemas referentes a aviões. Comissão de diretores da investigação para a defesa. 
Datas extremas: 1964 / 1973 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 354 - 357) com um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de diretores da investigação para a defesa no 
âmbito do estudo dos problemas referentes a aviões, identificação de aeronaves, estudos científicos de longo prazo 
em pesquisa para a defesa, programa de investigação cooperativa, defesa aérea baseada em terra, coordenação 
das necessidades de automação de apoio ao comando e à direção de operações, painel de armas de defesa aérea 
baseado em terra, proteção das instalações militares, aspetos defensivos da guerra química e biológica, estudo 
sobre os efeitos do desempenho militar nos fatores ambientais, estudo sobre a guerra de minas marítimas, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 3228 - L11110 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0354 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0354/001 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a criação do grupo de peritos para a defesa aero-tática, identificação de aeronaves, 
relatório sobre o progresso no campo da identificação de aeronaves, estudos científicos de longo prazo em pesquisa 
para a defesa, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1964-06-18 / 1965-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0354/002 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre telecomunicações, futuras atividades da comissão, pesquisa sobre metais refratários, 
programa de investigação cooperativa, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1966-01-03 / 1966-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0354/003 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre publicações impressas dos estudos científicos a longo prazo - documentos nºs. 122 e 140. 
1967-02-22 / 1967-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0354/004 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a defesa aérea baseada em terra, programa de seminários de pesquisa para a defesa, 
reuniões especiais, publicação impressa dos estudos científicos a longo prazo, memorandos e relatórios do grupo 
de trabalho. 1967-02-24 / 1967-07-04 
 
 
UI 0355 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0355/005 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a defesa aérea baseada em terra, coordenação das necessidades de automação de apoio 
ao comando e à direção de operações, previsões orçamentais para 1968 e estudo a longo prazo sobre a mobilidade 
estratégica. 1967-05-29 / 1967-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0355/006 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre as relações homem-máquina e as apresentações de dados, estudo científico sobre 
mobilidade terrestre e memorando do grupo de trabalho. 1967-11-30 / 1967-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0355/007 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre o painel de armas de defesa aérea baseado em terra, reconhecimento, monitorização e 
deteção, problemas gerais relativos às instalações de testes aerodinâmicos, proteção das instalações militares, 
reuniões, seminários e relatórios da comissão. 1970-12-17 / 1971-07-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0355/008 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre o estudo da pesquisa sobre avaliação analítica de sistemas de defesa aérea, seminário 
sobre investigação oceanográfica a ser realizado pela NATO em Portugal e publicação impressa dos estudos 
científicos a longo prazo sobre a mobilidade. 1971-08-27 / 1971-12-29 
 
 
UI 0356 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0356/009 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre o estudo científico de longo prazo em operações militares sob condições árticas, 
seminário sobre oceanografia militar em Lisboa, grupo consultivo sobre fatores humanos, reuniões, seminários e 
relatórios da comissão. 1971-12-30 / 1973-02-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0356/010 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os estudos científicos de longo prazo relativos aos materiais não metálicos e aos aspetos 
defensivos da guerra química e biológica, reuniões, seminários e relatórios da comissão. 1972-03-16 / 1972-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0356/011 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre o desenho estatístico do campo de treino experimental, estudos científicos de longo 
prazo relativos aos materiais não metálicos e aos aspetos defensivos da guerra química e biológica e publicação 
impressa sobre os conceitos dos sistemas de fortalecimento de instalações militares. 1972-07-05 / 1973-05-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0356/012 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre os conceitos de sistemas para fortalecimento de instalações militares - publicação 
impressa e estudo científico de longo prazo sobre o painel de identificação de submarinos. 1972-12-05 / 1972-11-
09 
 
 
UI 0357 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0357/013 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre a defesa aérea baseada em terra, desenho e avaliação do sistema de informações, 
estudos científicos de longo prazo sobre o combate em condições de visibilidade limitada, dosimetria nuclear, 
reuniões, seminários e relatórios da comissão. 1972-12-13 / 1973-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/133/0357/014 - Comissão de diretores da investigação para a defesa - AC/243. 
Documentos NATO sobre o projeto para a definição de um túnel de vento transónico, estudo sobre os efeitos do 
desempenho militar nos fatores ambientais, estudo sobre a guerra de minas marítimas, pesquisas sobre uma rede 
linear de detetores integrados num circuito fechado de refrigeração, reuniões, seminários e relatórios da comissão. 
1973-06-05 / 1973-11-09 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/134 
Título: Produção de defesa. Artilharia e armas portáteis. 
Datas extremas: 1956 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 358 - 360) com um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre artilharia e armas portáteis, sistema de direção de tiro de 
artilharia antiaérea, Grupo de aquisição de sobressalentes para artilharia e armas portáteis, estudo de defesa contra 
aparelhos voando a baixa altitude, Grupo de trabalho sobre armas portáteis - POST, atas e relatórios de atividades 
dos grupos de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 81, 318, 1090, 2252, 3214 
- L11120 
Idioma: Português, inglês, francês e espanhol 
 
UI 0358 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0358/001 - Sistema de direção de tiro de artilharia antiaérea. Contém documentos 
NATO e informações sobre sistemas de aquisição de alvos para artilharia antiaérea, catálogo da Contraves AG Zurich 
a Casa Romar. 1956-03-28 / 1957-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0358/002 - Comissão de Produção de Armamento. Artilharia e Armas ligeiras 
Portáteis. Pasta I. Contém documentos NATO da Comissão, incluindo atas e relatórios de atividades. 1956-12-21 / 
1957-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0358/003 - Comissão de Produção de Armamento. Artilharia e Armas ligeiras 
Portáteis. Pasta II. Contém documentos NATO da Comissão, incluindo relatórios de atividades. 1958-03-05 / 1958-
08-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0358/004 - Grupo de aquisição de sobressalentes para artilharia e armas portáteis. 
Documentos NATO sobre consulta à Administração Geral do Exército relativamente à previsão de verbas e 
memorandos do grupo de trabalho. 1957-03-19 / 1957-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0358/005 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões. 1960-01-05 / 1961-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0358/006 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões. 1961-12-15 / 1963-06-28 
 
 
UI 0359 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0359/007 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões. 1964-02-19 / 1964-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0359/008 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões e análise ao sistema L4/5. 1965-02-08 / 1965-
06-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0359/009 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões e análise a baterias antiaéreas de 40 mm. 
1965-06-09 / 1965-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0359/010 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões e análise ao sistema Blow-Pipi e sistema L4/5. 
1966-09-20 / 1966-12-14 
 
 
UI 0360 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0360/011 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões. 1965-12-15 / 1966-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0360/012 - Estudo de defesa contra aparelhos voando a baixa altitude. Relatório 
técnico sobre a avaliação do sistema de armas ET 316 através o modelo de batalha aérea COMO. 1966-10-00 / 
1966-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0360/013 - Grupo de trabalho sobre armas portáteis - POST. Documentos NATO 
sobre a segunda geração de munições para armas ligeiras e relatório do grupo de trabalho da Comissão de 
Armamentos. 1964-03-09 / 1965-11-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0360/014 - Grupo de trabalho sobre armas portáteis - POST. Documentos NATO 
sobre os acordos FINABEL - definição das características militares, segunda geração de munições para armas ligeiras 
e relatório do grupo de trabalho da Comissão de Armamentos. 1965-01-18 / 1965-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0360/015 - Grupo de trabalho sobre armas portáteis - POST. Documentos NATO 
sobre a visita a Portugal da comissão de peritos de armas ligeiras, observações sobre os acordos FINABEL, avaliação 
comum do desempenho dos complexos de armas ligeiras e relatórios da delegação portuguesa e da Comissão de 
Armamentos. 1965-05-22 / 1965-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/134/0360/016 - Grupo de trabalho sobre armas portáteis - POST. Documentos NATO 
sobre a visita a Portugal da comissão de peritos de armas ligeiras, observações sobre os acordos FINABEL, avaliação 
comum do desempenho dos complexos de armas ligeiras e relatórios da Comissão de Armamentos. 1965-12-06 / 
1971-06-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/135 
Título: Produção de defesa. Artilharia e armas portáteis. Fabrico de munições. 
Datas extremas: 1953 / 1963 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 361 - 363) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao fabrico de munições para artilharia e armas 
portáteis, produção de pólvoras e explosivos: auxílio americano, Grupo Especializado em Balística Interna, fabrico 
de munições sobre materiais, estandardização de munições 7,62 mm para armas de pequeno calibre, pedido da 
Companhia de Petróleos de Portugal para sondagens com explosivos na área entre Corroios e Moita, munições: 
grandes elementos metálicos, Grupo técnico sobre fabrico de munições, fabrico e inspeção de pólvoras e 
explosivos, Grupos de técnicos em armazenagem de munições, embalagens de munições, estudos de problemas 
relativos a munições clássicas, Comissão de Explosivos, memorandos e relatórios dos grupos de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 322, 142, 317, 725, 316, 
1832, 1502, 141, 681, 2093, 3217 - L11120 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0361 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0361/001 - Produção de pólvoras e explosivos: auxílio americano. Contém projeto 
de acordo entre Portugal e os EUA relativo ao desenvolvimento da capacidade portuguesa de produção de pólvoras 
e explosivos, auxílio americano para o desenvolvimento da produção de pólvoras e explosivos, arranjos bilaterais 
propostos para o Programa de Auxílio a instalações. 1953-11-03 / 1957-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0361/002 - Grupo Especializado em Balística Interna. Contém documentos NATO 
incluindo atas e documentos técnicos com procedimentos relativos a medidas de pressão. 1955-08-01 / 1957-10-
03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0361/003 - Grupo Especializado em Balística Interna. Contém documentos NATO 
incluindo documentos técnicos. 1962-09-10 / 1962-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0361/004 - Comissão de Produtos de Defesa e Armamento. Fabrico de munições 
sobre materiais. Pasta I. Contém documentos NATO e processos-verbais das reuniões do Grupo Especialista sobre 
Técnicas de Fabrico de Munições. 1956-05-02 / 1958-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0361/005 - Comissão de Produtos de Defesa e Armamento. Fabrico de munições 
sobre materiais. Pasta II. Contém documentos NATO e processos-verbais das reuniões do Grupo Especialista sobre 
Técnicas de Fabrico de Munições. 1960-02-08 / 1961-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0361/006 - Comissão de Produtos de Defesa e Armamento. Fabrico de munições 
sobre materiais. Pasta III. Contém documentos NATO e processos-verbais das reuniões do Grupo Especialista sobre 
Técnicas de Fabrico de Munições. 1961-10-02 / 1963-02-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0361/007 - Comissão de Produção de Armamento. Fabrico de munições: 
estandardização de munições 7,62 mm para armas de pequeno calibre. Contém documentos NATO da Comissão. 
1956-06-07 / 1956-12-18 
 
 
UI 0362 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0362/008 - Pedido da Companhia de Petróleos de Portugal para sondagens com 
explosivos na área entre Corroios e Moita. Contém informações sobre a segurança dos paióis militares contra 
sondagens com explosivos. 1956-10-22 / 1956-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0362/009 - Comissão de Produção de Armamento. Munições: grandes elementos 
metálicos. Contém documentos NATO, memorandos e atas das reuniões do Grupo de Peritos sobre Técnicas de 
Fabricação de Munições. 1956-12-13 / 1957-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0362/010 - Grupo técnico sobre fabrico de munições. Subgrupo dos grandes 
elementos metálicos. Contém documentos NATO, memorandos e atas das reuniões do Grupo de Peritos sobre 
Técnicas de Fabricação de Munições. 1959-01-05 / 1959-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0362/011 - Fabrico e inspeção de pólvoras e explosivos. Pasta I. Documentos NATO 
sobre a preparação das misturas explosivas, medidas de segurança de aplicação normal, regulamentos de 
segurança, memorandos e relatórios do grupo de peritos. 1958-10-21 / 1959-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0362/012 - Fabrico e inspeção de pólvoras e explosivos. Pasta II. Documentos NATO 
sobre munições combustíveis para armas portáteis, generalização dos métodos usados para determinação da 
acidez dos explosivos, rendimento obtido no fabrico dos produtos explosivos, memorandos e relatórios do grupo 
de peritos. 1961-02-01 / 1961-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0362/013 - Grupos de técnicos em armazenagem de munições - Geral. Pasta I. 
Documentos NATO sobre informações a prestar ao grupo de peritos, princípios de segurança NATO de 
armazenagem de munições convencionais, memorandos do grupo de peritos. 1958-12-01 / 1959-11-05 
 
 
UI 0363 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0363/014 - Grupos de técnicos em armazenagem de munições - Geral. Pasta II. 
Documentos NATO sobre princípios de segurança NATO de armazenagem de munições convencionais, inclui 
publicações do grupo de peritos da comissão de armamentos. 1960-02-04 / 1964-03-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0363/015 - Embalagens de munições. Contém documentos NATO do Grupo 
Especialista em Embalagem de munições. 1959-01-13 / 1959-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0363/016 - Grupo Técnico sobre armazenagem de munições (AC/106 Grupo I). 
Contém documentos NATO do Grupo de Especialistas de armazenagem de Munições. 1959-02-16 / 1962-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0363/017 - Estudos de problemas relativos a munições clássicas. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo atas das reuniões e informações com elementos coligidos para 
o estudo das munições clássicas. 1959-05-27 / 1959-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0363/018 - Comissão de Explosivos. Pasta I. Documentos sobre a concessão de 
alvarás para a indústria e comércio de armamento e explosivos, material de guerra, parecer jurídico e legislação. 
1964-03-18 / 1964-11-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/135/0363/019 - Comissão de Explosivos. Pasta II. Documentos sobre a revisão do 
regulamento relativo a substâncias explosivas, inspeções militares ao fabrico de material de guerra, parecer jurídico 
e relatório da Comissão de Explosivos. 1964-12-30 / 1965-11-03 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/136 
Título: Produção de defesa. Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para cálculos 
balísticos 
Datas extremas: 1956 / 1966 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 364 - 365) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera 
estandardizada para cálculos balísticos 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 849 - L 11123 
Idioma: Português e francês 
 
UI 0364 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/136/0364/001 - Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para 
cálculos balísticos. Contém documentos NATO do Grupo Técnico. 1956-11-26 / 1958-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/136/0364/002 - Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para 
cálculos balísticos. Contém documentos NATO do Grupo Técnico. 1959-01-03 / 1959-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/136/0364/003 - Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para 
cálculos balísticos. Contém documentos NATO do Grupo Técnico. 1959-12-10 / 1960-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/136/0364/004 - Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para 
cálculos balísticos. Contém documentos NATO do Grupo Técnico. 1961-01-05 / 1961-11-22 
 
 
UI 0365 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/136/0365/005 - Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para 
cálculos balísticos. Contém documentos NATO do Grupo Técnico. 1961-12-18 / 1963-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/136/0365/006 - Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para 
cálculos balísticos. Contém documentos NATO do Grupo Técnico. 1963-12-21 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/136/0365/007 - Grupo técnico sobre utilização de uma atmosfera estandardizada para 
cálculos balísticos. Contém documentos NATO do Grupo Técnico. 1964-12-21 / 1966-01-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/137 
Título: Produção de defesa. Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e munições. 
Datas extremas: 1963 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 366) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de 
armas e munições, efeitos da velocidade de deformação em aços de alta resistência, utilização da armadura em 
caso de perfuração, preparação e implementação das composições pirotécnicas, cooperação em pesquisa, 
desenvolvimento e produção de materiais militares, relatórios do grupo de peritos e relatórios de atividades e 
reuniões do grupo de trabalhos 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3066 - L11125 
Idioma: Português, inglês e francês 
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UI 0366 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/137/0366/001 - Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e 
munições. Documentos NATO sobre os materiais e as técnicas de fabrico, desenvolvimento e aplicação de metais 
leves, inspeção e simulação e relatórios do grupo de peritos. 1963-03-04 / 1964-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/137/0366/002 - Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e 
munições. Documentos NATO sobre os materiais e as técnicas de fabrico, inspeção e simulação e relatórios de 
atividades e reuniões dos diversos grupos de trabalhos. 1964-10-15 / 1964-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/137/0366/003 - Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e 
munições. Documentos NATO sobre os materiais e as técnicas de fabrico, inspeção e simulação, classificação ISO 
de grafite esferoidal ou nodular e relatórios de atividades e reuniões do grupo de peritos. 1964-12-23 / 1965-05-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/137/0366/004 - Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e 
munições. Documentos NATO sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e munições, efeitos da velocidade de 
deformação em aços de alta resistência e relatórios do grupo de peritos. 1965-05-31 / 1966-03-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/137/0366/005 - Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e 
munições. Documentos NATO sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e munições, utilização da armadura 
em caso de perfuração, preparação e implementação das composições pirotécnicas e relatórios do grupo de 
peritos. 1966-01-13 / 1966-05-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/137/0366/006 - Grupo de peritos sobre materiais e técnicas de fabrico de armas e 
munições. Documentos NATO sobre cooperação em pesquisa, desenvolvimento e produção de materiais militares 
e relatório anual do progresso dos trabalhos. 1966-08-22 / 1966-12-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/138 
Título: Produção de defesa. Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e armazenagem de 
munições e explosivos. 
Datas extremas: 1966 / 1975 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 367 - 369) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte 
e armazenagem de munições e explosivos, condições de segurança no manuseamento das munições e dos 
explosivos militares, transporte aéreo, marítimo e rodoviário, critérios de distância, compatibilidade dos explosivos 
em transporte, símbolos de fogo para munições e explosivos, melhoramentos nos portos em condições normais de 
tempo de paz, métodos para determinar a classe de risco das munições, doutrina e símbolos de luta contra 
incêndios, critérios das distâncias de segurança para o armazenamento de em depósitos, convenção relativa ao 
despejo de resíduos no mar, reuniões e relatórios do grupo de peritos 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 3426 - L11123 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0367 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0367/001 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/258. Documentos NATO sobre as condições de segurança no 
manuseamento das munições e dos explosivos militares - equipes internacionais, observações das delegações, 
reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1966-05-11 / 1967-07-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0367/002 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/259. Documentos NATO sobre as condições de segurança no 
manuseamento das munições e dos explosivos militares, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1967-07-17 / 
1967-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0367/003 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/262. Contém brochuras sobre os princípios de segurança NATO 
aplicáveis ao armazenamento das munições e dos explosivos. 1969-05-00 / 1969-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0367/004 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/262. Documentos NATO sobre a comunicação de documento NATO 
não classificado a um país não membro, princípios de segurança NATO aplicáveis ao armazenamento das munições 
e dos explosivos, programa de trabalho, quantidade exterior - efeito de distâncias da densidade de carga, reuniões 
e relatórios do grupo de peritos. 1969-12-11 / 1970-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0367/005 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/263. Documentos NATO sobre a compatibilidade de armazenamento, 
financiamento comum para testes, transporte por ar e mar, critério de distância, conferência dos diretores 
nacionais dos armamentos, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1970-06-04 / 1970-11-10 
 
 
UI 0368 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0368/006 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/264. Documentos NATO sobre a compatibilidade dos explosivos em 
transporte, critérios de distância, transporte aéreo, marítimo e rodoviário, símbolos de fogo para munições e 
explosivos, melhoramentos nos portos em condições normais de tempo de paz, reuniões e relatórios do grupo de 
peritos. 1970-11-09 / 1970-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0368/007 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/260. Documentos NATO sobre as condições de segurança no 
manuseamento das munições e dos explosivos militares, exposição sobre o sistema de classificação NATO para os 
explosivos militares, critérios de distância para transporte de explosivos, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 
1970-12-02 / 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0368/008 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/265. Documentos NATO sobre as condições de segurança no 
manuseamento das munições e dos explosivos militares, métodos para determinar a classe de risco das munições, 
doutrina e símbolos de luta contra incêndios, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1972-01-04 / 1972-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0368/009 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/266. Documentos NATO sobre as condições de segurança no 
manuseamento das munições e dos explosivos militares, estaleiros para o carregamento de explosivos em camiões 
e vagões, critérios e normas técnicas NATO para construção de depósitos avançados, reuniões e relatórios do grupo 
de peritos. 1972-09-11 / 1972-11-17 
 
 
UI 0369 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0369/010 - Grupo de técnicos sobre segurança do transporte e armazenagem de 
munições e explosivos - AC/267. Documentos NATO sobre as condições de segurança no manuseamento das 
munições e dos explosivos militares, critérios das distâncias de segurança para o armazenamento de em depósitos, 
convenção relativa ao despejo de resíduos no mar, princípios de segurança NATO aplicáveis ao transporte aéreo e 
reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1972-10-31 / 1973-03-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0369/011 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/261. Documentos NATO sobre as condições de segurança no 
manuseamento das munições e dos explosivos militares, critérios das distâncias de segurança para o 
armazenamento de em depósitos, convenção relativa ao despejo de resíduos no mar, princípios de segurança NATO 
aplicáveis ao transporte aéreo, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1973-04-09 / 1973-08-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/138/0369/012 - Grupo de técnicos sobre aspeto de segurança do transporte e 
armazenagem de munições e explosivos - AC/261. Documentos NATO sobre as condições de segurança no 
manuseamento das munições e dos explosivos militares, dispositivos de eletropirotécnicos, métodos para 
determinar e classificar os perigos das munições, manual sobre transporte aéreo, reuniões e relatórios do grupo de 
peritos. 1973-10-12 / 1975-06-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/139 
Título: Produção de defesa. Grupo técnico sobre Sistemas de Radar Conduta de Tiro 
Datas extremas: 1957 / 1958 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 370) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo técnico sobre Sistemas de Radar Conduta de Tiro, 
exploração de dados de RADAR, defesa aérea integrada, acordo sobre as características dos grupos eletrogéneos 
para alimentação dos materiais eletrotécnicos usados pelas forças de terra, reuniões e relatórios do grupo de 
trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1193 - L11123 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0370 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/139/0370/001 - Grupo Técnico sobre Sistemas de Radar Conduta de Tiro. Documentos 
NATO sobre o simpósio do SHAPE, Comissão de Produção de Armamentos, reuniões e relatórios do grupo de 
trabalho inclui apontamentos manuscritos. 1957-04-26 / 1958-04-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/139/0370/002 - Grupo Técnico sobre Sistemas de Radar Conduta de Tiro. Contém uma 
exposição sobre a exploração de dados de RADAR, no âmbito do simpósio do SHAPE. 1958-01-29 / 1958-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/139/0370/003 - Grupo Técnico sobre Sistemas de Radar Conduta de Tiro. Contém uma 
exposição sobre a exploração de dados de RADAR, no âmbito do simpósio do SHAPE. 1958-01-29 / 1958-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/139/0370/004 - Grupo Técnico sobre Sistemas de Radar Conduta de Tiro. Documentos 
NATO sobre defesa aérea integrada, acordo sobre as características dos grupos eletrogéneos para alimentação dos 
materiais eletrotécnicos usados pelas forças de terra, relatórios do grupo de trabalho e do Centro Técnico de Defesa 
Aérea do SHAPE. 1958-04-24 / 1958-11-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/140 
Título: Produção de defesa. Viaturas de transporte e combate 
Datas extremas: 1956 / 1966 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 371 - 372) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre viaturas de transporte e combate, intermutabilidade de 
elementos para veículos, estudos sobre os motores policarburantes, acordos de normalização de diversos 
componentes, estudos técnicos, normalização de acumuladores de forma cilíndrica, pilhas, acumuladores, baterias 
e geradores elétricos, ordens de dia, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho e processos-verbais das reuniões 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 66, 3221 - L11130 
Idioma: Português e francês 
 
UI 0371 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0371/001 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, estudos, acordos de normalização, processos-verbais das reuniões. 1956-04-26 / 1956-
12-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0371/002 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, estudos sobre os motores policarburantes, agendas e processos-verbais das reuniões, 
relatórios de atividades. 1957-01-03 / 1957-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0371/003 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, agendas e processos verbais das reuniões, relatórios de atividades, acordos de 
normalização de diversos componentes. 1958-01-04 / 1958-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0371/004 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, agendas e processos verbais das reuniões, acordos de normalização de diversos 
componentes. 1959-01-15 / 1959-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0371/005 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, estudos técnicos, agendas e processos verbais das reuniões, relatórios de atividades, 
acordos de normalização de diversos componentes. 1960-01-06 / 1960-12-12 
 
 
UI 0372 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0372/006 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, estudos técnicos, processos verbais de reuniões e acordos de normalização de diversos 
componentes. 1961-01-02 / 1963-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0372/007 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, estudos técnicos, processos verbais de reuniões e acordos de normalização de diversos 
componentes. 1964-01-08 / 1964-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0372/008 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, estudos técnicos, processos verbais de reuniões e acordos de normalização de diversos 
componentes. 1964-12-23 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0372/009 - Intermutabilidade de elementos para veículos. Contém documentos 
NATO do grupo de trabalho, processo verbal de reunião. 1966-01-18 / 1966-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/140/0372/010 - Grupo técnico sobre fontes de alimentação elétrica auto - AC/241. 
Documentos NATO sobre estandardização de acumuladores de forma cilíndrica, pilhas, acumuladores, baterias e 
geradores elétricos, ordens de dia, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1964-04-01 / 1966-11-09 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/141 
Título: Produção de defesa. Material eletrónico. 
Datas extremas: 1958 / 1966 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 373 - 374) com um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre material eletrónico, radares de solo para defesa aérea, 
materiais de rádio de alta frequência, transferência de radares NA/TPS-ID para a Força Aérea, rede de transmissão 
semiautomática para dados de deteção remota e características operacionais do material dos COAR e dos CODA, 
fontes de alimentação elétrica difíceis de detetar, sistema de transmissões para zona de combate, material de 
telecomunicações, memorandos e relatórios dos grupos de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 483, 1663, 2110, 2335, 
3039, 3164, 3163, 3166, 3167, 3170, 3169 - L11140 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0373 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0373/001 - Radares de solo para defesa aérea. Contém manual de terminologia 
relativa ao material RADAR e documentos NATO da Comissão de Armamento, notas sobre métodos de medição do 
radar. 1958-01-02 / 1958-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0373/002 - Materiais de rádio de alta frequência. Documentos NATO sobre 
equipamentos de telecomunicações - normas e compatibilidade, exposição relativa ao material rádio HF das forças 
aéreas, projeto de acordo FINABEL sobre as características militares dos postos de rádio, a modelação da amplitude 
e da banda lateral única e reuniões, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1958-05-27 / 1959-09-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0373/003 - Transferência de radares NA/TPS-ID para a Força Aérea. Contém 
informações sobre sistema de alerta no ultramar e experiências de deteção com o radar. 1959-09-10 / 1963-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0373/004 - Rede de transmissão semiautomática para dados de deteção remota. 
Características operacionais do material dos COAR e dos CODA. Contém estudo do Centro Técnico de Defesa aérea 
do SHAPE. 1961-01-23 / 1961-01-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0373/005 - Fontes de alimentação elétrica difíceis de detetar. Documentos NATO 
sobre a exploração de fontes de alimentação elétrica de baixa capacidade de deteção e relatórios do grupo de 
trabalho. 1962-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0373/006 - Sistema de transmissões para zona de combate -AC/220-WG/2. 
Documentos NATO sobre os projetos do grupo de trabalho misto e grupo de trabalho restrito sobre o sistema de 
telecomunicações na zona de combate, memorandos e relatórios dos grupos de trabalho. 1963-09-30 / 1965-10-
08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0373/007 - Sistema de transmissões para zona de combate -AC/220-WG/3. 
Documentos NATO sobre o anteprojeto preliminar de necessidades militares relativas às transmissões na zona de 
combate para o período posterior a 1975, termos de referência, sistema de alerta nas zonas de combate e relatórios 
do grupo de trabalho misto sobre o material de telecomunicações. 1965-12-22 / 1967-01-12 
 
 
UI 0374 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0374/008 - Material rádio para zona de combate - AC/220- WG/1. Vol. I. Documentos 
NATO sobre as características técnicas básicas para transmissões em fonia - canal simples - banda lateral única, nos 
serviços móveis, equipamentos VHF na área de combate, necessidade militar NATO de equipamentos de 
transmissões e relatórios do grupo de trabalho misto sobre o material de telecomunicações. 1963-10-02 / 1964-
12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0374/009 - Material rádio para zona de combate - AC/220- WG/1. Vol. II. 
Documentos NATO sobre o projeto de especificações técnicas relativas a um conjunto integrado de estações de 
rádio VHF, projeto de características operacionais relativas a uma estação de rádio HF portátil e relatórios do grupo 
de trabalho misto sobre o material de telecomunicações, inclui informação manuscrita da Força Aérea sobre 
ensaios com material rádio. 1965-12-17 / 1966-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0374/010 - Material rádio duplex, cabos amplificadores - AC/220-WG/4. 
Documentos NATO sobre os feixes hertzianos e os cabos repetidores, trocas de informações, termos de referência, 
memorandos e relatórios dos grupos de trabalho sobre o material de telecomunicações. 1963-11-21 / 1966-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0374/011 - Material multiplex - telecomunicações - AC/220 - WG/5. Vol. I. 
Documentos NATO sobre os aparelhos de comunicações, cabos de interconexão e conetores, especificações 
técnicas, termos de referência, memorandos e relatórios dos grupos de trabalho sobre o material de 
telecomunicações. 1963-12-12 / 1966-09-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0374/012 - Material multiplex - telecomunicações - AC/220 - WG/5. Vol. II. 
Documentos NATO sobre os aparelhos de comunicações, cabos de interconexão e conetores, especificações 
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técnicas, termos de referência, memorandos e relatórios dos grupos de trabalho sobre o material de 
telecomunicações. 1966-11-02 / 1966-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0374/013 - Material de telecomunicações - AC/220 - WG/8. Documentos NATO sobre 
os aparelhos de comunicações, equipamento simplex UHF, equipamentos de rádio em aviões e relatórios dos 
grupos de trabalho sobre o material de telecomunicações. 1966-08-22 / 1966-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/141/0374/014 - Material de telecomunicações - AC/220 - WG/7. Documentos NATO sobre 
os aparelhos de comunicações, especificações técnicas sobre o telefone, fax e teleimpressora, memorandos e 
relatórios dos grupos de trabalho sobre o material de telecomunicações. 1966-09-02 / 1966-09-02 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/142 
Título: Produção de defesa. Material eletrónico. Grupos de trabalho. 
Datas extremas: 1958 / 1966 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 375 - 377) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos dos grupos de trabalho sobre material eletrónico, 
nomeadamente do Grupo Técnico sobre Material de Telecomunicações, sistema militar básico de comunicações 
geral - NATO, reuniões e relatórios do grupo de trabalho, diretivas técnicas sobre o sistema NATO de 
telecomunicações na zona de combate, fluxos e redes de rádio, projeto de características operacionais de sistemas 
de radar, do Grupo de Trabalho Ad-Hoc sobre radar contra morteiro, projeto de cooperação no estudo de um radar 
móvel de localização de armas inimigas, características operacionais de radares, atas das reuniões e documentos 
de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 1161, 2447 - L11140 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0375 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0375/001 - Grupo Técnico sobre Material de Telecomunicações. Documentos NATO 
sobre necessidades em material de telecomunicações, equipamentos de França e dos EUA, catálogos ilustrados, 
reuniões e relatórios do grupo de técnicos. 1957-04-23 / 1958-04-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0375/002 - Grupo Técnico sobre Material de Telecomunicações. Documentos NATO 
sobre necessidades em material de rádio na zona de combate, inspeção das tropas de transmissões e respostas aos 
pontos focados nas recomendações e diretivas, constituição das delegações dos diferentes países, relatório dos 
delegados portugueses e relatórios do grupo de técnicos. 1958-01-23 / 1958-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0375/003 - Grupo Técnico sobre Material de Telecomunicações. Documentos NATO 
sobre necessidades em material de telecomunicações dos quartéis generais militares, testes de ressonância, 
requisitos militares básicos da NATO para aviões de combate futuros, reuniões e relatórios do grupo de técnicos. 
1958-12-05 / 1962-10-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0375/004 - Grupo Técnico sobre Material de Telecomunicações. Contém relatório da 
demonstração de material de transmissões em Paris - Missão NATO, inclui projeto com peças desenhadas. 1961-
10-27 / 1961-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0375/005 - Grupo Técnico sobre Material de Telecomunicações. Documentos NATO 
referentes à diretiva técnica e operacional sobre material de transmissões e eletrónica, proposta de criação de um 
sistema militar básico de comunicações geral - NATO, reuniões e relatórios do grupo de trabalho misto. 1958-12-
16 / 1965-02-19 
 
 
UI 0376 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0376/006 - Grupo Técnico sobre Material de Telecomunicações. Documentos NATO 
referentes à diretivas técnicas sobre o sistema NATO de telecomunicações na zona de combate, transmissão e 
tratamento de dados, termos de referência, fontes de alimentação elétrica, terminologia, fluxos e redes de rádio, 
reuniões e relatórios do grupo de trabalho misto. 1964-01-06 / 1966-02-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0376/007 - Grupo de Trabalho Ad-Hoc sobre radar contra morteiro. Documentos 
NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões, necessidades NATO e projeto de características operacionais 
de sistemas de radar. 1960-06-01 / 1961-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0376/008 - Grupo de Trabalho Ad-Hoc sobre radar contra morteiro. Documentos 
NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e documentos de trabalho, catálogos de material radar contra 
morteiros da EMI e descrição técnica. 1962-01-10 / 1962-12-11 
 
 
UI 0377 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0377/009 - Grupo de Trabalho Ad-Hoc sobre radar contra morteiro. Documentos 
NATO do grupo de trabalho sobre o projeto de cooperação no estudo de um radar móvel de localização de armas 
inimigas, características operacionais de radares. 1962-12-17 / 1964-08-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0377/010 - Grupo de Trabalho Ad-Hoc sobre radar contra morteiro. Documentos 
NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e documentos de trabalho. 1964-01-08 / 1964-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/142/0377/011 - Grupo de Trabalho Ad-Hoc sobre radar contra morteiro. Documentos 
NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e documentos de trabalho. 1964-12-14 / 1966-12-07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/143 
Título: Produção de defesa. Material eletrónico. Vigilância do campo de batalha. 
Datas extremas: 1960 / 1966 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 378 - 380) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre material eletrónico e a vigilância do campo de batalha do 
Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo de batalha, missão militar em Washington 
sobre equipamento de informação tática, necessidades militares básicas NATO e informação sobre o radar ligeiro 
Sentinela para deteção e localização de peões e veículos e radar DECCA de vigilância do campo de batalha, norma 
para equipamentos de informação tática (ASAP) e estudo sobre radares de vigilância do campo de batalha, catálogo 
de radares de vigilância do campo de batalha, manuais técnicos de radares de longo e curto alcance da Marconi e 
da EMI, instruções e diretivas para o material de sobrevivência no solo, guerra eletrónica, características 
operacionais relativas a um detetor de iluminação de radar para patrulhas e relatórios do grupo de trabalho, atas 
das reuniões do grupo de trabalho 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2445, 2712, 2713, 3188 - 
L11140 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0378 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0378/001 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e posições dos países NATO. 
1960-06-01 / 1960-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0378/002 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e posições dos países NATO, 
relatório da missão militar em Washington sobre equipamento de informação tática, necessidades militares básicas 
NATO e informação sobre o radar ligeiro Sentinela para deteção e localização de peões e veículos e radar DECCA 
de vigilância do campo de batalha. 1962-01-08 / 1962-09-19 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0378/003 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões, norma para equipamentos de 
informação tática (ASAP) e estudo sobre radares de vigilância do campo de batalha. 1962-08-28 / 1962-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0378/004 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e relatórios de atividades. 
1962-11-30 / 1963-04-11 
 
 
UI 0379 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0379/005 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e relatórios de trabalho e 
catálogo de radares de vigilância do campo de batalha - 1ª edição. 1963-04-26 / 1963-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0379/006 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e relatórios de trabalho. 1963-
12-12 / 1964-02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0379/007 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Anexo. Contém manuais técnicos de radares de longo e curto alcance da Marconi e da EMI. 1963-11-
00 / 1964-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0379/008 - Grupo de Trabalho Misto Ad-Hoc sobre sistemas de vigilância do campo 
de batalha. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas das reuniões e relatórios de trabalho e 
catálogo de radares de vigilância do campo de batalha - 2ª edição. 1964-12-21 / 1965-11-22 
 
 
UI 0380 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0380/009 - Vigilância do campo de batalha de bordo. Contém documentos NATO do 
grupo de trabalho sobre material de vigilância no campo de batalha, instruções, diretivas e relatórios. 1961-04-21 
/ 1966-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0380/010 - Vigilância do campo de batalha: Material de exploração de transmissões 
das informações. Contém documentos NATO do grupo de trabalho sobre material de vigilância no campo de 
batalha, instruções, diretivas, atas das reuniões e relatórios. 1961-04-20 / 1964-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/143/0380/011 - Vigilância de campo de batalha solo-solo - AC/183 - WG/1. Documentos 
NATO sobre instruções e diretivas para o material de sobrevivência no solo, a guerra eletrónica, características 
operacionais relativas a um detetor de iluminação de radar para patrulhas e relatórios do grupo de trabalho. 1963-
12-09 / 1966-09-26 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/144 
Título: Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas 
Datas extremas: 1957 / 1973 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 381 - 384) com um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre peças soltas para material eletrónico da Comissão de 
Produção de Armamento, relatórios de atividades, acordo de normalização e especificações técnicas 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 214 - L11144 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0381 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0381/001 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1957-05-07 / 1958-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0381/002 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1959-01-09 / 1959-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0381/003 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1960-01-05 / 1960-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0381/004 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1960-12-19 / 1961-11-15 
 
 
UI 0382 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0382/005 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1961-12-15 / 1962-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0382/006 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1962-07-12 / 1962-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0382/007 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1963-01-05 / 1963-09-30 
 
 
UI 0383 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0383/008 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1963-12-12 / 1964-05-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0383/009 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1963-09-04 / 1964-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0383/010 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1964-12-16 / 1966-01-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0383/011 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1965-08-25 / 1965-12-13 
 
 
UI 0384 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0384/012 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1966-01-18 / 1968-10-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0384/013 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1966-12-13 / 1967-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0384/014 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1967-08-16 / 1967-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0384/015 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1971-01-14 / 1975-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/144/0384/016 - Comissão de Produção de Armamento. Peças soltas para material 
eletrónico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento incluindo relatórios de atividades, 
acordo de normalização e especificações técnicas. 1972-12-14 / 1973-06-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/145 
Título: Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas. Grupos de trabalho 
Datas extremas: 1956 / 1975 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 385 - 389) com um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos dos grupos de trabalho sobre peças soltas para material 
eletrónico, nomeadamente do Grupo de Trabalho sobre Estandardização de Cabos e Ligações de Frequência, Grupo 
de Trabalho sobre Estandardização do Quartzo, Grupo de trabalho sobre estandardização dos condensadores, 
Grupo de Trabalho sobre Material Eletrónico  "Hard Core Spare Parts", Grupo de Trabalho com as linhas de 
transmissão de alta frequência NATO, Grupo de Trabalho sobre díodos, transístores e semicondutores, 
equipamento de segregação de linhas de encaminhamento automático 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 787, 788, 789, 790, 950, 
2091, 2564, 1759 - L11144 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0385 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0385/001 - Grupo de Trabalho sobre Estandardização de Cabos e Ligações de 
Frequência. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1956-11-06 / 1958-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0385/002 - Grupo de Trabalho sobre estandardização de resistências. Vol. I. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1956-11-06 / 1958-07-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0385/003 - Grupo de Trabalho sobre estandardização de resistências. Vol. II. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1959-01-21 / 1959-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0385/004 - Grupo de Trabalho sobre estandardização de resistências. Vol. III. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1960-01-15 / 1962-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0385/005 - Grupo de Trabalho sobre estandardização de resistências. Vol. IV. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1962-10-22 / 1964-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0385/006 - Grupo de Trabalho sobre estandardização de resistências. Vol. V. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1965-01-18 / 1966-09-30 
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UI 0386 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0386/007 - Grupo de Trabalho sobre Estandardização do Quartzo. Vol. I. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1956-11-06 / 1968-05-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0386/008 - Grupo de Trabalho sobre Estandardização do Quartzo. Vol. II. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1959-01-21 / 1961-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0386/009 - Grupo de Trabalho sobre Estandardização do Quartzo. Vol. III. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1961-12-29 / 1964-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0386/010 - Grupo de Trabalho sobre Estandardização do Quartzo. Vol. IV. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1965-01-21 / 1967-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0386/011 - Grupo de Trabalho sobre Estandardização do Quartzo. Vol. V. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1968-01-15 / 1973-01-23 
 
 
UI 0387 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0387/012 - Grupo de trabalho sobre estandardização dos condensadores. Vol. I. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1956-11-06 / 1958-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0387/013 - Grupo de trabalho sobre estandardização dos condensadores. Vol. II. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1959-01-21 / 1960-09-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0387/014 - Grupo de trabalho sobre estandardização dos condensadores. Vol. III. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1961-01-03 / 1964-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0387/015 - Grupo de trabalho sobre estandardização dos condensadores. Vol. IV. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1965-01-20 / 1966-10-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0387/016 - Grupo de Trabalho sobre Material Eletrónico “Hard Core spare parts". 
Contém relações de material. 1956-12-12 / 1957-06-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0387/017 - Grupo de Trabalho com as linhas de transmissão de alta frequência NATO. 
Vol. I. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1959-08-11 / 1963-02-07 
 
 
UI 0388 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0388/018 - Grupo de Trabalho com as linhas de transmissão de alta frequência NATO. 
Vol. II. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1961-12-21 / 1965-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0388/019 - Grupo de Trabalho com as linhas de transmissão de alta frequência NATO. 
Vol. III. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1966-01-25 / 1967-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0388/020 - Grupo de Trabalho sobre díodos, transístores e semicondutores. Vol. I. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1960-09-27 / 1964-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0388/021 - Grupo de Trabalho sobre díodos, transístores e semicondutores. Vol. II. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1965-01-18 / 1967-07-18 
 
 
UI 0389 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0389/022 - Grupo de Trabalho sobre díodos, transístores e semicondutores. Vol. III. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1968-12-31 / 1971-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0389/023 - Grupo de Trabalho sobre díodos, transístores e semicondutores. Vol. IV. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1972-01-24 / 1973-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0389/024 - Grupo de Trabalho sobre díodos, transístores e semicondutores. Vol. V. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho, relatório e projeto de normalização das recomendações para 
especificações dos dispositivos microeletrónicos. 1973-02-22 / 1973-07-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0389/025 - Grupo de Trabalho sobre díodos, transiítores e semicondutores. Vol. VI. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1974-02-01 / 1975-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/145/0389/026 - Equipamento de Segregação de Linhas de Encaminhamento Automático. 
Contém publicação com especificações e características técnicas do equipamento PHILCO. 1962-07-00 / 1962-07-
00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/146 
Título: Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas. Grupos Especiais 
Datas extremas: 1956 / 1975 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 390 - 393) com um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos dos grupos especiais sobre peças soltas para material eletrónico, 
nomeadamente do Grupo de trabalho especial sobre estandardização dos "Noyaux" tipo C e peças laminadas 
magnéticas, Grupo de Trabalho Especial para Estandardização de Baterias, Grupo de Trabalho especial para 
estandardização de guias de ondas (frequências), Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos e do Grupo 
Especial de Trabalho em conectores elétricos e conexões para frequência de baixa aplicação 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 785, 786, 794, 1201, 2565 
- L11144 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0390 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0390/001 - Grupo de trabalho especial sobre estandardização dos "Noyaux" tipo C e 
peças laminadas magnéticas. Vol. I. Contém documentos NATO do grupo de trabalho em componentes eletrónicos. 
1956-10-31 / 1962-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0390/002 - Grupo de trabalho especial sobre estandardização dos "Noyaux" tipo C e 
peças laminadas magnéticas. Vol. II. Contém documentos NATO do grupo de trabalho em componentes eletrónicos. 
1963-01-07 / 1971-03-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0390/003 - Grupo de Trabalho Especial para Estandardização de Baterias. Vol. I. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1956-11-06 / 1957-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0390/004 - Grupo de Trabalho Especial para Estandardização de Baterias. Vol. II. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1958-03-24 / 1962-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0390/005 - Grupo de Trabalho especial para estandardização de guias de ondas 
(frequências). Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1956-11-06 / 1958-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0390/006 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 1. Documentos 
NATO sobre tubos eletrónicos, designação dos tipos e marcação das válvulas eletrónicas, colocação de símbolos, 
relatórios e resumo das decisões tomadas nas reuniões do grupo de trabalho especial. 1959-01-21 / 1959-12-11 
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UI 0391 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0391/007 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 2. Documentos 
NATO sobre tubos eletrónicos, designação dos tipos e marcação das válvulas eletrónicas, lista de prioridades, 
relatórios e resumo das decisões tomadas nas reuniões do grupo de trabalho especial. 1960-01-08 / 1962-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0391/008 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 3. Documentos 
NATO sobre tubos eletrónicos, pedido de obtenção das normas militares norte americanas para válvulas eletrónicas 
e retificadores de cristal, STANAG 4012 e 4013 - designação e marcação standard de válvulas eletrónicas, relatórios 
e resumo das decisões tomadas nas reuniões do grupo de trabalho especial. 1963-01-03 / 1964-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0391/009 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 4. Documentos 
NATO sobre tubos eletrónicos, designação e marcação standard de válvulas eletrónicas, relatórios das reuniões do 
grupo de trabalho especial. 1964-12-23 / 1966-08-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0391/010 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 5. Documentos 
NATO sobre tubos e componentes eletrónicos, designação e marcação standard de válvulas eletrónicas, testes de 
simulação de funcionamento, relatórios das reuniões do grupo de trabalho especial. 1969-12-15 / 1972-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0391/011 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 6. Documentos 
NATO sobre tubos e componentes eletrónicos, critérios adotados para a seleção dos tipos de tubos eletrónicos, 
testes de simulação de funcionamento, relatórios das reuniões do grupo de trabalho especial. 1972-06-12 / 1974-
02-12 
 
 
UI 0392 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0392/012 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 7. Documentos 
NATO sobre tubos e componentes eletrónicos, recomendações relativas às características técnicas dos materiais 
eletrónicos, relatórios das reuniões do grupo de trabalho especial. 1972-12-15 / 1975-01-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0392/013 - Grupo de trabalho especial sobre tubos eletrónicos. Vol. 8. Documentos 
NATO sobre tubos e componentes eletrónicos, recomendações relativas às características técnicas dos materiais 
eletrónicos, relatórios das reuniões do grupo de trabalho especial. 1973-11-26 / 1975-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0392/014 - Grupo Especial de Trabalho em conectores elétricos e conexões para 
frequência de baixa aplicação. Vol. 1. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1960-09-29 / 1964-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0392/015 - Grupo Especial de Trabalho em conectores elétricos e conexões para 
frequência de baixa aplicação. Vol. 2. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1965-02-09 / 1966-12-08 
 
 
UI 0393 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0393/016 - Grupo Especial de Trabalho em conectores elétricos e conexões para 
frequência de baixa aplicação. Vol. 3. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1969-12-31 / 1972-04-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0393/017 - Grupo Especial de Trabalho em conectores elétricos e conexões para 
frequência de baixa aplicação. Vol. 4. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1972-12-15 / 1973-06-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/146/0393/018 - Grupo Especial de Trabalho em conectores elétricos e conexões para 
frequência de baixa aplicação. Vol. 5. Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1974-02-01 / 1975-02-12 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/147 
Título: Produção de defesa. Material eletrónico. Peças soltas. Componentes eletrónicos. 
Datas extremas: 1960 / 1975 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 394 - 396) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre componente eletrónicos em peças soltas para material 
eletrónico, com documentos do Grupo de Peritos em Componentes Eletrónicos "Synchros" e do grupo de trabalho 
especial em condensadores e resistências 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2566, 3439 - L11144 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0394 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0394/001 - Grupo de Peritos em Componentes Eletrónicos "Synchros". Vol. 1. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1960-09-29 / 1969-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0394/002 - Grupo de Peritos em Componentes Eletrónicos "Synchros". Vol. 2. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1966-02-14 / 1967-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0394/003 - Grupo de Peritos em Componentes Eletrónicos "Synchros". Vol. 3. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1970-01-20 / 1972-10-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0394/004 - Grupo de Peritos em Componentes Eletrónicos "Synchros". Vol. 4. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1972-01-24 / 1972-05-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0394/005 - Grupo de Peritos em Componentes Eletrónicos "Synchros". Vol. 5. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1972-12-15 / 1973-11-22 
 
 
 
UI 0395 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0395/006 - Grupo de Peritos em Componentes Eletrónicos "Synchros". Vol. 6. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho. 1974-01-16 / 1975-03-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0395/007 - AC/67 - SW/14 - componentes eletrónicos. Vol. 1. Documentos NATO 
sobre o grupo de trabalho especial em condensadores e resistências, procedimentos aplicados no seio do grupo, 
recomendação de peças eletrónicas NATO, estandardização de material e relatórios do grupo de trabalho. 1966-
08-31 / 1966-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0395/008 - AC/67 - SW/14 - componentes eletrónicos. Vol. 2. Documentos NATO 
sobre o grupo de trabalho especial em condensadores e resistências, termos, sequências e métodos nos testes para 
condensadores, especificações básicas, projeto e adendas do grupo de trabalho. 1967-01-24 / 1967-05-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0395/009 - AC/67 - SW/14 - componentes eletrónicos. Vol. 3. Documentos NATO 
sobre o grupo de trabalho especial em condensadores e resistências, termos, sequências e métodos nos testes para 
condensadores fixos, potenciómetros aglomerados de uso corrente, projeto e adendas do grupo de trabalho. 1970-
01-15 / 1970-10-19 
 
 
UI 0396 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0396/010 - AC/67 - SW/14 - componentes eletrónicos. Vol. 4. Documentos NATO 
sobre o grupo de trabalho especial em condensadores e resistências, estandardização de potenciómetros, 
resistências fixas, bobines de precisão, projeto e adendas do grupo de trabalho. 1971-01-13 / 1971-11-19 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0396/011 - AC/67 - SW/14 - componentes eletrónicos. Vol. 5. Documentos NATO 
sobre o grupo de trabalho especial em condensadores e resistências, terminologia, sequências e métodos de ensaio 
recomendados para os condensadores - normas aprovadas, projeto, adendas e relatório da atividade do grupo de 
trabalho. 1972-01-07 / 1972-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0396/012 - AC/67 - SW/14 - componentes eletrónicos. Vol. 6. Documentos NATO 
sobre o grupo de trabalho especial em condensadores e resistências, condições de segurança no manuseamento 
das munições e dos explosivos militares -distâncias de segurança das cabines subterrâneas e relatório do presidente 
do grupo de peritos. 1972-12-15 / 1973-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/147/0396/013 - AC/67 - SW/14 - componentes eletrónicos. Vol. 7. Documentos NATO 
sobre o grupo de trabalho especial em condensadores e resistências, projeto de recomendações relativas à 
terminologia, sequências e métodos nos ensaios para os potenciómetros e adendas ao projeto do grupo de 
trabalho. 1973-10-29 / 1975-03-11 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/148 
Título: Produção de defesa. Material naval US MARK 44 
Datas extremas: 1960 / 1971 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 397) com um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre material naval US MARK 44 com atas das reuniões e 
relatórios de atividades do Grupo de Peritos sobre Produção do Torpedo US Mark 44 - AC/167 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 2470 - L11160 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0397 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/148/0397/001 - Grupo de Peritos sobre Produção do Torpedo US Mark 44 - AC/167. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões e relatórios de atividades. 1960-06-13 / 1961-
11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/148/0397/002 - Grupo de Peritos sobre Produção do Torpedo US Mark 44 - AC/167. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões e relatórios de atividades. 1964-02-06 / 1964-
11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/148/0397/003 - Grupo de Peritos sobre Produção do Torpedo US Mark 44 - AC/167. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões e relatórios de atividades. 1964-12-15 / 1965-
12-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/149 
Título: Produção de defesa. Instrumentos óticos. 
Datas extremas: 1959 / 1966 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 398 - 399) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre instrumentos óticos do Grupo de Peritos da Comissão de 
Produção de Armamento  
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 2083 - L1117 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0398 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/149/0398/001 - Grupo de Peritos da Comissão de Produção de Armamento - Material 
ótico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento e do Grupo de Peritos sobre 
instrumentos óticos. 1959-02-10 / 1960-11-16 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/149/0398/002 - Grupo de Peritos da Comissão de Produção de Armamento - Material 
ótico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento e do Grupo de Peritos sobre 
instrumentos óticos. 1961-01-21 / 1961-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/149/0398/003 - Grupo de Peritos da Comissão de Produção de Armamento - Material 
ótico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento e do Grupo de Peritos sobre 
instrumentos óticos. 1962-01-23 / 1962-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/149/0398/004 - Grupo de Peritos da Comissão de Produção de Armamento - Material 
ótico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento e do Grupo de Peritos sobre 
instrumentos óticos. 1963-01-11 / 1963-11-29 
 
 
UI 0399 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/149/0399/005 - Grupo de Peritos da Comissão de Produção de Armamento - Material 
ótico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento e do Grupo de Peritos sobre 
instrumentos óticos. 1963-12-13 / 1964-10-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/149/0399/006 - Grupo de Peritos da Comissão de Produção de Armamento - Material 
ótico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento e do Grupo de Peritos sobre 
instrumentos óticos. 1964-10-08 / 1965-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/149/0399/007 - Grupo de Peritos da Comissão de Produção de Armamento - Material 
ótico. Contém documentos NATO da Comissão de Produção de Armamento - material ótico - grupo de peritos" 
. 1966-01-24 / 1966-12-08 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/150 
Título: Produção de defesa. Projeteis autopropulsionados. Grupos de Trabalho 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 400 - 403) com um total de 21 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos dos grupos de trabalho sobre projeteis autopropulsionados, 
Centro NATO de Fornecimento de Mísseis, Grupo de trabalho do sistema de condução de tiro destinado ao canhão 
105 autopropulsionado, Grupo ad-hoc para o Estudo de Engenhos Mar-Ar de Curto Alcance, Grupo ad-hoc de 
engenho Redeye, Grupo ad-hoc Engenho Mar-Ar Alcance Médio, Grupo ad-hoc Antissubmarino de Longo Alcance 
e do Grupo de Trabalho do sistema de arma de defesa aérea de curto alcance 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2266, 2448, 2461, 2574, 
2462, 2457, 3870 - L1118 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0400 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0400/001 - Centro NATO de Fornecimento de Mísseis. Contém documentos NATO 
da Agência NATO de Aprovisionamento e Reparação. 1960-01-21 / 1960-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0400/002 - Grupo de trabalho do sistema de condução de tiro destinado ao canhão 
105 autopropulsionado. Contém documentos NATO do grupo de trabalho com atas, relatórios e documentos de 
trabalho. 1960-05-30 / 1967-01-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0400/003 - Grupo Ad-Hoc para o Estudo de Engenhos Mar-Ar de Curto Alcance. Pasta 
I. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões. 1960-04-14 / 1961-11-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0400/004 - Grupo Ad-Hoc para o Estudo de Engenhos Mar-Ar de Curto Alcance. Pasta 
II. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões. 1962-01-10 / 1963-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0400/005 - Grupo Ad-Hoc para o Estudo de Engenhos Mar-Ar de Curto Alcance. Pasta 
III. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, atas das reuniões, ensaios de tiro e especificações técnicas. 
1964-01-10 / 1965-09-07 
 
 
UI 0401 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0401/006 - Grupo ad-hoc de engenho Redeye. Pasta I. Contém documentos NATO 
do grupo de trabalho. 1960-10-31 / 1961-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0401/007 - Grupo ad-hoc de engenho Redeye. Pasta II. Contém documentos NATO 
do grupo de trabalho. 1961-10-15 / 1964-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0401/008 - Grupo ad-hoc de engenho Redeye. Pasta III. Contém documentos NATO 
do grupo de trabalho. 1964-01-22 / 1964-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0401/009 - Grupo ad-hoc de engenho Redeye. Pasta IV. Contém documentos NATO 
do grupo de trabalho. 1965-01-25 / 1966-01-10 
 
 
UI 0402 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0402/010 - Grupo Ad-Hoc Engenho Mar-Ar Alcance Médio. Pasta I. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, relatórios e atas das reuniões. 1960-06-09 / 1962-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0402/011 - Grupo Ad-Hoc Engenho Mar-Ar Alcance Médio. Pasta II. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, relatórios e atas das reuniões. 1963-01-23 / 1964-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0402/012 - Grupo Ad-Hoc Engenho Mar-Ar Alcance Médio. Anexo. Contém 
documento NATO da Comissão de Armamento sobre método comum de avaliação de armas guiadas. 1966-08-25 / 
1966-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0402/013 - Grupo Ad-Hoc Antissubmarino de Longo Alcance. Pasta I. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho e catálogos da Gyrodyne com o sistema DASH e com o sistema ASROC. 
1960-06-08 / 1960-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0402/014 - Grupo Ad-Hoc Antissubmarino de Longo Alcance. Pasta II. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, considerações no projeto de torpedos para combater submarinos 
nucleares em mergulho profundo, sistema ASROC, necessidades militares básicas NATO para um sistema de armas 
para submarinos de longo alcance. 1961-01-10 / 1961-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0402/015 - Grupo Ad-Hoc Antissubmarino de Longo Alcance. Pasta III. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho sobre necessidades militares básicos NATO para um sistema de armas 
para submarinos de longo alcance. 1962-01-05 / 1963-11-29 
 
 
UI 0403 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0403/016 - Grupo Ad-Hoc Antissubmarino de Longo Alcance. Pasta IV. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1963-12-23 / 1964-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0403/017 - Grupo Ad-Hoc Antissubmarino de Longo Alcance. Pasta V. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1965-01-06 / 1965-11-15 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0403/018 - Grupo Ad-Hoc Antissubmarino de Longo Alcance. Pasta I. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho. 1965-12-12 / 1966-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0403/019 - Grupo de Trabalho do sistema de arma de defesa aérea de curto alcance. 
Pasta I. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, manuseamento de dados do sistema de mísseis, 
decisões do NNAG - NATO Naval Armament Group, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1971-11-24 / 1972-
11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0403/020 - Grupo de Trabalho do sistema de arma de defesa aérea de curto alcance. 
Pasta II. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, integração de um sistema de contramedidas 
eletrónicas de defesa aérea de curto alcance, manuseamento de dados do sistema de mísseis, decisões do NNAG - 
NATO Naval Armament Group, reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1972-12-07 / 1973-07-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/150/0403/021 - Grupo de Trabalho do sistema de arma de defesa aérea de curto alcance. 
Pasta III. Documentos NATO sobre o armamento das forças navais, integração de um sistema de contramedidas 
eletrónicas de defesa aérea de curto alcance, problemas de defesa aérea de curto alcance, reuniões e relatório do 
grupo de trabalho responsável pelo projeto. 1974-02-04 / 1974-11-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/151 
Título: Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Atas 
Datas extremas: 1960 / 1966 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 404 - 407) com um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos e atas das reuniões do Grupo Diretor do Programa SIDEWINDER 
no âmbito dos estudos sobre projéteis autopropulsionados 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2400 - L1118 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0404 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0404/001 - Grupo Diretor do Programa SIDEWINDER. Agendas e atas das reuniões. 
Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1960-06-00 / 1960-08-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0404/002 - Grupo Diretor do Programa SIDEWINDER. Agendas e atas das reuniões. 
Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1960-08-24 / 1961-01-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0404/003 - Grupo Diretor do Programa SIDEWINDER. Agendas e atas das reuniões. 
Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder e informações sobre a 
participação portuguesa no programa Sidewinder e ações a desenvolver, visita do grupo diretor à Fábrica de 
Kongsberg na Noruega. 1961-01-12 / 1961-11-25 
 
 
UI 0405 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0405/004 - Grupo Diretor do Programa SIDEWINDER. Agendas e atas das reuniões. 
Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1962-01-02 / 1962-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0405/005 - Grupo Diretor do Programa SIDEWINDER. Agendas e atas das reuniões. 
Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1962-12-14 / 1963-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0405/006 - Grupo Diretor do Programa SIDEWINDER. Agendas e atas das reuniões. 
Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1963-12-09 / 1964-11-06 
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UI 0406 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0406/007 - Programa SIDEWINDER. Anexo A. Reunião de 20 a 21 de maio de 1964 
em Haia. Contém documentos NATO sobre a reunião do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1964-04-27 / 
1964-04-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0406/008 - Programa SIDEWINDER. Anexo B. Reunião de 23 a 24 de julho de 1964 
em Uberlingen. Contém documentos NATO sobre a reunião do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1964-05-
26 / 1964-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0406/009 - Programa SIDEWINDER. Anexo C. Reunião de 3 a 4 de novembro de 1964 
em Paris. Contém documentos NATO sobre a reunião do Grupo Diretor do Programa Sidewinder sobre a 
transferência para a NMSSA do apoio Sidewinder. 1964-10-19 / 1964-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0406/010 - Programa SIDEWINDER. Anexo D. Reunião de 24 a 27 de novembro de 
1964 em Bruxelas. Contém documentos NATO sobre a reunião do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1964-
11-11 / 1964-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0406/011 - Programa SIDEWINDER. Agendas e atas das reuniões. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1965-02-25 / 1966-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0406/012 - Programa SIDEWINDER. Anexo E. Reunião de 11 de fevereiro de 1965 em 
Paris. Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1965-01-19 / 1965-
02-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0406/013 - Programa SIDEWINDER. Anexo F. Reunião de 23 a 24 de fevereiro de 1965 
em Paris. Contém documentos NATO sobre a reunião do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1964-12-15 / 
1965-02-17 
 
 
UI 0407 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0407/014 - Programa SIDEWINDER. Anexo G. Reunião de 11 a 12 de maio de 1965 
em Paris. Contém documentos NATO sobre a reunião do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1965-04-08 / 
1965-05-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0407/015 - Programa SIDEWINDER. Anexo H. Agendas e atas da reunião de 10 a 11 
de junho de 1965 em Uberlingen. Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa 
Sidewinder. 1965-03-09 / 1965-06-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0407/016 - Programa SIDEWINDER. Anexo I. Reunião de 8 a 9 de setembro de 1965 
em Paris. Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1965-00-00 / 
1965-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0407/017 - Programa SIDEWINDER. Anexo J. Reunião de 28 a 29 de outubro de 1965 
em Paris. Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1965-10-27 / 
1965-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0407/018 - Programa SIDEWINDER. Anexo K. Reunião de 16 a 17 de dezembro de 
1965 em Paris. Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1965-12-
02 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0407/019 - Programa SIDEWINDER. Anexo L. Reunião de 28 a 29 de outubro de 1965 
em Paris. Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1966-03-10 / 
1966-03-29 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/151/0407/020 - Programa SIDEWINDER. Anexo M. Reunião de 29 a 30 de setembro de 
1965 em Paris. Contém documentos NATO sobre as reuniões do Grupo Diretor do Programa Sidewinder. 1966-06-
30 / 1966-09-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/152 
Título: Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Acordos e estatutos 
Datas extremas: 1959 / 1964 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 408 - 410) com um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com acordos e estatutos do Programa SIDEWINDER no âmbito 
dos projéteis autopropulsionados, acordo respeitante às necessidades preparatórias de produção, acordo de 
assistência mútua e acordos suplementares entre os EUA e Portugal, estatuto da organização SIDEWINDER, acordo 
de fornecimento de mísseis SIDEWINDER e sobressalentes a terceiros, acordo de subprodução, alteração das 
condições de responsabilidade do primeiro contratante no Acordo de Produção SIDEWINDER e acordo básico sobre 
armazenamento e manutenção de equipamento e instalações SIDEWINDER 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2409, 2408, 2412, 2814, 
2890, 2889, 2410, 2490, 3018 - L1118 
Idioma: Português, inglês, francês e alemão 
 
UI 0408 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/001 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal. Contém documentos NATO 
sobre a produção coordenada. 1959-08-27 / 1962-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/002 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal. Contém Acordo de Produção 
SIDEWINDER. 1960-04-14 / 1960-04-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/003 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal. Contém Acordo de Produção 
SIDEWINDER. Artigos 1 - 34. 1960-04-14 / 1960-04-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/004 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal. Contém anexos do Acordo de 
Produção SIDEWINDER entre o governo dos Estados Unidos da América e a Organização de Produção NATO 
SIDEWINDER. 1959-05-02 / 1960-02-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/005 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal. Contém documentos NATO 
sobre a atualização do acordo de produção. 1959-05-04 / 1963-09-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/006 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal: anexos. Contém anexos ao 
acordo Sidewinder. 1960-10-14 / 1961-10-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/007 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal. Contém documentos NATO 
anexos ao acordo principal. 1962-03-12 / 1962-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0408/008 - Programa SIDEWINDER. Acordo Principal. Contém documentos NATO 
anexos ao acordo principal. 1963-03-28 / 1964-01-13 
 
 
UI 0409 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0409/009 - Programa SIDEWINDER. Acordo respeitante às necessidades 
preparatórias de produção. Contém documentos NATO e correspondência sobre o pagamento ao governo alemão 
de despesas feitas com a produção coordenada de engenhos, acordo respeitante à produção do SIDEWINDER, 
responsabilidades financeiras para compra dos engenhos. 1960-02-19 / 1960-10-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0409/010 - Programa SIDEWINDER. Acordo de assistência mútua e acordos 
suplementares entre os EUA e Portugal. Contém documentos NATO e informações sobre pequenos embarques 
MDAP e reembolso dos pagamentos executados pelo governo dos EUA, acordo entre os EUA e Portugal sobre o 
Programa de Produção de Armamento (WPP). 1960-05-27 / 1961-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0409/011 - Estatuto da organização SIDEWINDER. Contém documentos NATO do 
Programa Sidewinder. 1961-07-05 / 1963-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0409/012 - Estatuto da organização SIDEWINDER. Anexos. Contém documentos 
NATO do Programa Sidewinder: anexos. 1961-06-29 / 1963-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0409/013 - Acordos do SIDEWINDER. Contém documentos NATO com o acordo entre 
a Organização NATO para a produção SIDEWINDER e a Fluggeratewerk Bodensee Gmbh relativo ao fabrico e à 
entrega dos lança-mísseis SIDEWINDER para o avião F104 G. 1961-09-29 / 1963-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0409/014 - Acordo de fornecimento de mísseis SIDEWINDER e sobressalentes a 
terceiros. Contém documentos NATO sobre a convenção entre a República Francesa e a produção SIDEWINDER, 
acordo relativa a entrega de lançadores, missão técnica na RFA - República Federal da Alemanha. 1962-03-19 / 
1964-01-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0409/015 - Programa SIDEWINDER. Acordo de subprodução. Contém documentos 
NATO anexos ao programa SIDEWINDER com acordo de subprodução entre o primeiro construtor e Philips USFA 
NV. 1962-07-02 / 1963-12-18 
 
 
UI 0410 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/016 - Alteração das condições de responsabilidade do primeiro contratante no 
Acordo de Produção SIDEWINDER. Anexo. 1963-05-15 / 1963-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/017 - Acordo básico sobre armazenamento e manutenção de equipamento e 
instalações SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o acordo básico entre a organização do SIDEWINDER e o 
contratante principal - financiamento das medidas preparatórias para manutenção e reparação dos mísseis e 
equipamentos. 1962-09-17 / 1962-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/018 - Acordo básico sobre armazenamento e manutenção de equipamento e 
instalações SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o acordo básico entre a organização do SIDEWINDER e o 
contratante principal - financiamento das medidas preparatórias para manutenção e reparação dos mísseis e 
equipamentos. 1962-10-23 / 1962-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/019 - Acordo básico sobre armazenamento e manutenção de equipamento e 
instalações SIDEWINDER. Documentos NATO sobre a conclusão do acordo básico entre a organização do 
SIDEWINDER e o contratante principal. 1962-11-29 / 1962-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/020 - Acordo básico sobre armazenamento e manutenção de equipamento e 
instalações SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o acordo básico entre a organização do SIDEWINDER e o 
contratante principal - financiamento das medidas preparatórias para manutenção e reparação dos mísseis e 
equipamentos e relatórios do corpo executivo. 1962-09-24 / 1964-07-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/021 - Acordo básico sobre armazenamento e manutenção de equipamento e 
instalações SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o acordo básico entre a organização do SIDEWINDER e o 
contratante principal - manutenção e reparação dos mísseis e equipamentos. 1963-01-07 / 1963-09-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/022 - Acordo básico sobre armazenamento e manutenção de equipamento e 
instalações SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o acordo básico entre a organização do SIDEWINDER e o 
contratante principal - manutenção e reparação dos mísseis e equipamentos. 1963-03-26 / 1963-07-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/152/0410/023 - Acordo básico sobre armazenamento e manutenção de equipamento e 
instalações SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o orçamento para a inspeção e reparação dos motores dos 
mísseis SIDEWINDER. 1963-11-22 / 1963-12-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/153 
Título: Produção de defesa. Projeteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Produção 
Datas extremas: 1958 / 1961 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 411 - 413) com um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a produção do programa SIDEWINDER no âmbito dos 
projéteis autopropulsionados, projéteis dirigidos ar-ar SIDEWINDER, aquisição de patentes, participação de 
Portugal na produção, relatórios do Programa NATO SIDEWINDER, controlo de qualidade e testes de voo, produção 
coordenada 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 1503, 2407, 2411, 2543, 
2547, 2548, 2549, 2808 - L1118 
Idioma: Português, inglês, francês e alemão 
 
UI 0411 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0411/001 - Projéteis dirigidos ar-ar SIDEWINDER. Pasta I. Documentos NATO sobre 
produção coordenada de teleguiados, produção coordenada de armamentos no âmbito da NATO, mísseis ar-ar 
SIDEWINDER, HAWK e FIREFLASH e nota técnica sobre o míssil SIDEWINDER. 1958-01-27 / 1958-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0411/002 - Projéteis dirigidos ar-ar SIDEWINDER. Pasta II. Documentos NATO sobre 
produção coordenada de teleguiados, possibilidades nacionais de produção de SIDEWINDER, produção coordenada 
de mísseis na Europa, relatório final do programa HAWK, inclui apontamentos manuscritos, memorandos e 
relatórios do grupo de trabalho. 1959-01-07 / 1959-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0411/003 - Projéteis dirigidos ar-ar SIDEWINDER. Pasta III. Documentos NATO sobre 
produção coordenada de teleguiados, produção do míssil SIDEWINDER, produção coordenada de mísseis na 
Europa, reunião dos industriais na Alemanha, memorando da Noruega, inclui apontamentos manuscritos, reuniões, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1959-03-27 / 1959-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0411/004 - Projéteis dirigidos ar-ar SIDEWINDER. Pasta IV. Relatório da missão a Paris 
para obtenção de elementos de informação técnica sobre o engenho SIDEWINDER, inclui brochuras com as 
especificações técnicas. 1959-03-23 / 1959-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0411/005 - Programa SIDEWINDER. Aquisição de patentes. Contém documentos 
NATO e informações sobre licenças de fabrico e contrato com George Erion. 1959-05-02 / 1961-02-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0411/006 - Programa SIDEWINDER. Participação de Portugal na produção. Contém 
documentos NATO anexos ao programa SIDEWINDER, relatórios de reuniões, plano de produção dos Launcher Test 
Sets NA/ASM 11., informações sobre a produção coordenada, minuta do contrato entre o Governo Português e a 
Standard Elétrica SA. para o programa NATO de Produção Coordenada SIDEWINDER, ações a desenvolver. 1960-
04-12 / 1961-11-15 
 
 
UI 0412 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0412/007 - Relatórios do Programa NATO SIDEWINDER - produção. Pasta I. Contém 
documentos NATO. 1960-11-02 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0412/008 - Relatórios do Programa NATO SIDEWINDER - produção. Pasta II. Contém 
documentos NATO e relatório sobre produção e entrega de mísseis. 1963-00-00 / 1964-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0412/009 - Programa SIDEWINDER. Controlo de qualidade e testes de voo. Pasta II. 
Contém documentos NATO com testes de voo, produção coordenada e manuais de controlo de qualidade. 1960-
10-28 / 1961-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0412/010 - Programa SIDEWINDER. Controlo de qualidade e testes de voo. Pasta I. 
Contém documentos NATO. 1961-11-20 / 1964-12-27 
 
 
UI 0413 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0413/011 - Programa SIDEWINDER: produção coordenada. Pasta I. Contém 
documentos NATO sobre o Programa SIDEWINDER. 1960-11-02 / 1965-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0413/012 - Programa SIDEWINDER: produção coordenada. Pasta II. Contém guia 
míssil SIDEWINDER com descrição, operacionalização e manuseamento. 1958-11-00 / 1958-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0413/013 - Programa SIDEWINDER: produção coordenada. Pasta III. Contém 
documentos NATO sobre produção coordenada de SIDEWINDER. 1961-01-11 / 1965-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0413/014 - Programa SIDEWINDER: produção coordenada. Pasta IV. Contém 
documentos NATO sobre produção coordenada de SIDEWINDER. 1960-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/153/0413/015 - NATO SIDEWINDER Direting Group: relatório anual do presidente. 
Contém documentos NATO. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/154 
Título: Produção de defesa. Projecteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Apoio logístico e inspeção. 
Datas extremas: 1958 / 1965 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 411 - 413) com um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de apoio logístico do NMSSA e de inspeção governamental do 
Programa SIDEWINDER, e documentos de trabalho do Comité Técnico e Logístico do programa SIDEWINDER 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2979, 2887, 2978 - L1118 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0414 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0414/001 - SIDEWINDER: Inspeção governamental. Contém documentos NATO do 
Programa SIDEWINDER. 1962-04-25 / 1963-01-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0414/002 - SIDEWINDER: Inspeção governamental. Contém documentos NATO do 
Programa SIDEWINDER. 1963-01-23 / 1963-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0414/003 - SIDEWINDER: Inspeção governamental. Contém documentos NATO do 
Programa SIDEWINDER e listas de especificações. 1963-02-22 / 1964-01-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0414/004 - Apoio logístico do NMSSA ao SIDEWINDER. Pasta I. Contém documentos 
NATO e informações sobre assistência ao míssel SIDEWINDER, reuniões em Paris e atas. 1962-11-27 / 1964-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0414/005 - Apoio logístico do NMSSA ao SIDEWINDER. Pasta II. Contém documentos 
NATO da NMSSA com atas, relatórios e decisões do Conselho de Diretores e  plano de apoio logístico. 1964-07-15 
/ 1964-12-21 
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UI 0415 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0415/006 - Apoio logístico do NMSSA ao SIDEWINDER. Pasta III. Contém estudo sobre 
a organização e efetivos de 1965 da NMSSA. 1964-10-31 / 1964-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0415/007 - Apoio logístico do NMSSA ao SIDEWINDER. Pasta IV. Contém documentos 
NATO do programa SIDEWINDER, relatório anual de 1964, memorando de entendimento entre o SIDEWINDER e o 
NAMSA sobre transferência de funções logísticas, regras e procedimentos do conselho de diretores do NAMSA, 
instruções para apoio logístico ao sistema SIDEWINDER. 1965-01-19 / 1965-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0415/008 - Apoio logístico do NMSSA ao SIDEWINDER. Pasta V. Contém documentos 
NATO do SIDEWINDER com relatório e recomendações sobre o acordo de armazenagem e abastecimento. 1965-
10-26 / 1965-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0415/009 - SIDEWINDER: comité técnico e logístico. Contém documentos NATO do 
Programa SIDEWINDER. 1962-00-00 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0415/010 - SIDEWINDER: comité técnico e logístico. Contém documentos NATO do 
Programa SIDEWINDER. 1963-00-00 / 1963-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/154/0415/011 - SIDEWINDER: comité técnico e logístico. Contém documentos NATO do 
Programa SIDEWINDER. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/155 
Título: Produção de defesa. Projéteis autopropulsionados. Programa SIDEWINDER. Despesas 
Datas extremas: 1960 / 1967-1 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 416 - 418) com um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de despesas do Programa SIDEWINDER, pagamentos, acordo 
intergovernamental para a produção do SIDEWINDER e comparticipação de Portugal, liquidação de despesas com 
transporte de material, auditoria de preços elaborado pelo Grupo de Inspeção e Controle SIDWINDER à Standard 
Elétrica - Portugal para a determinação do custo da produção de lançador, relatórios de rejeição e relatórios de 
qualidade de material SIDEWINDER da Standard Elétrica 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 2415, 2540, 2647 - L1118 
Idioma: Português, inglês, francês e alemão 
 
UI 0416 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0416/001 - Programa SIDEWINDER. Pagamentos. Contém documentos NATO e 
informações sobre o acordo intergovernamental para a produção do SIDEWINDER e reembolso de despesas pela 
RFA por conta de Portugal. 1960-07-28 / 1961-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0416/002 - Programa SIDEWINDER. Pagamentos. Contém documentos NATO sobre 
pagamentos da produção coordenada de engenhos SIDEWINDER e comparticipação de Portugal, despesas e 
controlo de preços e verificação de contas. 1961-12-27 / 1962-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0416/003 - Programa SIDEWINDER - Contrato. Contém documentos relativos ao 
acordo administrativo sobre a produção NATO SIDEWINDER, inclui declaração de compromisso e cálculos de preços 
de fabricação da Standard Eléctrica de Lisboa. 1962-02-20 / 1963-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0416/004 - Programa SIDEWINDER. Pagamentos. Contém documentos NATO sobre 
a liquidação de despesas com transporte de material, comparticipações financeiras na produção do SIDEWINDER. 
1963-01-18 / 1963-12-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0416/005 - Programa SIDEWINDER. Controlo de preços e verificação de contas na 
Standard Elétrica. Pasta I. Contém relatório da auditoria de preços elaborado pelo Grupo de Inspeção e Controle 
SIDWINDER à Standard Elétrica - Portugal para a determinação do custo de equipamento especial - produção de 
lançador. 1964-01-02 / 1964-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0416/006 - Programa SIDEWINDER. Controlo de preços e verificação de contas na 
Standard Elétrica. Pasta II. Contém informações e mapas sobre produção coordenada de engenhos SIDEWINDER, 
preço de reembolso de custo de 300 unidades do "Unit Power Supply for Launcher" (UPS) fabricadas pela Standard 
Elétrica de Lisboa, inclui relatório sobre a determinação do custo de equipamento especial - produção de lançador. 
1964-09-28 / 1964-09-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0416/007 - Programa SIDEWINDER. Pagamentos. Contém documentos NATO sobre 
a liquidação de despesas com o SIDEWINDER, contribuição de Portugal. 1964-01-02 / 1964-12-18 
 
 
UI 0417 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0417/008 - Programa SIDEWINDER. Pagamentos. Contém documentos NATO e 
informações sobre pagamentos e visitas de auditoria. 1964-12-16 / 1965-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0417/009 - Programa SIDEWINDER. Pagamentos. Contém documentos NATO sobre 
operações financeiras relativas ao Programa SIDEWINDER, relatórios de verificação de contas, encargos financeiros 
com o míssil, manutenção do SIDEWINDER pela NAMSA. 1966-01-13 / 1967-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0417/010 - Programa SIDEWINDER: entrega de 50 mísseis a Portugal com certificados 
de importação e condições de entrega preliminar e de entrega de misseis. Contém documentos NATO. 1960-09-09 
/ 1962-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0417/011 - Despesas do NATO SIDEWINDER Program Office. Contém documentos 
NATO com propostas de orçamento e recomendações do Comité Financeiro. 1961-01-27 / 1962-11-14 
 
 
UI 0418 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0418/012 - Despesas do NATO SIDEWINDER Program Office. Anexos. Contém 
documentos NATO, anexos ao processo de despesas. 1961-01-12 / 1961-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0418/013 - Despesas do NATO SIDEWINDER Program Office. Anexos. Contém 
documentos NATO, anexos ao processo de despesas. 1962-03-19 / 1962-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0418/014 - Despesas do NATO SIDEWINDER Program Office. Anexos. Contém 
documentos NATO, anexos ao processo de despesas. 1963-01-14 / 1964-08-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0418/015 - Relatórios de rejeição de material SIDEWINDER da Standard Elétrica. 
1962-12-20 / 1964-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0418/016 - Relatórios de qualidade de acabamentos SIDEWINDER da Standard 
Elétrica. 1964-01-03 / 1964-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0418/017 - Relatórios do programa SIDEWINDER Standard Elétrica. 1963-05-09 / 
1964-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/155/0418/018 - Relatórios de falha do programa SIDEWINDER da Standard Elétrica. 1963-
02-23 / 1964-11-26 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/156 
Título: Logística. Armazenamento e Reservas. 
Datas extremas: 1953 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 419) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a armazenamento e reservas da Logística, aquisição de 
fornecimentos destinados aos quartéis generais interaliados, aprovisionamento em portos NATO e negociações 
sobre o apoio logístico em Gibraltar, dispersão estratégica de material e sobressalentes, fatores de planeamento 
das reservas de guerra e armazenagem e reservatórios de material flexível 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: AP7 e AP8, 767, 1217, 
1688, 3107 - L20 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0419 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/001 - Aquisição de fornecimentos destinados aos quartéis generais 
interaliados. Contém documentação referente a aprovisionamento em material e mobiliário dos quartéis-generais 
em tempo de Paz. 1953-04-11 / 1953-09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/002 - Aprovisionamento em portos NATO- Negociações sobre o apoio logístico 
em Gibraltar. Contém documentação referente a necessidades de base em Gibraltar para forças portuguesas 
reservadas ao SACLANT, informações relativas ao acordo entre a Grã-Bretanha e Portugal para a concessão de 
facilidades em Gibraltar e necessidades operacionais dos navios e aviões da rota adjuvante em Gibraltar, estado 
das negociações sobre assuntos de apoio logístico. 1953-07-15 / 1955-02-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/003 - Dispersão estratégica de material e sobressalentes. Contém informações 
do Estado-Maior da Armada e do SGDN sobre a dispersão dos abastecimentos. 1956-10-11 / 1958-05-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/004 - Fatores de planeamento das reservas de guerra. Documentos NATO 
sobre o guia SHAPE para o consumo e armazenamento de pilhas secas no Comando Aliado da Europa, incidências 
logísticas e planeamento militar. 1958-03-24 / 1959-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/005 - Fatores de planeamento das reservas de guerra. Documentos NATO 
sobre logística na paz e na guerra - fatores de planeamento militar logístico, reservas no teatro de operações, taxas 
de atribuição e fatores de danos e memorando da Comissão Militar. 1960-03-28 / 1966-01-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/006 - Fatores de planeamento das reservas de guerra. Documentos NATO 
sobre taxas de consumo de artigos médicos indispensáveis, I Congresso Médico Mundial e relatório sobre os planos 
nacionais de reabastecimento. 1969-12-15 / 1972-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/007 - Fatores de planeamento das reservas de guerra. Documentos NATO 
sobre orientação do SHAPE para a planificação de reservas de guerra e atas e relatórios das reuniões da Comissão 
de Revisão em Matéria de Defesa. 1972-03-30 / 1973-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/008 - Fatores de planeamento das reservas de guerra. Documentos NATO 
sobre orientação do SHAPE para a planificação de reservas de guerra e relatório do grupo de trabalho. 1973-01-22 
/ 1973-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/156/0419/009 - Armazenagem e reservatórios de material flexível. Documentos sobre 
transporte e armazenagem de líquidos e produtos alimentares e industriais em pó, circuito de carburantes - 
reservatórios CIMA e relatórios da Direção Técnica e Industrial de Aeronáutica de França, inclui catálogos. 1960-02-
11 / 1961-11-17 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/157 
Título: Logística. Armazenamento e Reservas de POL 
Datas extremas: 1934 / 1973 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 420 - 423) com um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armazenamento e reservas de POL da Logística, assuntos 
gerais de POL, necessidades militares de POL e reservas a constituir, Comité de Estudos sobre Combustíveis, 
autorizações de exploração e construção de depósitos terrestres de combustíveis, construção de pequenos 
depósitos para combustíveis e lubrificantes, depósitos de combustível no Norte de Portugal, instalações petrolíferas 
da Refinaria SACOR, situação de Cabo Ruivo como zona petroleira da margem norte do Tejo, depósito de 
combustíveis para a Marinha, armazéns para combustíveis em Angra do Heroísmo, estudo de armazenamento e 
reserva de produtos petrolíferos para os 30 primeiros dias de guerra, armazenagem inicial de POL e munições NATO 
na zona ACLANT, depósito de carburantes de POL NATO, reservas militares nacionais de POL e fornecimento de 
produtos POL às associações e cooperações de bombeiros 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: AP6, 110, 590, 782, 2267 
- L20 
Idioma: Português, inglês, francês e italiano 
 
UI 0420 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0420/001 - Assuntos gerais de POL. Contém pedido de importação de combustíveis, 
fornecimento de gasolina às unidades do Exército, consumos de combustíveis e lubrificantes verificados nas 
manobras de Santa Margarida no ano de 1953, memorando sobre a qualidade da gasolina e características da 
gasolina a utilizar pelas viaturas auto do Exército, resumo da estimativa da existência e movimentação dos 
principais combustíveis líquidos destinados ao consumo interno da metrópole com as alterações em face da crise 
do Suez. 1954-03-26 / 1956-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0420/002 - Necessidades militares de POL e reservas a constituir 
. Contém resumo do plano de racionamento de combustíveis, considerações gerais de manutenção e operações, 
questionário das autoridades americanas sobre necessidades e possibilidades de Defesa, revisão anual de 1955, 
acordo bilateral entre Portugal e EUA, elementos para a revisão anual - necessidades para as forças da categoria A, 
plano de racionamento de combustíveis, informações relativas a grupo de trabalho das reservas militares de 
produtos de petróleo e necessidades militares NATO em petróleo em tempo de guerra. 1952-12-02 / 1956-06-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0420/003 - Assuntos POL - PPC. Contém documentos NATO sobre produtos 
petrolíferos. 1956-00-00 / 1956-04-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0420/004 - Comité de Estudos sobre Combustíveis. Contém documentos NATO do 
Comité de Estudos sobre Combustíveis relativo à ata da reunião realizada no Palais de Chaillot em Paris nos dias 14 
e 15 de Março de 1956. 1956-04-12 / 1956-04-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0420/005 - Processo relativo a autorizações de exploração e construção de depósitos 
terrestres de combustíveis 
. Contém correspondência relativos a autorizações de exploração e construção de depósitos terrestres de 
combustíveis e informações relativas ao processo de licenciamento nº 847 da Direção Geral de Combustíveis e 
deferimento de requerimentos para instalação e exploração de depósitos combustíveis. 1953-10-23 / 1955-02-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0420/006 - Construção de pequenos depósitos para combustíveis e lubrificantes. 
Contém documentação referente a instalação e construção de depósitos para armazenagem de combustíveis e 
lubrificantes. 1955-01-07 / 1955-12-22 
 
 
UI 0421 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0421/007 - Construção de pequenos depósitos para combustíveis e lubrificantes. 
Contém documentos sobre licenciamento e instalação de armazenagem de combustíveis e lubrificantes. 1955-12-
15 / 1956-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0421/008 - Abastecimento de combustíveis líquidos à navegação no porto do 
Funchal. Contém documentação referente ao abastecimento e problema de fornecimento de combustíveis líquidos 
à navegação no porto do Funchal, relatório do representante da SGDN na missão que se deslocou à Ilha da Madeira 
de 18 a 24 de novembro de 1953 e instalação de produtos petrolíferos no porto do Funchal. 1947-08-21 / 1956-12-
22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0421/009 - Depósitos de combustível no norte de Portugal. Contém documentação 
referente a instalação de depósitos de combustível no norte do país, ampliação das instalações da SHELL em 
Leixões, relatório e estudo da comissão de trabalhos sobre a localização e instalação de reservatórios para 
combustíveis no porto de Leixões. 1953-01-10 / 1955-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0421/010 - Depósitos de combustível no Norte de Portugal. Contém estudos da 
Direção Geral dos Combustíveis sobre "Elementos esclarecedores da solução proposta pela Comissão nomeada por 
portaria de 6 de janeiro de 1953, para a instalação de reservatórios de combustíveis líquidos na área do porto de 
Leixões" e "Elementos esclarecedores da localização da instalação de armazenagem de produtos derivados de 
petróleo que a firma J. Sobral Mendes está a explorar em Contumil, junto à estrada de Circunvalação e Rua da 
Ranha". 1948-00-00 / 1955-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0421/011 - Instalações petrolíferas - Refinaria SACOR. Contém documentação 
referente à torre de craking de Cabo Ruivo e parecer do SGDN sobre o licenciamento da refinaria de Cabo Ruivo. 
1952-11-14 / 1954-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0421/012 - Esclarecimento da situação de Cabo Ruivo como zona petroleira da 
margem norte do Tejo. Contém documentação referente ao parecer do SGDN, exposição da Direção Geral de 
Combustíveis, memorando do delegado português no Comité de Planeamento de Petróleo da NATO, pareceres dos 
estados maiores do Exército e Marinha, memorando da Socony Vacum e peças principais do projeto para a 
construção de reservatórios enterrados para combustíveis líquidos em Cabo Ruivo. 1947-04-25 / 1953-02-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0421/013 - Instalações para produtos petrolíferos em Cabo Ruivo. Contém 
documentação referente ao projeto do traçado do pipeline ligando a refinaria da SACOR ao parque de 
armazenagem em Sacavém, pedido da SACOR para a construção de um reservatório em Cabo Ruivo, projeto das 
novas instalações e pedido de transferência da companhia CIDLA de Sacavém para Cabo Ruivo, alteração ao projeto 
da Socony Vacuum portuguesa para as novas instalações em Cabo Ruivo, armazenagem ao ar livre de 1800 
toneladas em tambores nas instalações da SHELL em Cabo Ruivo e construção de reservatórios para produtos de 
petróleo em Cabo Ruivo. 1953-05-05 / 1956-02-04 
 
 
UI 0422 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/014 - Depósito de combustíveis para a Marinha. Contém documentação 
referente a armazenamento e aprovisionamento dos navios da Armada em produtos do petróleo e construção de 
depósitos enterrados para produtos do petróleo pelo Ministério da Marinha e desenhos dos reservatórios. 1952-
08-27 / 1955-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/015 - Armazéns para combustíveis em Angra do Heroísmo. Contém 
documentação referente a armazéns para combustíveis líquidos em Angra e construção de depósitos para gasolina 
no aeroporto de Santa Maria e 1 peça desenhada relativa à zona industrial de armazenagem localizado em Angra 
do Heroísmo. 1954-01-06 / 1954-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/016 - Conselho de combustíveis. Contém documentação referente a auto de 
vistoria a depósito subterrâneo de gasolina no Funchal e minutas de atas de sessões do Conselho de Combustíveis. 
1953-10-31 / 1956-04-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/017 - Estudo de armazenamento e reserva de produtos petrolíferos para os 30 
primeiros dias de guerra. Contém documentos NATO da Comissão de Estudo dos Produtos Petrolíferos. 1956-05-
04 / 1956-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/018 - Armazenagem inicial de POL e munições NATO na zona ACLANT. Contém 
documentos NATO, informações e apontamentos sobre capacidades de armazenagem em Lisboa, depósitos para 
reservas de POL para 90 dias das forças SACLANT. 1956-04-30 / 1957-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/019 - Armazenagem inicial de POL e munições NATO na zona ACLANT. Contém 
documentos NATO, informações sobre combustíveis de avião existente no POL NATO de Lisboa, pedido de inspeção 
do depósito de munições NATO na área de Lisboa pela CEOME, organização do depósito, armazenagem de óleos 
lubrificantes. 1958-04-16 / 1966-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/020 - Depósito de carburantes de POL NATO. Contém documentos sobre a 
construção dos reservatórios e das obras civis - POL NATO de Lisboa, adenda ao caderno de encargos. 1962-04-00 
/ 1962-04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/021 - Reservas militares nacionais de POL. Contém documentos NATO da 
Comissão de Produtos Petrolíferos, informações sobre consumos médios em tempo de guerra, stocks de produtos 
de petróleos na área europeia. 1957-02-08 / 1957-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0422/022 - Reservas militares nacionais de POL. Regulamento geral para a proteção 
do trabalho. Contém regulamentos para armazenamento de petróleos de Inglaterra e Itália. 1934-00-00 / 1961-01-
00 
 
 
UI 0423 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0423/023 - Reservas militares nacionais de POL. Guia do Petróleo 1962 de Olivier 
Lesourd. 1962-00-00 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0423/024 - Fornecimento de produtos POL às associações e cooperações de 
bombeiros. Contém mapas de consumo de combustíveis dos corpos de Bombeiros, normas para fornecimento e 
lubrificantes pelas Forças Armadas aos corpos de Bombeiros, estudo para fornecimento dos combustíveis e 
lubrificantes pelo Ministério do Exército às corporações e associações de Bombeiros, parecer da Organização 
Nacional da Defesa Civil do Território. 1959-03-20 / 1962-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0423/025 - Fornecimento de produtos POL às associações e cooperações de 
bombeiros. Contém mapas de dotações, em litros, de combustíveis aos corpos de Bombeiros. 1963-01-10 / 1964-
12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/157/0423/026 - Fornecimento de produtos POL às associações e cooperações de 
bombeiros. Contém informações e mapas de fornecimento de combustíveis às associações e corporações de 
Bombeiros. 1971-02-15 / 1973-05-05 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/158 
Título: Logística. Comissão de Estudo dos Produtos Petrolíferos. 
Datas extremas: 1954 / 1975 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 424 - 428) com um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos Petrolíferos, 
racionamento dos produtos petrolíferos em tempo de guerra, transporte e armazenamento de produtos 
petrolíferos, elementos a utilizar no estudo do problema das reservas militares de produtos do petróleo 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente e por nº original de processo: 186 - L210 
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Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0424 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0424/001 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, racionamento dos produtos 
petrolíferos em tempo de guerra. 1954-04-27 / 1956-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0424/002 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1956-12-14 / 1957-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0424/003 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1958-01-20 / 1958-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0424/004 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, transporte e armazenamento de 
produtos petrolíferos. 1958-06-23 / 1958-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0424/005 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1958-12-22 / 1959-06-15 
 
 
UI 0425 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0425/006 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, transporte e armazenamento de 
produtos petrolíferos. 1959-12-17 / 1960-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0425/007 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1961-06-21 / 1961-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0425/008 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1960-12-20 / 1961-06-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0425/009 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1961-12-12 / 1962-12-07 
 
 
UI 0426 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0426/010 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1962-12-15 / 1963-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0426/011 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1963-12-18 / 1964-11-27 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0426/012 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1965-01-13 / 1965-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0426/013 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1965-12-15 / 1966-10-26 
 
 
UI 0427 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0427/014 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, elementos a utilizar no estudo do 
problema das reservas militares de produtos do petróleo. 1966-12-15 / 1967-09-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0427/015 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1967-10-06 / 1967-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0427/016 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1970-12-11 / 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0427/017 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1971-12-10 / 1972-07-12 
 
 
UI 0428 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0428/018 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1972-07-31 / 1973-01-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0428/019 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão, armazenamento de produtos 
petrolíferos. 1972-10-30 / 1973-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/158/0428/020 - Atas e relatórios da Comissão de Estudo dos Produtos do Petróleo. 
Contém documentos NATO, agendas e atas das reuniões, relatórios da Comissão. 1974-02-04 / 1975-12-19 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/159 
Título: Logística. Armazenamento e Reservas Nucleares. 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 429 - 430) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre armazenamento e reservas nucleares na Europa, normas 
para armazenamento de munições especiais NATO da Marinha, normas técnicas para as instalações de alerta de 
reação rápida, emprego de armas nucleares, manutenção das infraestruturas comuns para o armazenamento de 
munições especiais NATO, memorando e relatório da Comissão de Infraestruturas 
Sistema de organização: Série ordenada cronologicamente. Nº original de processo: 1685 - L213 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0429 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0429/001 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Documentos NATO 
sobre critérios e normas para armazenamento de munições especiais NATO, de munições atómicas e 
armazenamento das munições nucleares. 1958-03-08 / 1958-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0429/002 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Documentos NATO 
sobre critérios e normas para armazenamento de munições especiais NATO tipo A e tipo B-Marinha e critérios para 
novas categorias de infraestruturas. 1958-12-12 / 1959-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0429/003 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Documentos NATO 
sobre o armazenamento de munições militares na Europa, normas técnicas para os depósitos de munições especiais 
tipo B-Marinha, normas técnicas para as instalações de alerta de reação rápida, memorando e relatório da 
Comissão de Infraestruturas. 1959-12-30 / 1961-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0429/004 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Documentos NATO 
sobre critérios e normas para depósitos de munições especiais NATO tipo C - modificado - transmissões, paiol de 
munições - emendas às normas e especificações técnicas para os locais de armazenamento de munições especiais, 
memorando e relatório da Comissão de Infraestruturas. 1961-12-22 / 1964-12-08 
 
 
UI 0430 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0430/005 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Contém publicação 
do Exército dos EUA sobre o emprego de armas nucleares. 1962-05-00 / 1962-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0430/006 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Contém publicação 
do Exército dos EUA sobre o emprego de armas nucleares. 1962-07-00 / 1962-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0430/007 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Documentos NATO 
sobre manutenção das infraestruturas comuns para o armazenamento de munições especiais NATO tipo A, 
geradores de energia de emergência, memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1965-12-15 / 1972-
09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0430/008 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Documentos NATO 
sobre normas e critérios técnicos para a construção das instalações de armazenamento e relatórios da comissão de 
infraestruturas. 1973-05-03 / 1973-09-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/159/0430/009 - Armazenamento de munições nucleares na Europa. Documentos NATO 
sobre orientação suplementar para a preparação futura de projetos de instalações de armazenamento e relatórios 
da Comissão de Infraestruturas. 1974-02-01 / 1974-10-11 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/160 
Título: Logística. Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares (CCNC) 
Datas extremas: 1969 / 1971 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 431 - 432) com um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por estudos da Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares (CCNC) sobre 
a definição do período no qual devem incidir os estudos relativos à instalação e funcionamento, na metrópole, de 
centrais nucleares para a produção de energia elétrica e água dessalinizada, previsão da energia elétrica necessária, 
composição do sistema de centrais núcleo-elétricas, previsão do consumo de concentrado de urânio, gestão das 
reservas nacionais de urânio, instalação da I Central Nuclear, obtenção de combustíveis e outros materiais 
nucleares, gestão e forma de armazenagem e tratamento dos combustíveis e outros materiais nucleares irradiados, 
localização da central, definição da legislação e regulamentação a promulgar, relatório sobre os estudos 
empreendidos pela Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares, combustíveis e outros materiais necessários. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: CCNA 
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Idioma: Português 
 
UI 0431 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/001 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Definição do período no 
qual devem incidir os estudos relativos à instalação e funcionamento, na metrópole, de centrais nucleares para a 
produção de energia elétrica e água dessalinizada. Estudo A. 1969-11-00 / 1969-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/002 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Previsão da energia 
elétrica necessária. Estudo B. Versão preliminar. 1970-01-00 / 1970-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/003 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Previsão da energia 
elétrica necessária. Estudo B. Versão preliminar. 1971-06-00 / 1971-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/004 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Composição do sistema 
de centrais núcleo-elétricas. Estudo D. 1ª fase. 1971-02-00 / 1971-02-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/005 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Previsão do consumo de 
concentrado de urânio. Estudo H. 1ª versão preliminar. 1970-01-00 / 1970-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/006 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Gestão das reservas 
nacionais de urânio. Estudo I. 1ª versão preliminar. 1970-09-00 / 1970-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/007 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Instalação da primeira 
central nuclear. Estudo M. Versão preliminar. 1970-08-00 / 1970-08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0431/008 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Tipos possíveis da 
primeira central nuclear portuguesa. Estudo N. 1971-02-00 / 1971-02-00 
 
 
UI 0432 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/009 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Forma de obtenção de 
combustíveis e outros materiais nucleares destinados à I Central Nuclear Portuguesa. Estudo S. 1971-04-00 / 1971-
04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/010 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Gestão e forma de 
armazenagem e tratamento dos combustíveis e outros materiais nucleares irradiados provenientes da I Central 
Nuclear Portuguesa. Estudo T. 1971-05-00 / 1971-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/011 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Localização da I Central 
Nuclear Portuguesa. Estudo O. Versão preliminar. 1970-05-00 / 1970-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/012 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Localização da I Central 
Nuclear Portuguesa. Estudo O. Versão definitiva. 1971-02-00 / 1971-02-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/013 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Definição da legislação 
e regulamentação a promulgar.  Estudo U. 1970-04-00 / 1970-04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/014 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Relatório sobre o estado 
atual dos estudos empreendidos pela Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. 1971-01-00 / 1971-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/015 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Combustíveis e outros 
materiais necessários à primeira central nuclear portuguesa. Estudo R. 1970-05-00 / 1970-05-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/160/0432/016 - Comissão de Combustíveis e Centrais Nucleares. Consumo de 
concentrados de urânio da primeira central nuclear portuguesa. Estudo Q. 1970-05-00 / 1970-05-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/161 
Título: Logística. Reabastecimento (normalização). 
Datas extremas: 1952 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 433) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre normalização dos reabastecimentos, facilidades de 
reabastecimento, informações sobre a cidade de Lisboa a nível de armazenagem, água e lixo, manual de 
abastecimento e manutenção das marinhas dos países NATO, reabastecimento de água e combustível no mar, 
quadro comparativo das organizações logísticas nacionais, relatórios do Grupo de trabalho sobre os problemas de 
abastecimento de combustíveis 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e por nº original de processo: RE/1, IL/1, 1236, 534, 
1327, 3928 - L31 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0433 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/001 - Facilidades de reabastecimento. Contém documentação sobre 
pagamento de combustíveis e lubrificantes fornecidos a aviões portugueses pelas forças aéreas americanas, 
estacionadas nos Açores, memorandos e relatórios da comissão de representantes militares NATO e do grupo 
permanente da Secção de Logística e de Material NATO. 1952-12-31 / 1954-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/002 - Informações sobre a cidade de Lisboa: armazenagem, água e lixo. Contém 
informações sobre espaços disponíveis na área de Lisboa. 1953-09-19 / 1954-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/003 - Manual de abastecimento e manutenção das marinhas dos países NATO. 
Estado Maior Naval. Marinha Portuguesa. 1952-12-00 / 1952-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/004 - Manual sobre os acordos de fornecimento nas marinhas do Tratado do 
Atlântico Norte. Documentos NATO sobre o grupo de abastecimento naval e manual de instruções a seguir na 
obtenção de materiais, inclui apontamentos manuscritos. 1955-09-01 / 1961-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/005 - Manual sobre normas para abastecimento das armadas NATO. 
Documentos NATO sobre o grupo de abastecimento naval, manual de instruções e disposições relativas a 
abastecimento das marinhas NATO. 1953-04-21 / 1970-02-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/006 - Manual sobre normas para abastecimento das armadas NATO. 
Documentos NATO sobre o grupo de abastecimento naval, manual de instruções das marinhas NATO e lista de 
correspondência - estudo NATO. 1972-11-27 / 1973-05-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/007 - Reabastecimento de água e combustível no mar. Contém documentos 
NATO do Naval Board. 1956-08-01 / 1965-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/008 - Quadro comparativo das organizações logísticas nacionais. Documentos 
NATO do grupo de trabalho de procedimentos operacionais e logísticos, quadros e tabelas comparativas das 
organizações logísticas nacionais. 1957-08-20 / 1958-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/009 - Grupo de trabalho sobre os problemas de abastecimento de 
combustíveis. Vol. 1. Documentos NATO sobre a aliança e o problema dos aprovisionamentos de combustíveis, 
subgrupo 1 em aberto a requisição civil de combustíveis e resumo do relatório do grupo de trabalho. 1972-07-18 / 
1972-10-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/161/0433/010 - Grupo de trabalho sobre os problemas de abastecimento de 
combustíveis. Vol. 2. Documentos NATO sobre a aliança e o problema dos aprovisionamentos de combustíveis, 
defesa e proteção das instalações de combustíveis, estimativa de consumo médio diário de combustíveis, reuniões 
e memorandos do grupo de trabalho. 1973-01-05 / 1975-02-14 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/162 
Título: Logística. Reabastecimento. Normalização de combustíveis e lubrificantes do Exército. 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 434 - 438) com um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Army Board sobre a normalização de combustíveis e 
lubrificantes do Exército para o reabastecimento, especificações técnicas e acordos de normalização, tabelas de 
permutabilidade NATO dos carburantes, lubrificantes e produtos conexos, produção e uso de combustível para 
diversos fins, projeto de símbolos para armazenagem e sistemas de distribuição de produtos petrolíferos e 
relatórios e atas das reuniões.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 210 - L31 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0434 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0434/001 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board e especificações técnicas. 1956-12-21 / 1957-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0434/002 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização. 1958-
01-04 / 1958-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0434/003 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização. 1959-
01-06 / 1959-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0434/004 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização. 1959-
12-15 / 1960-07-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0434/005 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas, acordos de normalização e  tabelas 
de permutabilidade NATO dos carburantes, lubrificantes e produtos conexos. 1960-12-13 / 1961-12-13 
 
 
UI 0435 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0435/006 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém desenhos de peças de maquinaria. 1961-07-31 / 1961-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0435/007 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização, 
desenhos de jerricans. 1961-12-14 / 1961-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0435/008 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Publicação sobre produção e uso de combustível para diversos fins. 1961-11-19 / 1961-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0435/009 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas,  acordos de normalização e manual 
do Exército do Canadá sobre o petróleo. 1962-12-19 / 1963-04-10 
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UI 0436 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0436/010 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, relatórios e atas das reuniões, especificações técnicas e 
acordos de normalização. 1963-04-09 / 1963-05-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0436/011 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas, tabelas de permutabilidade NATO 
dos carburantes, lubrificantes e produtos conexos e acordos de normalização. 1963-08-12 / 1963-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0436/012 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização e projeto 
de símbolos para armazenagem e sistemas de distribuição de produtos petrolíferos. 1963-12-19 / 1964-04-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0436/013 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização. 1964-
04-07 / 1964-11-30 
 
 
UI 0437 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0437/014 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas, acordos de normalização e manual 
do Exército do Canadá sobre o petróleo. 1965-01-02 / 1965-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0437/015 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização. 1966-
01-05 / 1966-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0437/016 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização. 1967-
02-03 / 1967-12-07 
 
 
UI 0438 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0438/017 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas, métodos de testes para os produtos 
petrolíferos e acordos de normalização. 1971-06-09 / 1972-05-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/162/0438/018 - Reabastecimento. Estandardização de combustíveis e lubrificantes para 
o Exército. Contém documentos NATO do Army Board, especificações técnicas e acordos de normalização. 1972-
11-27 / 1973-11-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/163 
Título: Logística. Reabastecimento. Normalização de combustíveis e lubrificantes da Marinha. 
Datas extremas: 1954 / 1971 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 439 - 443) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Naval Board sobre a normalização de combustíveis e 
lubrificantes da Marinha para reabastecimento, especificações técnicas e acordos de normalização, limites de 
deterioração permissíveis nos combustíveis e lubrificantes navais antes do seu uso, produção e uso de combustíveis  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 69 - L 312 
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Idioma: Português e inglês 
 
UI 0439 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0439/001 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização. 
1954-10-25 / 1956-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0439/002 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS e especificações técnicas. 1957-01-03 / 1957-02-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0439/003 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS e especificações técnicas, limites de deterioração 
permissíveis nos combustíveis e lubrificantes navais antes do seu uso, acordos de normalização. 1957-02-19 / 1957-
04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0439/004 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização. 
1957-05-10 / 1957-12-05 
 
 
UI 0440 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0440/005 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização. 
1958-01-16 / 1958-10-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0440/006 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização. 
1958-07-17 / 1958-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0440/007 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização. 
1959-01-28 / 1959-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0440/008 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização. 
1959-06-25 / 1959-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0440/009 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização. 
1960-01-13 / 1960-12-07 
 
 
UI 0441 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0441/010 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas do governo do Canadá e 
acordos de normalização. 1961-01-18 / 1961-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0441/011 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas do governo do Canadá e 
acordos de normalização. 1961-12-13 / 1962-11-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0441/012 - Reabastecimento de combustíveis e lubrificantes na Marinha: produção 
e uso de combustíveis. Contém documento NATO sobre "The multi-purpose-fuel. Its production and its use". 1961-
11-19 / 1961-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0441/013 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas do governo do Canadá e 
Marinha italiana e acordos de normalização. 1962-11-09 / 1963-05-02 
 
 
UI 0442 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0442/014 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização 
sobre óleos para motores diesel. 1963-05-22 / 1963-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0442/015 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas do governo do Canadá e 
acordos de normalização. 1964-01-09 / 1964-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0442/016 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização, 
relatórios. 1965-01-09 / 1965-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0442/017 - Reabastecimento de combustíveis e lubrificantes na Marinha. Contém 
documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização, relatórios. 1966-
01-11 / 1966-12-16 
 
 
UI 0443 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0443/018 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização, 
relatórios. 1966-12-20 / 1967-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/163/0443/019 - Reabastecimento e estandardização de combustíveis e lubrificantes na 
Marinha. Contém documentos NATO do Naval Board do MAS, especificações técnicas e acordos de normalização, 
relatórios. 1970-01-05 / 1971-11-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/164 
Título: Logística. Reabastecimento. Normalização de combustíveis e lubrificantes da Aviação. 
Datas extremas: 1956 / 1971 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 444 - 448) com um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por normas e recomendações NATO, acordos de normalização para produtos 
petrolíferos, fiscalização da qualidade dos produtos, estudos de empresas petrolíferas, manuais técnicos para a 
normalização dos combustíveis e sua utilização e armazenamento, especificações técnicas, para combustíveis e 
lubrificantes, tabelas de permutabilidade, relatórios sobre reabastecimento e controlo de qualidade.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 65 - L313 
Idioma: Português, inglês, francês e italiano 
 
UI 0444 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0444/001 - Reabastecimento e estandardização de lubrificantes e combustíveis para 
a aviação. Contém documentos NATO, normas e recomendações do grupo de trabalho. 1956-04-26 / 1956-12-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0444/002 - Reabastecimento e estandardização de lubrificantes e combustíveis para 
a aviação. Contém documentos NATO sobre o acordo de normalização. 1957-02-08 / 1957-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0444/003 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO sobre a normalização e a fiscalização da qualidade dos produtos de petróleo, estudo da BP sobre 
os testes aos equipamentos Atlantik da Força Aérea dinamarquesa e estudo da Shell sobre combustíveis da turbina 
de aviação. 1958-01-14 / 1958-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0444/004 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO e especificações para controlo de qualidade dos produtos petrolíferos, relatórios do grupo de 
trabalho. 1958-12-31 / 1960-12-22 
 
 
UI 0445 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0445/005 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO sobre projetos stanags, documentos e manuais técnicos relativos à normalização dos 
combustíveis. 1961-01-12 / 1961-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0445/006 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Anexo. 
Manual sobre utilização e armazenamento de propulsores líquidos do Office of the Diretor of Defense Research 
and Engineering em Washington. 1961-03-00 / 1961-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0445/007 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO sobre ensaios dos aditivos anti gelo, inibidores de corrosão, manuais técnicos. 1961-12-04 / 
1962-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0445/008 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação: 
Descargas eletrostáticos em sistemas de combustível para aeronaves. Contém relatório da Shell sobre 
contaminantes de combustível de jato e seu significado. 1961-07-00 / 1961-07-00 
 
 
UI 0446 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0446/009 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO e especificações técnicas. 1962-12-18 / 1963-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0446/010 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO e especificações técnicas. 1963-10-16 / 1963-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0446/011 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação: 
especificações técnicas para combustível, turbinas de aviação, lubrificantes. Contém especificações do Governo do 
Canadá. 1961-01-11 / 1962-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0446/012 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 1. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas, acordo de normalização para os 
produtos petrolíferos. 1964-01-02 / 1964-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0446/013 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 2. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas, tabela de permutabilidade e acordo 
de normalização. 1964-02-17 / 1964-07-24 
 
 
UI 0447 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0447/014 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 3. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas, acordo de normalização para os 
produtos petrolíferos. 1964-07-24 / 1964-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0447/015 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 1. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas e manuais técnicos. 1964-12-17 / 
1965-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0447/016 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 2. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas e manuais técnicos e tabelas de 
permutabilidade. 1965-08-26 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0447/017 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 1. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas e manuais técnicos e tabelas de 
permutabilidade. 1965-12-22 / 1966-08-18 
 
 
UI 0448 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0448/018 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 2. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas e manuais técnicos, relatórios e 
tabelas de permutabilidade. 1966-09-02 / 1966-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0448/019 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 1. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas e manuais técnicos. 1966-12-21 / 
1967-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0448/020 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 2. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho, especificações técnicas e manuais técnicos, relatório da 
Força Aérea italiana, permutabilidade dos combustíveis. 1967-05-25 / 1967-09-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0448/021 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação, vol. 3. 
Contém documentos NATO sobre a permutabilidade dos combustíveis na aviação. 1967-09-07 / 1967-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0448/022 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO sobre a normalização dos combustíveis para a aviação. 1971-04-15 / 1971-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/164/0448/023 - Reabastecimento de lubrificantes e combustíveis para a aviação. Contém 
documentos NATO, relatórios sobre reabastecimento, lubrificantes e combustíveis, controlo de qualidade dos 
produtos petrolíferos, acordo de normalização e documentos técnicos. 1971-08-19 / 1971-12-21 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/165 
Título: Logística. Reabastecimento. Problemas de normalização de óleos e combustíveis 
Datas extremas: 1957 / 1967 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 449 - 450) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por documentos NATO sobre distribuição de produtos petrolíferos, manuais 
e catálogos de motores, memorandos e relatórios do grupo de trabalho do MAS, limites de deterioração 
permissíveis para combustíveis e lubrificantes, especificações técnicas dos produtos petrolíferos e relatórios da 
Comissão Inter Armas de Coordenação de Combustíveis e Lubrificantes. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1107 - L312 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0449 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0449/001 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, símbolos e marcações, 
combustíveis e lubrificantes inter-ramos das Forças Armadas, minutas, memorandos e relatórios das reuniões do 
grupo de trabalho MAS em Copenhaga. 1957-03-28 / 1957-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0449/002 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, símbolos e marcações, 
combustíveis e lubrificantes inter-ramos das Forças Armadas, manual NATO inter serviços - Armas, inclui catálogo 
da Mercedes relativo a motores multicombustível, memorandos e relatórios do grupo de trabalho MAS. 1958-01-
03 / 1958-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0449/003 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, combustíveis e 
lubrificantes inter-ramos das Forças Armadas, revisão do manual NATO inter serviços - Armas, gasolina a 
transportar por condutas NATO e reuniões dos grupos de trabalho. 1958-12-30 / 1959-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0449/004 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Anexos. Contém catálogos de motores policarburantes e motores multifuel da Mercedes-Benz, MAN e MWN. 1960-
01-11 / 1960-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0449/005 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, combustíveis e 
lubrificante, reuniões dos grupos de trabalho. 1960-01-00 / 1960-12-08 
 
 
UI 0450 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0450/006 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, subcomissão de peritos 
sobre gasóleo para todos os climas e de aplicações múltiplas, listas de nomenclaturas dos produtos petrolíferos, 
limites de deterioração permissíveis para combustíveis e lubrificantes, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho MAS. 1961-01-10 / 1961-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0450/007 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, gasolina a transportar 
por condutas NATO, limites de deterioração permissíveis para combustíveis e lubrificantes, carburantes líquidos 
para todos os climas, memorandos e relatórios do grupo de trabalho MAS. 1961-11-28 / 1962-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0450/008 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, gasolina a transportar 
por condutas NATO, limites de deterioração permissíveis para combustíveis e lubrificantes, nomenclaturas e 
especificações técnicas dos produtos petrolíferos, memorandos e relatórios do grupo de trabalho MAS. 1963-01-
12 / 1963-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0450/009 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, símbolos e marcações, 
lista de equivalências, nomenclaturas e especificações técnicas dos produtos petrolíferos, relatório da Comissão 
Inter Armas de Coordenação de Combustíveis e Lubrificantes, memorandos e relatórios do grupo de trabalho MAS. 
1963-12-20 / 1965-11-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0450/010 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, intermutabilidade dos 
combustíveis, atualização de especificações, limites de deterioração permissíveis, relatório da Comissão Inter 
Armas de Coordenação de Combustíveis e Lubrificantes, memorandos e relatórios do grupo de trabalho MAS. 1966-
01-05 / 1966-12-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/165/0450/011 - Problemas de inter serviço de estandardização de óleos e combustíveis. 
Documentos NATO do Army, Naval e Air Board sobre distribuição de produtos petrolíferos, intermutabilidade dos 
combustíveis, atualização de especificações, limites de deterioração permissíveis, relatório da Comissão Inter 
Armas de Coordenação de Combustíveis e Lubrificantes e relatório do grupo de trabalho MAS. 1967-01-06 / 1967-
11-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/166 
Título: Logística. Transportes. 
Datas extremas: 1953 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 451 - 452) com um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por documentos NATO relativos aos transportes por mar de veículos pesados, 
investigação operacional NATO sobre transportes, caminhos de ferro e portos de Angola e Moçambique, reuniões 
da, da Comissão de Estudos dos Transportes Interiores na Europa e da Subcomissão Regional Permanente do Norte 
da Europa e da Subcomissão Regional Permanente do Sul da Europa, da Subcomissão Permanente de Transportes 
por Estrada e da Subcomissão de Transportes Ferroviários e da Comissão de Estudos sobre os Transportes 
Oceânicos. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 708, 3857, 3958, 3965, 
3956, 3957, 3960, 3964, 3959 - L1107 e L421 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0451 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/001 - Transporte por mar de veículos pesados. Contém informações, respostas 
ao PBOST, documentos NATO, necessidades militares em navegação mercante. 1953-09-11 / 1957-06-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/002 - Investigação operacional NATO sobre transportes. Documentos NATO 
sobre a conferência da NATO de investigação operacional em transportes, inclui apontamentos manuscritos. 1971-
10-14 / 1972-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/003 - Caminhos de ferro e portos de Angola e Moçambique. Relatórios sobre 
os caminhos de ferro e portos de Angola e Moçambique de 1972 e do 1º semestre de 1973 do Ministério do 
Ultramar - Direcção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1972-00-00 / 1974-02-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/004 - Subcomissão regional permanente norte da Europa. Documentos NATO 
sobre o programa de trabalhos, pontos prioritários e resultados de anteriores reuniões do PBEIST. 1972-03-02 / 
1973-05-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/005 - Subcomissão regional permanente norte da Europa. Documentos NATO 
sobre o programa de trabalhos e prioridades, reuniões e relatório de atividades do grupo de trabalho. 1973-11-29 
/ 1974-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/006 - Comissão dos estudos dos transportes interiores - subcomissão regional 
permanente no Sul da Europa. Documentos NATO sobre o PBEIST e subcomissão regional na Europa do Sul, revisão 
dos procedimentos operacionais internos do ACTICE e reuniões das comissões dos transportes - PBEIST. 1972-10-
31 / 1973-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/007 - Comissão dos estudos dos transportes interiores na Europa. Documentos 
NATO sobre os transportes de ligação na Europa, programa de trabalhos para 1973/1975 e calendário das reuniões, 
movimento de contentores em tempo de guerra, reuniões e relatórios do grupo de trabalho - PBEIST. 1973-01-16 
/ 1973-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0451/008 - Comissão dos estudos dos transportes interiores na Europa. Documentos 
NATO sobre a organização da manutenção e reparação dos sistemas rodoviários, relatório sobre a organização de 
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um terminal de contentores e relatório sobre a utilização eventual de navios de transbordo em tempo de guerra, 
lista de funcionários ativos e reuniões do grupo de trabalho - PBEIST. 1974-01-08 / 1975-03-17 
 
 
UI 0452 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0452/009 - Relatórios do plano de transportes interiores na Europa. Documentos 
NATO sobre os relatórios de planeamento dos transportes na europa, subcomissão regional permanente no centro 
da Europa, revisão dos procedimentos operacionais internos, aprovação do manual ACTICE e relatórios sobre as 
atividades mistas do PBEIST. 1973-01-16 / 1973-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0452/010 - Comissão dos estudos sobre os transportes oceânicos. Documentos 
NATO sobre o planeamento para o transporte marítimo - PBOS, diretivas do alto comissário sobre a prioridade dos 
trabalhos, relatório intermédio do grupo de estudos sobre as taxas de frete e relatórios do grupo consultivo. 1973-
01-18 / 1973-05-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0452/011 - Comissão dos estudos sobre os transportes oceânicos. Documentos 
NATO sobre as regras gerais para fretamento de navios mercantes participantes em exercícios NATO, reuniões e 
relatórios da comissão. 1973-08-14 / 1973-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0452/012 - Comissão dos estudos sobre os transportes oceânicos. Documentos 
NATO sobre o planeamento para o transporte marítimo - PBOS, os progressos realizados sobre as perdas dos navios 
mercantes em tempo de guerra e relatórios da comissão de estudos. 1973-11-12 / 1974-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0452/013 - Subcomissão permanente transporte por estrada. Documentos NATO 
sobre o manual de instruções destinado aos utentes das estradas estrangeiras em tempos de guerra reuniões e 
relatórios do grupo de trabalho. 1973-02-12 / 1973-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0452/014 - Subcomissão permanente transporte por estrada. Documentos NATO 
sobre a organização, manutenção e reparação do sistema de estradas, terminologia relativa às redes rodoviárias, 
estatísticas do transporte rodoviário, catálogo de acordos ou convénios bilaterais ou multilaterais, reuniões e 
relatórios da comissão. 1974-01-14 / 1975-01-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/166/0452/015 - Comissão dos estudos dos transportes interiores - subcomissão de 
transportes ferroviários. Contém documentos NATO do Grupo de Peritos de Transporte de Materiais Especiais, 
movimentos internacionais de transporte de munições por via ferroviária, projeto de relatório sobre as observações 
relativas aos navios de transbordo, da Comissão Permanente dos Transportes Ferroviários sobre manutenção e 
transporte dos contentores por via férrea, questionário sobre os comboios e reuniões da comissão. 1973-01-19 / 
1975-02-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/167 
Título: Logística. Serviço de Saúde. 
Datas extremas: 1953 / 1970 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 453 - 457) com um total de 29 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processo sobre primeiros socorros aos feridos de guerra, mobilização de 
mão de obra nas Forças Armadas e serviços de proteção civil, respiração artificial e vacinação das Forças Armadas, 
classificação estatística de doenças e causas de morte, relatórios de perdas de pessoal, manual de cirurgia de 
guerra, etiquetas médicas de evacuação, recuperação de pessoal, medicamentos essenciais para o período de 
sobrevivência, registo de sepulturas e evacuação médica por via área, serviços de transfusão de sangue nas Forças 
Armadas, trasladação de ossadas dos militares falecidos e sepulturas no Ultramar, reorganização dos serviços de 
saúde no ultramar e relatório da Comissão de Funcionamento dos Hospitais Centrais 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1320, 1463, 1464, 1465, 
1469, 1462, 1474, 1537, 1487, 1240, 1619, 1476, 1622, 3951, 2710 - L50 
Idioma: Português, inglês e francês 
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UI 0453 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0453/001 - Primeiros socorros aos feridos de guerra. Vol. 1. Documentos NATO sobre 
instrução de primeiros socorros e regras elementares de higiene a pessoal estranho ao serviço de saúde, 
tratamento de primeiros socorros, uniformização dos primeiros cuidados aos feridos de guerra, apontamentos 
manuscritos, memorandos e relatórios do grupo de trabalho de estandardização médica. 1953-12-29 / 1959-03-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0453/002 - Primeiros socorros aos feridos de guerra. Vol. 2. Documentos NATO sobre 
instrução de primeiros socorros e regras elementares de higiene a pessoal estranho ao serviço de saúde, treino 
médico em primeiros socorros, higiene básica e cuidados de emergência, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho de estandardização médica. 1960-02-12 / 1967-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0453/003 - Mobilização da mão de obra nas Forças Armadas e serviços de proteção 
civil. Documentos NATO da Alta Comissão para o Estudo dos Planos de Emergência no Domínio Civil, mobilização 
em caso de crise - matrícula, seleção de pessoal industrial e adiamentos a Título profissional, afetação de empregos 
civis essenciais - papel do serviço nacional de mão de obra, relatórios do grupo de trabalho e apontamentos 
manuscritos. 1954-11-04 / 1956-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0453/004 - Respiração artificial. Documentos NATO sobre o método de respiração 
artificial HOLDER-NIELSEN, memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1954-06-03 / 1955-09-
05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0453/005 - Vacinação das forças NATO. Vol. 1. Documentos NATO sobre o manual 
de imunização das forças NATO, vacinação das Forças Armadas, termos de referência para painel de macas de 
especialistas, memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1954-06-30 / 1958-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0453/006 - Vacinação das forças NATO. Vol. 2. Documentos NATO sobre o manual 
de imunização das forças NATO, vacinação das Forças Armadas, método de procedimentos de imunização no 
Exército Português, carta de promulgação nacional, memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 
1960-05-01 / 1966-11-25 
 
 
UI 0454 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0454/007 - Vacinação das forças NATO. Anexo. Publicação sobre o controle de 
insetos e roedores por métodos químicos. 1967-03-17 / 1967-03-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0454/008 - Classificação estatística de doenças e causas de morte. Documentos 
NATO sobre classificação de doenças, lista a ser usada para acidentes no Exército, vacinação das forças NATO, 
memorandos e relatórios do Grupo de Trabalho Médico do Exército. 1955-04-12 / 1967-08-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0454/009 - Reuniões do MAS: Serviço de Saúde. Vol. 1. Documentos NATO do Army 
Board sobre equipamentos e roupas de proteção contra guerra química, coordenação entre os serviços médicos 
civis e militares em tempo de guerra, recomendações relativas à saúde pública em tempo de guerra nuclear, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho MAS. 1956-01-31 / 1959-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0454/010 - Reuniões do MAS: Serviço de Saúde. Vol. 2. Documentos NATO do Army 
Board sobre as sondas endotraqueais para uso nasal ou oral, a saúde pública em tempo de guerra, procedimentos 
de inteligência médica, memorandos e relatórios do Grupo de Trabalho de Estandardização Médica. 1959-12-14 / 
1965-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0454/011 - Relatórios de Perdas de Pessoal. Documentos NATO sobre etiquetas de 
evacuação médica e processos de fazer relatórios de perdas de pessoal, constituição da comissão de técnicos, 
perdas de pessoal e símbolos apostos aos feridos e memorandos do Grupo de Trabalho Médico do Exército. 1956-
08-01 / 1957-10-11 
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UI 0455 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/012 - Manual de Cirurgia de Guerra. Vol. 1. Documentos NATO sobre o serviço 
de saúde, publicações do SHAPE, livros de emergência de socorros e tratamentos e tradução do manual. 1956-09-
24 / 1958-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/013 - Manual de Cirurgia de Guerra. Vol. 2. Documentos NATO sobre as 
publicações do SHAPE, livros de emergência de socorros e tratamentos, terapêutica de urgência e tratamento 
cirúrgico inicial das feridas de guerra e aquisição de manual. 1959-02-19 / 1963-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/014 - Manual de Cirurgia de Guerra. Vol. 3. Manual NATO de cirurgia de 
emergência de guerra do SHAPE. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/015 - Etiquetas médicas de evacuação. Documentos NATO sobre ficha sanitária 
para evacuação de doentes, relatório de baixa das instalações de serviço de saúde e memorandos do Grupo de 
Trabalho de Estandardização Médica. 1956-12-01 / 1965-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/016 - Manutenção e recuperação de pessoal - classificação estatística de 
doenças e causa de morte. Documentos NATO do Army Board sobre doenças lesões e causas de morte, estatísticas 
e memorando do grupo de trabalho. 1957-06-04 / 1957-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/017 - Medicamentos essenciais para o período de sobrevivência. Documentos 
NATO sobre a lista de produtos farmacêuticos necessários para o período de sobrevivência e constituição de 
reservas de material sanitário. 1957-06-18 / 1959-08-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/018 - Registo de sepultura. Documentos NATO sobre procedimentos e normas 
para enterramento imediato em guerra, inumações e funerais de emergência em tempo de guerra e memorandos 
do grupo de trabalho em procedimentos operacionais e de logística. 1957-09-06 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0455/019 - Evacuação médica por via aérea. Documentos NATO sobre evacuação 
doentes e feridos por via aérea, modelo de ficha médica de evacuação, evacuação sanitária por helicópteros nas 
frentes de combate, constituição de uma secção do serviço de saúde na filmoteca do SHAPE, formação aeromédica 
do pessoal navegante, memorandos e relatórios da Comissão Permanente MAS. 1957-10-29 / 1966-11-11 
 
 
UI 0456 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0456/020 - Serviço de transfusão de sangue das Forças Armadas. Vol. 1. Documentos 
NATO sobre as regalias a conceder aos dadores benévolos de sangue, relatório da comissão médica nomeada para 
o estudo inicial do serviço de sangue e relatório do serviço de transfusões em tempo de guerra. 1958-02-07 / 1960-
12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0456/021 - Serviço de transfusão de sangue das Forças Armadas. Vol. 2. Documentos 
NATO sobre o Centro de Coordenação Logística do Comando Aliado da Europa - deficit de artigos essenciais de 
abastecimento sanitário, entrada em funcionamento do serviço de transfusões, regalias a conceder aos dadores 
benévolos de sangue e relatório do serviço de transfusões em tempo de guerra. 1961-01-02 / 1967-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0456/022 - Serviço de transfusão de sangue das Forças Armadas. Vol. 3. Documentos 
sobre o guia de administração do Estado, funcionamento do serviço de transfusões e relatório dos diretores do 
serviço de sangue das Forças Armadas. 1968-01-26 / 1972-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0456/023 - Relação dos hospitais - dispensários existentes no país, por distritos e 
concelhos. 1960-00-00 / 1961-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0456/024 - Trasladação de ossadas dos militares falecidos e sepultados no Ultramar. 
Documentos sobre o projeto de decreto-lei para a trasladação e remoção dos restos mortais de militares e 
equiparados. 1961-02-27 / 1966-05-05 
 
 
UI 0457 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0457/025 - Reorganização do Serviço de Saúde no Ultramar. Vol. 1. Contém 
informações sobre a reorganização do serviço de saúde na Região Militar de Angola, funcionamento do Hospital 
Militar de Luanda, juntas hospitalares de inspeção, organização dos serviços destinados a apoiar as forças militares 
da província de Timor, apoio psicossocial na Guiné e assistência médica às populações, serviços de transfusões de 
sangue, juntas de saúde no ultramar, relatório sobre a organização do serviço de saúde em Angola. 1961-04-22 / 
1962-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0457/026 - Reorganização do Serviço de Saúde no Ultramar. Vol. 2. Contém 
informações sobre a integração dos serviços de saúde no ultramar, funcionamento das juntas hospitalares do 
ultramar, assistência aos tuberculosos, juntas de saúde no ultramar, teor das certidões de óbito dos militares com 
minutas, relatório da visita do diretor do serviço de saúde à Região Militar de Angola (RMA), deficiências no Hospital 
Militar 241 da Guiné, autorização para evacuação de doentes e seu acompanhamento por pessoal da Guiné para a 
metrópole, elementos estatísticos referentes a médicos militares, construção de um hospital na ilha do Sal, 
relatório sobre a organização do Serviço de Saúde na RMA, integração do Serviço de Saúde no ultramar com projeto 
de normas. 1963-01-21 / 1965-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0457/027 - Serviço de Saúde no Ultramar. Normas de Execução Permanente (NEPs) 
do Serviço de Saúde da Região Militar de Angola (RMA). Contém atribuições e organização do Serviço de Saúde, 
sector médico: atribuições do pessoal e dos médicos das unidades, evacuação, reabastecimento sanitário, medicina 
preventiva e higiene, junta hospitalar de inspeção, funerais e registos de sepulturas, Sector Veterinário: atribuições 
do pessoal, procedimentos para inspeções de alimentos, cães, saneamento e profilaxia, assistência aos animais das 
explorações pecuniárias, reabastecimentos, Sector Farmacêutico: reabastecimento, tratamento e análise de águas. 
1963-07-00 / 1963-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0457/028 - Serviço de Saúde no Ultramar. Proibição de transporte de animais do 
ultramar. Contém informações sobre a proibição de transporte de animais do ultramar, reorganização do serviço 
de saúde da região Militar de Moçambique (RMM) com estudo comparativo, relatório da Comissão Interministerial 
para estudo da ação sanitária a desenvolver junto dos indivíduos portadores de doenças vindos do ultramar. 1966-
02-25 / 1967-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/167/0457/029 - Relatório da Comissão para o Funcionamento dos Hospitais Centrais. 1ª 
parte - HMP. Contém informações sobre a missão e constituição da comissão, trabalhos realizados, conclusões e 
propostas e atas das reuniões. 1970-05-00 / 1970-05-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/168 
Título: Logística. Serviço de Saúde. Assuntos Gerais. 
Datas extremas: 1953 / 1973 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 458 - 461) com um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processo sobre congressos de medicina em tempo de guerra, organização 
dos serviços de saúde das Forças Armadas, memorandos do grupo de Trabalho de estandardização Médica, 
manuais de cirurgia de guerra de urgência, evacuações por helicóptero, apoio médico a pessoal militar, instalação 
de serviços de transfusão de sangue das Forças Armadas, aeromedicina, pacotes de sobrevivência em aeronaves, 
o emprego de helicópteros pelos serviços de saúde, equipamentos para tratamento de choque, normas mínimas 
para água potável, convenção da Cruz Vermelha, suporte médico em ambientes nucleares, biológicos e químicos. 
Inclui alguns exemplares da Revista dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1477 - L512 
Idioma: Português, inglês e francês 
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UI 0458 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0458/001 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Processo com documentos NATO 
sobre o congresso da neutralidade da medicina em tempo de guerra, organização do serviço de saúde das Forças 
Armadas, comissão do SGDN para o estudo de assuntos sanitários, inclui um pequeno manual de primeiros socorros 
e memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1953-01-09 / 1958-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0458/002 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Processo sobre os exames de 
aptidão do pessoal navegante - candidatos a alunos-pilotos, documento técnico nº 13 da Junta de Energia Nuclear, 
congresso brasileiro de medicina militar e correspondentes despesas, inclui um manual para terra, mar e ar sobre 
cirurgia de guerra de urgência e memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1959-01-15 / 1959-
11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0458/003 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Processo sobre a constituição de 
uma secção do serviço de saúde na filmoteca do SHAPE, organização do serviço de saúde das Forças Armadas, 
projeto de evacuação por helicóptero, revista internacional dos serviços de saúde, apoio médico a pessoal militar 
e memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1959-12-24 / 1960-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0458/004 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos sobre a instalação do 
serviço de transfusão de sangue das Forças Armadas, estágio de formação dos chefes dos centros de transfusão de 
sangue e revista do Corpo de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. 1961-08-31 / 1961-11-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0458/005 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre a 
filmoteca do SHAPE, conferências nacionais no país - Hospital Militar Principal, relatório de estágio em Inglaterra 
sobre traumatismos medulares, fornecimento de sangue às Forças Armadas no Ultramar, aeromedicina - reunião 
do grupo de trabalho MAS, soro humano oferecido pela Cáritas Portuguesa para as Forças Armadas em Angola e 
memorandos do Grupo de Trabalho de Estandardização Médica, inclui pequena brochura ilustrada sobre as 
convenção de Genebra e revista do Corpo de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. 1961-01-10 / 1961-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0458/006 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre o manual 
de cirurgia de guerra, evacuação por helicóptero, conferência do Grupo de Trabalho Aeromédico, paraquedas e 
pacotes de sobrevivência em aeronaves com assento de injeção, cor dos materiais de autoinjeção de atropina e de 
morfina e memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1962-01-31 / 1962-11-16 
 
 
UI 0459 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0459/007 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre o 
emprego de helicópteros pelo serviço de saúde no decorrer das operações terrestres, instalações e dotações de 
material de saúde nos navios, cor dos materiais de autoinjeção de atropina e de morfina, tabela de palavras e 
termos médicos e memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica, inclui regulamento para o serviço 
de campanha e manual de dados radiológicos de saúde. 1962-12-19 / 1963-10-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0459/008 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre o projeto 
de léxico de expressões e termos médicos nas diversas línguas dos países NATO, tabelas de equivalentes médicos, 
cor dos materiais de autoinjeção de atropina e de morfina, uniformização do equipamento para o tratamento de 
choque e memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1963-10-25 / 1963-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0459/009 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre a 
uniformização do equipamento para o tratamento de choque, características uniformes de água potável na Forças 
Armadas NATO, projeto de léxico de expressões e termos médicos nas diversas línguas dos países NATO, emprego 
de helicópteros pelo serviço de saúde no decorrer das operações terrestres,  oferta de material - posto de socorros 
de emergência móvel, inclui catálogo sobre radar de vigilância e memorandos do Grupo de Trabalho de 
Estandardização Médica. 1959-03-16 / 1964-12-19 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0459/010 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Publicação NATO para difusão do 
léxico de expressões e termos médicos nas diversas línguas dos países NATO. 1965-11-23 / 1965-11-23 
 
 
UI 0460 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0460/011 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre os 
serviços dentários da Força Aérea, cor dos materiais de autoinjeção de atropina e de morfina, tabelas de 
equivalentes médicos, emprego de helicópteros pelo serviço de saúde no decorrer das operações terrestres, 1ª 
convenção da Comissão Internacional da Cruz Vermelha, brochuras de viagem sobre Oslo, memorandos e relatórios 
do Grupo de Trabalho de Estandardização Médica. 1964-12-22 / 1965-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0460/012 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre o 
emprego de helicópteros pelo serviço de saúde no decorrer das operações terrestres, plano de divulgação da 
profissão de enfermagem, tempo de voo e descanso das tripulações aéreas, medidas de proteção médicas relativas 
a operações de mísseis, léxico de expressões para uso dos serviços médicos NATO e memorandos do Grupo de 
Trabalho de Estandardização Médica. 1965-12-31 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0460/013 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Publicação NATO sobre o guia 
familiar de emergência - primeiros socorros e Revue des Corps de Santé des Armées, nº 1 /1966. 1966-12-22 / 1966-
12-22 
 
 
UI 0461 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0461/014 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre o 
emprego de helicópteros pelo serviço de saúde no decorrer das operações terrestres, brochura relativa ao léxico 
de expressões para uso dos serviços médicos NATO, painel de peritos para os aspetos médicos da guerra nuclear, 
biológica e química, sistema autoinjetável contra gás, compilação de fatores aeromédicos nos acidentes e 
incidentes de avião, memorandos e relatórios do Grupo de Trabalho de Estandardização Médica, inclui relatório 
final do Centro de Pesquisa Toxicológico dos EUA sobre os efeitos da radiação ionizante nos níveis de atividade das 
enzimas do soro sanguíneo. 1967-01-01 / 1967-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/168/0461/015 - Assuntos gerais do Serviço de Saúde. Documentos NATO sobre normas 
mínimas de potabilidade da água, condições médicas mínimas para dadores de sangue, vacinação das Forças 
Armadas NATO, medicina aeronáutica, inter serviço médico, manual, memorandos, relatórios e estudos sobre os 
problemas de suporte médico em ambientes nucleares, biológicos e químicos. 1971-05-18 / 1973-05-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/169 
Título: Logística. Serviço de Saúde. Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico 
Datas extremas: 1957 / 1967 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 462 - 464) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre aspetos médicos da guerra química, organização 
hospitalar em tempo de guerra, unidades médicas avançadas, habitabilidade dos abrigos irradiação em caso de 
guerra nuclear, cooperação entre autoridades médicas civis e militares, evacuação de hospitais, aprovisionamentos 
sanitários, coordenação dos serviços sanitários, cooperação dos países NATO em caso da calamidade pública em 
tempo de paz, hospitalização de feridos em tempo de guerra, organização da Cruz Vermelha Portuguesa 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1623 - L512 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0462 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0462/001 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre aspetos médicos da guerra química, proteção dos hospitais contra as partículas 
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radioativas, organização hospitalar e mão-de-obra médica em tempo de guerra, memorandos e relatórios do grupo 
de trabalho. 1957-07-24 / 1958-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0462/002 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre saúde pública, fornecimento de medicamentos e material sanitário, pessoal das unidades 
médicas avançadas, proteção dos hospitais contra as partículas radioativas, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1958-12-19 / 1959-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0462/003 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre partículas radioativas, pessoal médico em tempo de guerra, categoria da mão-de-obra 
indispensável, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1959-12-22 / 1960-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0462/004 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre o exercício FALLEX 62, habitabilidade dos abrigos durante longos períodos, colóquio sobre 
os efeitos da irradiação em caso de guerra nuclear, aparelho a raio X para o hospital de urgência da proteção civil, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1960-12-28 / 1961-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0462/005 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre as listas de publicações nacionais relativas a autoproteção, cooperação entre autoridades 
medicais civis e militares, evacuação dos hospitais, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1961-12-08 / 
1962-12-18 
 
 
UI 0463 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0463/006 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre renovação de stocks de medicamentos, aprovisionamentos sanitários, avaliação de 
ameaças de guerra biológicas e químicas, cooperação civil e militar, Agência Europeia de Aprovisionamentos, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1962-06-22 / 1962-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0463/007 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre renovação de stocks de medicamentos, coordenação dos serviços sanitários, cooperação 
dos países NATO em caso de calamidade pública em tempo de paz, lista de produtos farmacêuticos em uso pela 
Agência Europeia de Aprovisionamentos, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1963-12-15 / 1963-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0463/008 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre o quantitativo de médicos, enfermeiros e dentistas em Portugal, recenseamento 
profissional em França, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1963-12-24 / 1964-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0463/009 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre o grupo de trabalho misto civil e militar para a cooperação sanitária, Agência Europeia de 
Aprovisionamentos, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1964-08-20 / 1964-12-11 
 
 
UI 0464 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0464/010 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre a revisão dos planos civis de urgência - trabalhos futuros do Comité Médico, grupo de 
trabalho misto civil e militar para a cooperação sanitária, hospitalização de feridos civis e militares em tempo de 
guerra, necessidades e capacidades em matéria de hospitalização, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 
1965-01-08 / 1966-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0464/011 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. 
Documentos NATO sobre os abrigos anti explosão, cooperação entre os serviços de saúde civil e militar, organização 
da Cruz Vermelha Portuguesa em tempo de guerra memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1966-01-06 / 
1966-11-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/169/0464/012 - Reuniões e comunicações de ordem geral do Comité Médico. Contém 
monografia do Centro Nacional de Saúde Radiológica dos Estados Unidos sobre os procedimentos para ensaios de 
radiologia no meio ambiente. 1967-01-00 / 1967-01-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/170 
Título: Logística. Serviço de Saúde. Comité Internacional de Medicina e de Farmácia Militares. 
Datas extremas: 1959 / 1967 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 465 - 469) com um total de 32 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre alterações dos estatutos do CIMFM, projeto de 
convenção para a criação da União Internacional dos Serviços de Militares, placas de identificação militar, 
convenções de Genebra, organização da Cruz Vermelha, utilização de sangue congelado. Contém exemplares da 
Revista dos Corpos dos Exércitos de Terra, Mar e Ar e da Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos 
de Terra, Mar e Ar de 1963 a 1967. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 2611 - L510 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0465 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0465/001 - Comité Internacional de Medicina e de Farmácia Militares. Contém 
informações sobre alteração dos estatutos do CIMFM, comentários portugueses ao projeto de convenção criando 
a Union Internationals des Services de Santé des Armées, parecer da comissão nomeada para estudar o projeto de 
convenção, memorando e informações sobre as placas de identificação militar e inscrição do credo religioso com 
exemplares de placa em metal e reuniões do CIMFM. 1959-03-17 / 1961-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0465/002 - Comité Internacional de Medicina e de Farmácia Militares. Respostas de 
países estrangeiros às consultas sobre placas de identificação. Contém placas de identificação de países 
estrangeiros e protótipos nacionais estudados. 1959-06-12 / 1960-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0465/003 - Comité Internacional de Serviço de Saúde. Contém correspondência. 
1962-12-11 / 1962-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0465/004 - Comité Internacional de Serviço de Saúde. Contém correspondência 
sobre as placas de identificação e As Convenções de Genebra pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha, 
comemorações do centenário da Cruz Vermelha Internacional, fotografia de uma placa de identificação. 1963-01-
23 / 1963-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0465/005 - Comité Internacional de Serviço de Saúde. Contém correspondência, As 
Convenções de Genebra pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha e anais do direito internacional médico do 
principado do Mónaco. 1964-01-07 / 1965-01-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0465/006 - Comité Internacional de Serviço de Saúde. Contém correspondência 
sobre a comissão e conferências realizadas, utilização de sangue congelado, placas de identificação, organização da 
Cruz Vermelha do Canadá. 1965-01-12 / 1966-12-06 
 
 
UI 0466 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0466/007 - Revista dos Corpos de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. Contém: 
nº 6/1963. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0466/008 - Revista dos Corpos de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. Contém: 
nº 1 e 2/1964. 1964-02-00 / 1964-06-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0466/009 - Revista dos Corpos de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. Contém: 
nº 5 e 6/1964. 1964-10-00 / 1964-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0466/010 - Revista dos Corpos de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. Contém: 
nº 2 e 3/1965. 1965-04-00 / 1965-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0466/011 - Revista dos Corpos de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. Contém: 
nº 5 e 6/1965. 1965-10-00 / 1965-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0466/012 - Revista dos Corpos de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. Contém: 
nº 1 e 2/1966. 1966-02-00 / 1966-04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0466/013 - Revista dos Corpos de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar e Ar. Contém: 
nº 3 e 4/1966. 1966-06-00 / 1966-10-00 
 
 
UI 0467 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/014 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 6 e 11/1960. 1960-06-00 / 1960-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/015 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 11/1961. 1961-11-00 / 1961-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/016 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 2 - 5/1962. 1962-02-00 / 1962-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/017 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 6 - 9/1962. 1962-06-00 / 1962-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/018 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 10 - 12/1962. 1962-10-00 / 1962-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/019 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 1 - 3/1963. 1963-01-00 / 1963-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/020 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 4 - 5/1963 e suplemento ao nº 5. 1963-04-00 / 1963-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0467/021 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 6 - 10/1963. 1963-06-00 / 1963-10-00 
 
 
UI 0468 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0468/022 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 11 - 12/1963. 1963-11-00 / 1963-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0468/023 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 2 - 4/1964. 1964-02-00 / 1964-04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0468/024 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 5 - 8/1964. 1964-05-00 / 1964-08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0468/025 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 9 - 12/1964. 1964-09-00 / 1964-12-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0468/026 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 1 - 3/1965. 1965-01-00 / 1965-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0468/027 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 4 - 6/1965. 1965-04-00 / 1965-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0468/028 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 7 - 12/1965. 1965-07-00 / 1965-12-00 
 
 
UI 0469 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0469/029 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 1 - 3/1966. 1966-01-00 / 1966-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0469/030 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 4 - 6/1966. 1966-04-00 / 1966-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0469/031 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 7 - 11/1966. 1966-07-00 / 1966-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/170/0469/032 - Revista Internacional dos Serviços de Saúde dos Exércitos de Terra, Mar 
e Ar. Contém: nº 1 - 8/1967. 1967-01-00 / 1967-08-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/171 
Título: Logística. Serviço de Saúde. Conferências médicas. 
Datas extremas: 1958 / 1973 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 470 - 471) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre as conferências médicas do SHAPE e do SACLANT, 
neutralidade da medicina em tempo de guerra, cooperação entre os serviços médicos militares e civis, medicina 
aeronáutica e espacial, estudos sobre epidemias 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 703, 1937, 2902 - L511 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0470 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0470/001 - Conferências Médicas do SHAPE. Contém documentos NATO sobre as 
conferências de 1958 e 1959, informações sobre o congresso internacional da neutralidade da medicina em tempo 
de guerra, relatório com as conclusões da conferência de 1957 pelo COM Telmo Correia, exercício Hermes e notas 
sobre o Serviço de Saúde do Exército Italiano na guerra de montanha. 1958-01-17 / 1959-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0470/002 - Conferências Médicas do SHAPE. Contém documentos NATO sobre as 
conferências de 1960 a 1963, informações sobre a cooperação entre os serviços médicos militares e civis. 1960-01-
18 / 1962-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0470/003 - Conferências Médicas do SHAPE. Contém documentos NATO sobre 
conferências de 1963 a 1966. 1962-11-27 / 1966-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0470/004 - Conferências Médicas do SHAPE. Contém documentos NATO sobre 
conferências de 1963 a 1971. 1967-01-18 / 1972-06-13 
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UI 0471 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0471/005 - Conferências Médicas do SHAPE. Contém documentos NATO sobre as 
conferências de 1973. 1973-07-22 / 1973-09-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0471/006 - Serviços de saúde: conferências médicas e outras além do SHAPE. 
Documentos NATO sobre o congresso internacional de medicina de aeronáutica e espacial, folhetos de várias 
conferências e estudos sobre epidemias. 1959-02-25 / 1972-06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0471/007 - Conferências médicas do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações. 1961-12-04 / 1967-09-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/171/0471/008 - Conferências médicas do SHAPE. Contém documentos NATO com 
minutas da conferência médica do Comando Aliado da Europa de 27 a 29 de novembro de 1973. 1974-05-18 / 1974-
05-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/172 
Título: Logística. Manutenção e recuperação de material. Sobressalentes 
Datas extremas: 1952 / 1964 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 472 - 473) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre necessidade e organização da produção de 
sobressalentes, fornecimentos pelos EUA, sobressalentes para navios de origem americana, veículos, artilharia e 
armas ligeiras, apoio americano à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: S1 a S/7 - 640, 418, 639. 
2816, 2850 - L611 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0472 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0472/001 - Necessidades e organização da produção de sobressalentes - Geral. 
Contém documentação sobre fornecimento pelos EUA de sobressalentes para o material americano em serviço nos 
países europeus NATO e substituição do mesmo material, grupos de técnicos de produção de válvulas eletrónicas, 
de equipamentos telefónicos, equipamentos terrestres para rádio comunicações e de material eletrónico de solo 
para defesa aérea - cabos hertzianos e ligações radar, capacidade de produção de material eletrónico, memorandos 
e relatórios dos vários grupos de trabalho. 1952-07-03 / 1954-07-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0472/002 - Sobressalentes para navios de origem americana. Contém documentação 
referente ao pedido de esclarecimentos complementares sobre os navios de guerra portugueses, produção de 
sobressalentes necessários para a manutenção das forças navais NATO e listas de materiais sobressalentes. 1952-
07-05 / 1953-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0472/003 - Sobressalentes para veículos. Contém documentação NATO sobre 
desenhos de sobressalentes de viaturas militares com respetivas listas e quadros, observações da França sobre o 
documento AC/56-R/13 para o adjunto da produção e da logística, sobressalentes para viaturas automóveis de 
origem americana e relatório do grupo de peritos. 1953-02-06 / 1956-04-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0472/004 - Sobressalentes para artilharia e armas ligeiras. Contém documentação 
referente aos sobressalentes de armas informadas pela França, com respetivas listas e quadros de especificações 
relativas à produção de sobressalentes de armamento incluídos no programa coordenado de produção. 1954-09-
16 / 1955-04-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0472/005 - Apoio americano em sobresselentes. Marinha. Contém informação do 
Estado-Maior Naval sobre o apoio americano em sobressalentes, fornecimento a Portugal de partes sobresselentes 
para o Exército. 1955-06-28 / 1955-07-16 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0472/006 - Apoio americano em sobresselentes. Exército. Vol. 1. Contém 
informações sobre acordos de manutenção no âmbito do MDAP, diretrizes para o fornecimento de sobresselentes, 
relato da reunião com os representantes do MAAG, fornecimento a Portugal de partes sobresselentes para a 
Aeronáutica. 1955-07-04 / 1957-09-05 
 
 
UI 0473 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0473/007 - Apoio americano em sobresselentes. Exército. Vol. 2. Contém 
informações sobre sobresselentes para viaturas e aviões. 1958-01-03 / 1958-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0473/008 - Sobressalentes de viaturas Jeep GMC - existências. Contém 
documentação sobre substituição de peças de Jeep a fornecer pela empresa francesa SOFIA para satisfação de 
contrato e revisão das peças necessárias, inclui as correspondentes listas de material. 1955-10-27 / 1956-05-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0473/009 - Apoio americano em sobresselentes. Aeronáutica. Contém informações 
sobre a aquisição de sobressalentes nos depósitos da USAF, assistência militar paga. 1957-05-20 / 1957-08-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0473/010 - Centralização das necessidades em sobressalentes dos países NATO. 
Aquisição de acessórios para tanques médios. Contém documentos NATO da NMSSA. 1961-08-08 / 1962-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/172/0473/011 - Aquisição de sobresselentes para carro de combate M47 por intermédio 
da NMSSA. Contém listas de material. 1961-09-06 / 1964-02-24 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/173 
Título: NMSSA - Sistema NATO dos Serviços de Manutenção e Reparação. 
Datas extremas: 1958 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 474) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos do NMSSA -  Agência de Serviços de Manutenção e Reparação 
da NATO, incluindo organogramas, relatórios sobre o sistema de aprovisionamento e reparação, relatórios 
financeiros da NMSSA e previsão de despesas administrativas por programa, orçamentos e relatórios de compras 
e glossário de termos NAMSO 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1613, 2768, 2774, 3791, 
3849, 3783, 3782 - L63 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0474 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/001 - NMSSS. Geral. Documentos NATO sobre fornecimentos e manutenção, 
inclui organogramas e relatório do grupo de peritos. 1958-04-11 / 1958-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/002 - Dados da NMSSA sobre o custo do Forward Scatter. Contém documentos 
NATO sobre o sistema de aprovisionamento e reparação. 1961-05-12 / 1962-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/003 - Relatórios do Comité Financeiro da NMSSA. Contém documentos NATO 
da NMSSA. 1961-06-06 / 1962-10-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/004 - Previsão das despesas administrativas por programa. Documentos NATO 
as previsões das despesas administrativas para os anos fiscais de 1969, 1970 e 1971. 1968-12-31 / 1971-02-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/005 - Glossário de termos NAMSO. Documentos NATO sobre os termos e 
referência NAMSO. 1968-09-18 / 1971-10-18 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/006 - Orçamentos aprovados para a NAMSA. Documentos NATO sobre as 
previsões orçamentais para a agência NAMSA para 1973 e orçamentos administrativos referentes aos anos de 1970, 
1971 e 1972. 1970-01-27 / 1972-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/007 - Relatórios de compras realizadas da NAMSA. Vol. 1. Documentos NATO 
sobre os relatórios de compras efetuadas e diretivas NAMSO. 1970-04-23 / 1972-03-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/173/0474/008 - Relatórios de compras realizadas da NAMSA. Vol. 2. Documentos NATO 
sobre os relatórios de compras efetuadas e diretivas NAMSO. 1973-01-26 / 1973-01-26 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/174 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores (NATO Maintenance and Supply Agency) 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (cx. 475 - 482) com um total de 34 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos do presidente da comissão e do BOD - Comissão de Diretores 
e relatórios das reuniões sobre o sistema de fornecimentos, manutenção e reparação de peças, centro de 
distribuição e manutenção dos sistemas de armas NIKE e HONEST JOHN, suporte logístico do sistema SIDEWINDER 
e de armas modernas, estimativas e previsões financeiras, criação de um serviço de compras centralizado, 
assistência técnica NAMSA, políticas de suporte de logística e acordo entre o SHAPE e a NAMSA, depósitos no sul 
da França, possível transferência da NAMSA, apoio logístico ao HAWK 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: - 1806, 3077, 3078, 3079, 
3436 - L6310 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0475 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0475/001 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre o sistema de 
fornecimento, manutenção, reparação e substituição de peças, memorandos e relatórios da comissão. 1958-04-09 
/ 1958-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0475/002 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre as reuniões 
dos diretores do sistema de abastecimento NATO e material para a agência NMSSA. 1959-01-08 / 1960-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0475/003 - CH - Comissão de Diretores - presidente da CD. Documentos NATO sobre 
a distribuição de informação por todos os membros da comissão, centro de distribuição e manutenção para os 
sistemas de armas NIKE e HONEST JOHN em Itália e relatório das reuniões da comissão. 1963-01-22 / 1964-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0475/004 - CH - Comissão de Diretores - presidente da CD. Documentos NATO sobre 
a distribuição de informação por todos os membros da comissão e relatório anual da comissão de direção. 1965-
01-21 / 1967-05-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0475/005 - CH - Comissão de Diretores - presidente da CD. Documentos NATO sobre 
a distribuição de informação por todos os membros da comissão, exposição sobre as características da NAMSO e 
relatórios da comissão de direção. 1967-06-13 / 1967-11-30 
 
 
UI 0476 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0476/006 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre a convenção relativa à transferência para a NAMSA das responsabilidades de suporte logístico para o sistema 
de armas SIDEWINDER, relatórios da situação financeira relativa ao ano de 1963. 1962-10-30 / 1963-05-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0476/007 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre a revisão das diretivas NAMSA, apoio logístico do material comum, endereços oficiais dos membros do 
conselho administrativo e coleção de textos de base da NAMSO. 1963-05-29 / 1963-10-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0476/008 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre os endereços oficiais dos membros do conselho administrativo, diretivas dos princípios gerais da NAMSO, 
suporte logístico para o SIDEWINDER, estimativas e previsões financeiras para 1964 para a sede da agência e 
relatórios da comissão de direção. 1963-09-12 / 1963-12-31 
 
 
UI 0477 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0477/009 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre as decisões do conselho administrativo referentes ao suporte logístico das armas modernas, recomendações 
da comissão financeira e administrativa sobre os planos de distribuição e liquidação de stocks não autorizados e 
relatórios da comissão de direção. 1963-12-31 / 1964-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0477/010 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre a mobilização da agência, o conselho administrativo, criação de um serviço de compras, suporte logístico 
para o SIDEWINDER, estimativas e previsões financeiras para 1964 e relatórios semestrais e anuais da comissão de 
direção. 1964-03-03 / 1964-04-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0477/011 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o conselho administrativo, criação de um serviço de compras, suporte logístico do SIDEWINDER e relatório 
anual da comissão de direção. 1964-04-03 / 1964-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0477/012 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre a liquidação de material americano em excesso confiado à agência e armazenado na Alemanha, calendário 
de trabalho das diversas comissões, assistência técnica da NAMSA e relatório anual da comissão de direção. 1964-
06-17 / 1964-09-23 
 
 
UI 0478 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0478/013 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o orçamento do quartel-general para 1965 e relatório sucinto do conselho sobre as atividades da NAMSA 
apresentado à comissão de direção. 1964-09-28 / 1964-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0478/014 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o orçamento do quartel-general para 1965 e relatório sucinto do conselho sobre as atividades da NAMSA 
apresentado à comissão de direção. 1964-11-12 / 1964-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0478/015 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o conselho administrativo e relatório da situação financeira relativa ao ano de 1964. 1965-06-28 / 1965-08-
19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0478/016 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o conselho administrativo, relatórios da situação financeira relativa ao ano de 1965 e relatório da agência 
sobre a aplicação da fórmula de aprovação dos preços pelos clientes. 1965-08-12 / 1965-08-30 
 
 
UI 0479 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0479/017 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o manual de textos básicos NAMSO, indicação dos custos administrativos relativos ao contrato de 
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armazenagem dos SIDEWINDER, regulamentação dos serviços prestados ao SHAPE e relatórios da comissão de 
direção. 1965-08-27 / 1965-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0479/018 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre as previsões e o orçamento de exploração relativos aos anos de 1965 e 1966 e corrigenda dos endereços 
oficiais dos membros do conselho administrativo. 1965-01-02 / 1965-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0479/019 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o acordo de suporte logístico entre o SHAPE e a NAMSA incluindo os procedimentos financeiros, estimativas 
e previsões de orçamento administrativo para 1967, politicas de suporte de logística e relatórios da comissão de 
direção. 1965-12-31 / 1966-03-01 
 
 
UI 0480 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0480/020 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o acordo de suporte logístico entre o SHAPE e a NAMSA incluindo os procedimentos financeiros, 
recomendações da comissão financeira e administrativa sobre as previsões de orçamento operacionais para 1967 
e relatórios da comissão de direção. 1966-06-24 / 1966-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0480/021 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documento NATO 
sobre a coleção de textos de base da NAMSO. 1966-11-03 / 1966-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0480/022 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre a corrigenda dos endereços oficiais dos membros do conselho administrativo, calendário dos trabalhos e 
acordo SHAPE-NAMSA relativo ao programa de difusão. 1967-03-10 / 1967-03-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0480/023 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre as previsões de orçamento administrativo para 1968, suporte logístico para o sistema NIKE e relatórios anuais 
da comissão de direção NAMSA. 1966-12-22 / 1967-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0480/024 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o financiamento para 1963 dos programas de difusão e deteção à distância, projeto da carta da organização 
NATO de manutenção e de abastecimentos NAMSO e relatórios da comissão de direção. 1967-05-30 / 1967-06-21 
 
 
UI 0481 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0481/025 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o calendário das reuniões da comissão de diretores e das comissões permanentes previstas para 1972 e 
representação do SACEUR na comissão financeira e administrativa. 1970-01-08 / 1970-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0481/026 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre os endereços oficiais dos membros do conselho administrativo, situação financeira relativa ao ano de 1972 e 
reportório dos documentos BOD publicados em 1972. 1971-12-15 / 1973-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0481/027 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre o plano de apoio logístico para o sistema de armas de reboque, previsão do orçamento de exploração do 
COA para 1975, projeto de orçamento administrativo suplementar para 1974, situação financeira relativa aos anos 
de 1972 e 1973 e relatórios da comissão de diretores. 1973-01-16 / 1973-05-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0481/028 - BOD - Board of Directors - Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO 
sobre a situação financeira relativa a 1962, o financiamento para 1964, programas de difusão e deteção à distância, 
projeto da carta da organização NATO de manutenção e abastecimentos NAMSO e relatórios anuais da comissão 
de direção. 1973-12-05 / 1974-12-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0481/029 - Reuniões da Comissão de Diretores e Comissão de Revisão. Documentos 
NATO sobre o estado das decisões da comissão de direção, listas de distribuição de stocks não autorizados e 
relatórios das reuniões da comissão de revisão NAMSA. 1963-02-13 / 1964-12-26 
 
 
UI 0482 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0482/030 - Reuniões da Comissão de Diretores e Comissão de Revisão. Documentos 
NATO sobre o estado das decisões da comissão de direção e relatórios das reuniões da comissão de revisão NAMSA. 
1965-03-02 / 1965-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0482/031 - Possível transferência da NAMSA. Documentos NATO sobre o acordo 
técnico relativo ao funcionamento do Centro NATO de Aprovisionamento, análise militar do SHAPE à proposta da 
NAMSA relativa aos depósitos na região sul da Europa e problema de telecomunicações em virtude do fecho da 
base da Força Aérea americana. 1966-01-12 / 1966-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0482/032 - Possível transferência da NAMSA. Pasta 1. Documentos NATO sobre as 
mudanças de endereços, transferência do depósito comum HAWK para a NAMSO, reimplementação do orçamento 
pela comissão logística, financeira e administrativa, telecomunicações e transmissão de mensagens classificadas. 
1967-01-03 / 1967-02-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0482/033 - Possível transferência da NAMSA. Pasta 2. Documentos NATO sobre a 
transferência do apoio logístico do HAWK - necessidades de espaço suplementar a utilizar no COA, protocolos de 
aplicação dos acordos relativos à transferência do HAWK e relatórios do grupo de trabalho. 1967-03-22 / 1968-02-
26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/174/0482/034 - Possível transferência da NAMSA. Pasta 3. Documentos NATO sobre a 
transferência do apoio logístico do HAWK - necessidades de espaço suplementar a utilizar no COA, protocolos de 
aplicação dos acordos relativos à transferência do HAWK e relatórios do grupo de trabalho. 1967-12-30 / 1972-11-
07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/175 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores. Reuniões 
Datas extremas: 1958 / 1968 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 483 - 484) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA ao nível dos 
sistemas de abastecimento e relatórios do Conselho Administrativo, relatório do Comité de Revisão sobre a 
Reforma da NMSSA, política de compras da NAMSA. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1807, 2831, 3082, 3083 
- L6311 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0483 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0483/001 - Reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre 
as reuniões dos diretores do sistema de abastecimento NATO e relatórios do conselho administrativo da comissão 
NMSSA. 1958-04-16 / 1959-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0483/002 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre as reuniões 
dos diretores do sistema de abastecimento NATO, agendas, atas, folhas de decisão e relatórios conselho 
administrativo da comissão NMSSA. 1959-01-14 / 1959-05-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0483/003 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre as reuniões 
dos diretores do sistema de abastecimento NATO, agendas, atas, folhas de decisão e relatórios conselho 
administrativo da comissão NMSSA. 1959-05-07 / 1960-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0483/004 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre as reuniões 
dos diretores do sistema de abastecimento NATO, agendas, atas, folhas de decisão e relatórios conselho 
administrativo da comissão NMSSA. 1960-01-12 / 1960-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0483/005 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre as reuniões 
dos diretores do sistema de abastecimento NATO, agendas, atas, folhas de decisão e relatórios conselho 
administrativo da comissão NMSSA. 1961-01-03 / 1961-12-22 
 
 
UI 0484 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0484/006 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre as reuniões 
dos diretores do sistema de abastecimento NATO, agendas, atas, folhas de decisão e relatórios conselho 
administrativo da comissão NMSSA. 1962-01-19 / 1963-01-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0484/007 - Comissão de Diretores da NMSSA. Documentos NATO sobre as reuniões 
dos diretores do sistema de abastecimento NATO, folhas de decisão da reunião da comissão NMSSA. 1963-01-24 / 
1965-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0484/008 - Grupos de trabalho, exceto financeiros. Contém documentos NATO sobre 
a reorganização do NMSSA e relatório do Comité de Revisão sobre a Reforma da NMSSA. 1961-08-07 / 1962-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0484/009 - BOD/RN/RINF - Relatórios e informação da representação nacional na 
Comissão de Diretores - CD. Documentos NATO sobre a reunião do BOD da NAMSO, delegações nacionais e eleição 
do diretor de finanças da NAMSA. 1963-04-26 / 1966-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0484/010 - BOD/EN/EXP - Expediente da representação nacional na Comissão de 
Diretores - CD. Documentos NATO sobre a reunião do BOD da NAMSA, regulamento da política de compras NAMSA, 
projetos e diretivas - reparações planificadas e não planificadas e serviços de calibragem. 1963-04-05 / 1965-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/175/0484/011 - BOD/EN/EXP - Expediente da representação nacional na Comissão de 
Diretores - CD. Documentos NATO sobre as reuniões da comissão de diretores e logística NAMSO. 1968-07-15 / 
1968-08-21 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/176 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores. Agendas das reuniões. 
Datas extremas: 1958 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 485) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos das agendas das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 2924, 2766, 3081 - L6312 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0485 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/176/0485/001 - Relatório da reunião da Comissão de Diretores da NMSSA realizada em 
Paris em 28 - 29 de março de 1963. Contém informações sobre o relatório e carta do NMSSA. 1958-12-00 / 1963-
04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/176/0485/002 - Relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. Contém 
informações sobre as reuniões da NMSSA. 1961-12-28 / 1965-07-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/176/0485/003 - Agendas das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. Contém 
documentos NATO da NMSSA sobre aprovisionamento de armas clássicas do Exército. 1961-11-30 / 1962-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/176/0485/004 - Agendas das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. Contém 
documentos NATO da NMSSA. 1963-01-07 / 1963-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/176/0485/005 - Agendas das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões da comissão, agendas, projetos e ordens do dia das reuniões. 1963-03-06 / 
1966-12-02 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/177 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores. Atas e decisões das reuniões. 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 486 - 489) com um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por atas com as decisões das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA, 
instalação da sede, processos verbais, regulamento da política de compras, acordo entre o SHAPE a NMSSA, 
previsões de orçamento operacional, apoio às forças aéreas na Europa, projeto de acordo aduaneiro e fiscal para o 
depósito do sul da NMSSA, organização da NMSSA, estudos sobre os contratos de aprovisionamento comerciais. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1967, 1968, 3080 - L6313 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0486 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0486/001 - Instalação da sede da NMSSA. Documentos NATO sobre alojamentos da 
Agência de Aprovisionamentos, reunião da comissão e relatórios das reuniões do grupo de trabalho. 1958-08-01 / 
1959-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0486/002 - Novos boletins da NMSSA. Documentos NATO sobre distribuição e 
informação de novos boletins. 1958-11-28 / 1959-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0486/003 - Novos boletins da NMSSA. Documentos NATO sobre distribuição e 
informação de novos boletins. 1959-11-02 / 1964-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0486/004 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre a aprovação do manual de controlo de qualidade, processos verbais, resumos e relatórios 
das reuniões da comissão da NMSSA. 1963-01-18 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0486/005 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o regulamento da política de compras do NMSSA - aprovação do preço pelo cliente, 
resumos e relatórios das reuniões da comissão da NMSSA. 1964-02-06 / 1964-12-04 
 
 
UI 0487 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0487/006 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre as candidaturas apresentadas a lugares da NMSSA entre 1963 e 1965, extrato, resumos 
e relatórios das reuniões da comissão. 1964-12-21 / 1965-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0487/007 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o acordo entre o SHAPE e a NMSSA, reuniões e relatórios da comissão. 1971-01-22 / 1971-
05-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0487/008 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre as previsões do orçamento operacional para 1972, reembolso de serviços de 
administração de contratos prestados pelos EUA e relatórios da comissão de direção NAMSO. 1971-06-22 / 1971-
10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0487/009 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre a evolução da questão de utilização da NMSSA pelos EUA para o apoio das forças aéreas 
na Europa e relatórios das reuniões da comissão. 1971-10-01 / 1971-09-28 
 
 
UI 0488 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0488/010 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre reunião da Comissão de Direção da NMSSA (BOD) a realizar em Bruxelas em 1972 Março 
27 e 28. 1972-01-27 / 1972-06-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0488/011 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o processo verbal das reuniões e projeto de relatório anual de 1971 da comissão. 1972-
03-21 / 1972-05-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0488/012 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre as previsões do orçamento operacional para 1973, projeto de acordo aduaneiro e fiscal 
aplicável ao depósito sul da NMSSA, relatório provisório dos resultados dos esforços para corrigir contagens e 
relatórios da comissão. 1972-06-01 / 1972-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0488/013 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre as previsões do orçamento operacional para 1973, revenda de veículos comprados para 
o depósito do Sul, reembolso de serviços de administração de contratos prestados pelos EUA e relatórios da 
comissão de direção NMSSA. 1972-08-30 / 1972-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0488/014 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o processo verbal das reuniões, estudo da organização e dos efetivos do quartel-general 
da NMSSA e relatórios da comissão. 1972-12-19 / 1973-06-20 
 
 
UI 0489 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0489/015 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o relatório anual de 1972, primeiro estudo referente à centralização de funções similares 
no seio dos contratos de aprovisionamento comerciais - COA e calendário das reuniões. 1973-03-02 / 1973-05-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0489/016 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o projeto de organização dos efetivos NAMSO - NMSSA para 1974, relatório anual de 
1972, primeiro orçamento administrativo suplementar para 1973 e relatórios das reuniões. 1973-05-25 / 1973-10-
22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0489/017 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o controle técnico da NMSSA, previsões de orçamento administrativo para 1974, relatório 
do diretor geral, memorando e relatórios da comissão. 1973-10-22 / 1973-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/177/0489/018 - BOD - relatórios das reuniões da Comissão de Diretores da NMSSA. 
Documentos NATO sobre o processo verbal das reuniões, política de recrutamento do pessoal internacional, 
relatório anual referente a 1973 da comissão e recapitulação anual de dados da NMSSA 1973-1974. 1974-02-06 / 
1974-07-25 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/178 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores. Diretivas. 
Datas extremas: 1958 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 490) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por diretivas da Comissão de Diretores da NMSSA sobre o sistema de 
abastecimentos, planos e políticas para as diretivas, isenção de taxas alfandegárias, missão, organização e funções 
da NMSSA, inclui diretivas financeiras. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1808, 2751, 7241, 2742, 
2743, 2744, 2754 - L63140 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0490 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/001 - Comissão de Diretores da NMSSA - diretivas para a Agência. Documentos 
NATO sobre o sistema de abastecimento NATO, planos e políticas para as diretivas NMSSA. 1958-05-01 / 1958-12-
22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/002 - Comissão de Diretores da NMSSA - diretivas para a Agência. Documentos 
NATO sobre o sistema de abastecimento NATO, planos e políticas para as diretivas NMSSA e estabelecimento do 
centro de abastecimento. 1959-01-20 / 1959-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/003 - Isenção de taxas alfandegárias pela NMSSA. Contém documentos NATO 
da NMSSA. 1959-03-17 / 1959-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/004 - Diretivas da Agência NMSSA. Contém documentos NATO da NMSSA. 
1962-02-02 / 1962-03-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/005 - Diretivas sobre missão, organização e funções da Agência NMSSA. 
Contém documentos NATO da NMSSA. 1960-03-26 / 1963-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/006 - Comissão de Direção NMSSA. Diretivas para os serviços de abastecimento 
e manutenção. Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1961-02-28 / 1966-
03-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/007 - Comissão de Direção NMSSA. Diretivas para os serviços de abastecimento 
e manutenção. Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1968-04-17 / 1972-
02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/008 - Comissão de Direção NMSSA. Diretivas financeiras. Contém documentos 
NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1961-02-23 / 1971-05-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/178/0490/009 - Comissão de planos e diretivas da NMSSA. Contém documentos NATO da 
Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1961-05-12 / 1962-07-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/179 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores. Comissão Logística. 
Datas extremas: 1963 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 491 - 495) com um total de 28 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos das sessões plenárias da Comissão Logística (LOG) da NMSSA 
sobre o suporte de manutenção para sistemas NIKE na Europa, apoio reciproco em caso de necessidade urgente, 
instruções de aprovisionamento, relatórios de litígios e missões da NMSSA, sistemas de requisições, apoio logístico 
ao sistema NIKE, planos de investimentos, acordo da sede para o depósito do sul, apoios pós-produção, operação 
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LISTA VERDE sobre apoio mútuo de urgência, manutenção do sistema SIDEWINDER, relatórios, expediente e 
informações da comissão e relatórios trimestrais do programa de gestão HAWK. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 3090, 3094, 3092, 3096, 
3095, 3771 - L6315 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0491 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0491/001 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre o 
projeto e instruções de implementação de diretivas, aplicação de códigos de identificação NATO MILSTRIP para o 
grupo logístico HAWK e suporte de manutenção para sistemas NIKE na Europa. 1963-01-05 / 1963-06-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0491/002 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre a 
revisão da carta NMSSA, acordos e diretivas sobre a revisão dos reatores, NMSSA - apoio recíproco em caso de 
necessidade urgente e relatórios da comissão logística. 1963-06-07 / 1963-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0491/003 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre 
instrução NMSSA 225-1 - manuais NMSSA de aprovisionamento. 1963-03-31 / 1963-03-31 
 
 
UI 0492 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0492/004 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre 
os projetos de diretivas NMSSA, instruções temporárias da agência sobre os relatórios de litígios e missões da 
Agência. 1963-07-05 / 1963-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0492/005 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre 
reparações e abastecimento, projetos de diretivas NMSSA, sistema de requisições do COA e relatórios da comissão 
logística. 1963-11-28 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0492/006 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre a 
estrutura e efetivos do COA em 1965 - cargas de trabalho, NMSSA - apoio recíproco em caso de necessidade 
urgente, projetos de diretivas e relatórios da comissão logística. 1964-01-09 / 1964-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0492/007 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre o 
papel da Agência no âmbito do apoio logístico da NIKE e estudo do projeto comum visando o fornecimento de 
dados de gestão do Exército americano aos países NATO. 1964-10-07 / 1964-12-16 
 
 
UI 0493 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0493/008 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre 
os projetos de diretivas NMSSA, instruções de aplicação das diretivas e relatórios da comissão logística. 1965-01-
02 / 1965-09-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0493/009 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre a 
visita de peritos dos EUA para o suporte logístico dos geradores NIKE e necessidades de manutenção para o sistema 
NIKE. 1965-10-04 / 1965-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0493/010 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre a 
discussão dos problemas relevantes da NAMSA no âmbito do relatório anual de 1965 e projeto do plano de 
investimento e manutenção para 1967 e relatórios da comissão logística. 1965-12-17 / 1966-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0493/011 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre a 
aplicação do princípio da quantidade comercial aceitável, plano de investimento e manutenção para 1971, reuniões 
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conjuntas das comissões de logística e de finanças e administração e relatórios dos grupos de trabalho. 1970-01-21 
/ 1970-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0493/012 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre as 
alterações propostas ao projeto de acordo da sede para o depósito do sul e reuniões da comissão. 1971-11-04 / 
1971-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0493/013 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre as 
previsões complementares sobre o projeto de organização e dos efetivos para 1973, questões a resolver nos 
contratos de produção com vista a salvaguardar o apoio à pós-produção e relatórios das reuniões da comissão 
logística. 1972-01-26 / 1972-11-23 
 
 
UI 0494 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0494/014 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre a 
transferência de créditos do orçamento de reimplantação do COA, sistema centralizado de recolha de dados, 
projeto de organização e dos efetivos para 1973 e relatórios das reuniões da comissão logística. 1973-01-23 / 1973-
10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0494/015 - LOG - Comissão logística em sessão plenária. Documentos NATO sobre o 
plano de investimento e manutenção para 1975, introdução na NAMSA do sistema integrado de dados do 
departamento de defesa dos EUA, ordens do dia das reuniões e relatórios da comissão logística. 1973-12-28 / 1974-
10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0494/016 - LOG/A - Agendas das reuniões da comissão logística. Documentos NATO 
sobre as publicações NIKE, ordens de dia e agendas das reuniões da comissão logística. 1963-01-07 / 1967-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0494/017 - LOG/A - Agendas das reuniões da comissão logística. Documentos NATO 
sobre ordem de dia e agenda da reunião da comissão logística. 1974-02-22 / 1974-02-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0494/018 - LOG/R - Relatórios da comissão logística em sessão plenária. Documentos 
NATO sobre a representação portuguesa na Comissão Logística da NATO - NMSSA, apoio mútuo de urgência - 
operação LISTA VERDE, parecer sobre as diretivas, reuniões e relatórios dos grupos de trabalho. 1963-09-23 / 1962-
11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0494/019 - LOG/R - Relatórios da comissão logística em sessão plenária. Documentos 
NATO sobre as alterações ao manual de aprovisionamento NMSSA, revisão de reatores, reuniões conjuntas das 
comissões de logística e de finanças e administração e relatórios dos grupos de trabalho. 1964-01-22 / 1964-12-07 
 
 
UI 0495 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/020 - LOG/R - Relatórios da comissão logística em sessão plenária. Documentos 
NATO sobre a revisão de reatores, reuniões conjuntas das comissões de logística e de finanças e administração e 
relatórios dos grupos de trabalho. 1965-02-01 / 1965-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/021 - LOG/R - Relatórios da comissão logística em sessão plenária. Documentos 
NATO sobre a manutenção do SIDEWINDER pela NAMSA, reuniões e   relatórios da comissão logística. 1966-01-07 
/ 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/022 - LOG/RN/EXP - Expediente da representação nacional da comissão 
logística. Documentos NATO sobre o envio de documentos, firmas candidatas a fornecimentos NMSSA e relatório 
da comissão logística. 1964-04-05 / 1964-12-30 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

271 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/023 - LOG/RN/EXP - Expediente da representação nacional da comissão 
logística. Documentos NATO sobre o envio de documentos, firmas candidatas a fornecimentos NMSSA e relatório 
da comissão logística. 1964-01-02 / 1964-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/024 - LOG/RN/RINF - Relatórios e informações da representação nacional da 
comissão logística. Documentos NATO sobre a modificação a introduzir na diretiva de redistribuição de stocks e 
relatórios comissão logística. 1963-04-12 / 1964-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/025 - LOG/RN/RINF - Relatórios e informações da representação nacional da 
comissão logística. Documentos NATO sobre o apoio dado pela NAMSA ao SIDEWINDER, ordens do dia e relatórios 
comissão logística. 1965-01-02 / 1967-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/026 - Programa BGOH - Bureau de Gestion OTAN-HAWK. Documentos NATO e 
relatórios trimestrais do BGOH (sistema míssil). 1971-01-18 / 1971-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/027 - Programa BGOH - Bureau de Gestion OTAN-HAWK. Documentos NATO 
sobre o avanço dos trabalhos, memorando e relatórios trimestrais do BGOH (sistema míssil). 1972-11-03 / 1973-
12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/179/0495/028 - Programa BGOH - Bureau de Gestion OTAN-HAWK. Documentos NATO 
sobre a reclamação relativa à adjudicação de um contrato para o programa HAWK (sistema míssil). 1974-09-12 / 
1974-09-12 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/180 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores. Comissão Financeira e Administrativa  
Datas extremas: 1962 / 1975 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (cx. 496 - 501) com um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão Financeira e Administrativa (F&A) da NMSSA com 
previsões orçamentais, relatórios de contas de gerência, estatísticas mensais, orçamentos operacionais, 
modalidades financeiras para o programa SIDEWINDER e para o programa HAWK, relatórios e agendas das 
reuniões. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 3084, 3085, 3086 - L6316 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0496 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0496/001 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre a adoção de um sistema de compatibilidade comercial, relatório de contas da agência em 1961, previsões 
orçamentais para a sede da agência para 1963, e relatórios da comissão financeira da NMSSA. 1962-06-02 / 1963-
06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0496/002 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre a situação da tesouraria da agência, relatórios de contas da agência em 1961, previsões orçamentais para a 
sede da agência para 1963, e relatórios mensais da situação financeira da NMSSA. 1963-06-24 / 1963-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0496/003 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre as estimativas orçamentais para o centro de fornecimento NATO para 1964, preparação do orçamento 
administrativo para 1964, incidências financeiras da armazenagem e relatório das estatísticas mensais da NMSSA. 
1963-11-07 / 1963-12-31 
 
 
UI 0497 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0497/004 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre o projeto de instrução interna - controle de contabilidade interna, projeto de diretivas sobre o orçamento 
operacional da agência - excedentes e relatórios da comissão financeira. 1963-12-30 / 1964-05-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0497/005 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre as estimativas orçamentais do COA para 1965, créditos provisórios para o serviço de compras, modalidades 
financeiras para o programa SIDEWINDER e relatório da comissão financeira. 1964-05-15 / 1964-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0497/006 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre as estimativas orçamentais do COA para 1966, responsabilidades pelas perdas de material HAWK e relatórios 
da comissão financeira. 1965-01-19 / 1965-12-30 
 
 
UI 0498 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0498/007 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre as estimativas orçamentais do COA para 1966, relatórios parte I e II da comissão financeira. 1965-10-26 / 
1965-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0498/008 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre o programa de calibragem HAWK, orçamento operacional para 1966, relatório da situação financeira relativa 
ao ano de 1964, estimativas e previsões orçamentais do COA para 1967 e recomendações da comissão logística 
sobre as diretivas. 1966-01-04 / 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0498/009 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre as justificações das previsões do orçamento administrativo para 1968, relatório da situação financeira relativa 
ao ano de 1965 e recomendações da comissão logística sobre as diretivas. 
. 1967-01-31 / 1967-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0498/010 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre as justificações das previsões do orçamento administrativo NAMSO para 1968, qualificação do pessoal e 
relatórios do grupo de trabalho. 1970-01-27 / 1970-10-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0498/011 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre o pedido de fundos adicionais ao abrigo do orçamento administrativo do COA para 1970, explicações e 
justificações das previsões de despesas do orçamento administrativo COA para 1971 e relatórios do grupo de 
trabalho. 1970-10-05 / 1970-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0498/012 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre as reuniões da comissão, transferências entre os orçamentos administrativos de 1970, relatórios da utilização 
de fundos previstos para as horas extraordinárias do pessoal temporário e da situação sobre a análise da 
contabilidade dos livros das faturas. 1971-02-01 / 1971-11-29 
 
 
UI 0499 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0499/013 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre transferências de fundos nos orçamentos administrativos do COA para 1972 e relatórios da comissão 
financeira. 1972-02-11 / 1972-10-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0499/014 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre transferências de fundos nos orçamentos administrativos para 1972 e relatório do colégio internacional dos 
comissários da contabilidade NATO sobre as transações financeiras da NAMSA do ano de 1971. 1973-06-18 / 1973-
07-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0499/015 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre os endereços oficiais dos membros da comissão logística, orçamento administrativo para 1973, pedidos de 
fundos adicionais para horas extraordinárias e demonstração financeira de 1971. 1973-08-02 / 1973-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0499/016 - F&A - Comissão Financeira e Administrativa - CFA. Documentos NATO 
sobre o primeiro orçamento administrativo suplementar para 1974 e transferências de fundos nos orçamentos 
administrativos da NAMSA para 1973. 1973-12-27 / 1974-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0499/017 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre os 
relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira e administrativa. 1962-11-28 / 1963-12-03 
 
 
UI 0500 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0500/018 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre os stocks 
não autorizados e relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira e administrativa. 1964-02-02 / 1964-
12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0500/019 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre os 
relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira e administrativa. 1965-02-03 / 1965-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0500/020 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre os 
relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira e administrativa. 1966-01-08 / 1967-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0500/021 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre a 
utilização de viatura pessoal por razões de serviço no interesse da agência se não existir nenhum outro meio de 
transporte e relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira e administrativa. 1970-01-08 / 1972-09-01 
 
 
UI 0501 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0501/022 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre o uso do 
dólar e outras moedas nas futuras transações da NAMSA e relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira 
e administrativa. 1972-09-18 / 1972-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0501/023 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre os 
endereços oficiais dos membros da comissão e relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira e 
administrativa. 1972-12-07 / 1973-01-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0501/024 - F&A/R - Relatórios das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre os 
endereços oficiais dos membros da comissão e relatórios das decisões tomadas pela comissão financeira e 
administrativa. 1974-02-12 / 1975-01-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0501/025 - F&A/ - Agendas das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre projetos de 
ordem de dia e agendas das reuniões da comissão financeira e administrativa. 1963-03-08 / 1967-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0501/026 - F&A/ - Agendas das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre projetos de 
ordem de dia e agendas das reuniões da comissão financeira e administrativa. 1968-01-08 / 1972-06-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/180/0501/027 - F&A/ - Agendas das reuniões - CFA. Documentos NATO sobre as previsões 
ao terceiro orçamento administrativo suplementar do COA para 1973. 1973-11-14 / 1973-11-14 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/181 
Título: NMSSA - Comissão de Diretores Conjunta: Logística e Financeira e Administrativa. 
Datas extremas: 1963 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 502 - 504) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão Conjunta Logística e Financeira e Administrativa 
(LOG/F&A) da NMSSA sobre projetos de diretivas, seleção e gestão de stocks, gestão do sistema de armas, 
orçamentos operacionais, organização e plano de armazenamento, apoio logístico ao programa SIDEWINDER e ao 
sistema NIKE, regulamento de compras da NAMSA, estatísticas da atividade de fornecimento e manutenção da 
NAMSA. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 3098 - L6316 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0502 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0502/001 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre os projetos de diretivas e diretivas das comissões conjuntas, estrutura 
e efetivos do COA para 1964, listas e relatórios dos grupos de trabalho. 1963-01-28 / 1963-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0502/002 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre os projetos de diretivas - seleção e gestão de stocks,  estrutura e efetivos 
do COA para 1964, relatórios dos grupos de trabalho. 1963-12-16 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0502/003 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre os projetos das diretivas NMSSS - orçamento operacional da agência - 
excedentes e supérfluos, gabinete de gestão do sistema de armas e relatórios da comissão logística. 1963-12-31 / 
1964-09-05 
 
 
UI 0503 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0503/004 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre a organização e efetivos para 1965, inclui manuais. 1964-10-31 / 1964-
10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0503/005 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre as diretivas NMSSS, plano de armazenamento e propostas financeiras 
para o apoio de reatores e plano de apoio logístico para o SIDEWINDER. 1964-09-08 / 1964-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0503/006 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre o documento base - organização da NAMSO, apoio logístico da agência 
para o SHAPE, regulamento da política de compras da NAMSA - aprovação do preço pelo cliente e relatórios sobre 
a organização do COA. 1965-01-05 / 1965-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0503/007 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre a organização e efetivos para 1966, inclui manuais. 1965-09-01 / 1965-
09-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0503/008 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre a organização e efetivos para 1967, inclui manuais. 1966-08-19 / 1966-
08-19 
 
 
UI 0504 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0504/009 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre o plano de liquidação e venda de materiaI excedente, diretivas NAMSA 
- apoio logístico da rede de deteção remota, revisão do quadro de efetivos para 1967 e manutenção SIDEWINDER 
pela NAMSA. 1966-01-04 / 1967-07-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0504/010 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre projetos e revisão de diretivas NAMSO, pedido de dotação suplementar 
para o orçamento operacional do COA para 1967, apoio logístico dos sistemas NIKE e organização e efetivos para 
1968, inclui manual. 1967-07-07 / 1967-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0504/011 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre os vários projetos programa adicionais - justificação dos efetivos para 
1972, revisão de diretivas - escolha e gestão de stocks NAMSO, organização e administração da NAMSA e 
organização e efetivos para 1971, inclui manual. 1970-01-19 / 1971-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/181/0504/012 - Comissão conjunta LOG/F&A - Comissão Logística e Comissão Financeira 
e Administrativa. Documentos NATO sobre as propostas de organização e efetivos para 1973, projeto de 
organização e de efetivos para 1974, dados estatísticos da atividade de fornecimento e manutenção da NAMSA - 
custos e receitas administrativas para 1973. 1972-08-30 / 1973-10-25 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/182 
Título: NMSSA - Agência 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 505 - 508) com um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da NMSSA sobre o sistema de abastecimentos e manutenção 
NATO, estatuto do pessoal e candidaturas a lugares da NMSSA, elegibilidade de firmas internacionais, estatísticas 
mensais, acordo entre o SHAPE e a NMSSA para apoio nos fornecimentos, transporte de material, manutenção do 
sistema SIDEWINDER, NIKE e HONEST JOHN, relatório sobre os postos NAMSA. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1809, 1810, 1811, 3212, 
3860, 3792, 3851 - L632 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0505 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0505/001 - NMSSA Geral. Pasta 1. Documentos NATO sobre o sistema de 
abastecimento e manutenção NATO e visita aos EUA dos representantes NMSSA, inclui publicação impressa sobre 
os planos gerais de operação e investimento para o período inicial de desenvolvimento. 1958-05-09 / 1959-09-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0505/002 - NMSSA Geral. Pasta 2. Documentos NATO sobre o estatuto do pessoal da 
NMSSA, desenhos, normas e especificações de origem americana e lista de termos NAMSO (NATO Maintenance 
and Supply Organisation). 1960-03-30 / 1967-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0505/003 - NMSSA Geral. Pasta 3. Documentos NATO sobre publicações diversas da 
NAMSO, história, organização e missões. 1967-08-07 / 1970-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0505/004 - NMSSA. Pessoal - geral. Documentos NATO sobre as regras para os 
funcionários NMSSA e para as delegações e relatório sobre o sistema de pessoal. 1958-06-24 / 1960-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0505/005 - Lugares secundários da NMSSA - candidatura de pessoal nacional. 
Documentos NATO sobre as candidaturas para cargos secundários da agência. 1958-07-04 / 1958-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0505/006 - Lugares secundários da NMSSA - candidatura de pessoal nacional. 
Documentos NATO sobre as candidaturas para cargos secundários da agência. 1959-01-29 / 1959-12-18 
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UI 0506 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0506/007 - Lugares secundários da NMSSA - candidatura de pessoal nacional. 
Documentos NATO sobre as candidaturas para cargos secundários da agência e relatório da missão em Paris. 1959-
12-29 / 1960-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0506/008 - Candidatos nacionais em ou para lugares da NMSSA. Documentos NATO 
sobre o concurso para o preenchimento de lugares vagos na NMSSA. 1961-01-10 / 1961-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0506/009 - Candidatos nacionais em ou para lugares da NMSSA. Documentos NATO 
sobre o concurso para o preenchimento de lugares vagos na NMSSA. 1961-12-28 / 1962-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0506/010 - Candidatos nacionais em ou para lugares da NMSSA. Documentos NATO 
sobre o concurso para o preenchimento de lugares vagos na NMSSA e pedido de prorrogação do contrato com a 
agência. 1963-01-04 / 1964-01-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0506/011 - Candidatos nacionais em ou para lugares da NMSSA. Documentos NATO 
sobre o concurso para o preenchimento de lugares vagos na NMSSA e publicação da nomeação do representante 
da comissão de diretores (BOD) da NAMSO e substituição do membro português na comissão. 1964-11-18 / 1971-
11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0506/012 - Candidatos nacionais em ou para lugares da NMSSA. Documentos NATO 
sobre a substituição do membro português da comissão de diretores (BOD) da NAMSO. 1964-11-09 / 1974-11-14 
 
 
UI 0507 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0507/013 - Estatísticas mensais da NMSSA - NX/64 - BOD/STAT. Pasta 1. Documentos 
NATO sobre os relatórios mensais do conselho administrativo da Agência NMSSA relativamente aos dados 
estatísticos de 1964. 1964-01-00 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0507/014 - Estatísticas mensais da NMSSA - NX/64 - BOD/STAT. Pasta 2. Documentos 
NATO sobre os relatórios mensais do conselho administrativo da Agência NMSSA relativamente aos dados 
estatísticos de 1965. 1964-11-00 / 1965-10-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0507/015 - Estatísticas mensais da NMSSA - NX/64 - BOD/STAT. Pasta 3. Documentos 
NATO sobre os relatórios mensais do conselho administrativo da Agência NMSSA relativamente aos dados 
estatísticos de 1965. 1965-09-00 / 1965-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0507/016 - Estatísticas mensais da NMSSA - NX/64 - BOD/STAT. Documentos NATO 
sobre os relatórios mensais do conselho administrativo da agência NMSSA relativamente aos dados estatísticos de 
1966. 1966-02-03 / 1966-12-30 
 
 
UI 0508 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0508/017 - Manual de textos básicos da NAMSA. Pasta 1. Documentos NATO sobre 
o acordo entre o quartel general das forças aliadas na Europa -  SHAPE e a NAMSA para apoio no fornecimento e 
manutenção das redes de distribuição troposférica do comando aliado na Europa, diretivas e manual. 1969-12-11 
/ 1972-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0508/018 - Manual de textos básicos da NAMSA. Pasta 2. Documentos NATO sobre 
o transporte de material, condições gerais de venda, programas SIDEWINDER - NIKE - HONEST JOHN, suporte 
logístico do sistema de deteção remota, envio de diretivas do interesse da Agência Nacional de Distribuição - AND. 
1973-01-30 / 1973-11-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0508/019 - Manual de textos básicos da NAMSA. Pasta 3. Documentos NATO sobre 
o transporte de material, condições gerais de venda e derrogação de diretiva da comissão de direção. 1974-03-07 
/ 1974-05-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0508/020 - Manual do quartel general da NAMSA. Documentos NATO sobre a 
atualização nº 3 à publicação do manual NAMSA. 1970-02-16 / 1970-03-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0508/021 - NAMSO - Agência Geral. Pasta 1. Documentos NATO sobre a visita do 
diretor geral da NAMSA ao GEN subchefe do EMFA, recapitulação anual de dados para a NAMSA para 1970 e 1971. 
1971-09-09 / 1972-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0508/022 - NAMSO - Agência Geral. Pasta 2. Documentos NATO sobre a brochura 
NAMSA factos e figuras, contrato para manutenção do sistema NIKE e relatório anual sobre a repartição geográfica 
dos postos NAMSA. 1972-12-11 / 1973-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/182/0508/023 - NAMSO - Agência Geral. Pasta 3. Documentos NATO sobre a revisão 
trimestral de contas com o EMGFA e SGDN, visita do diretor geral da NAMSA ao COMIBERLANT e relatórios 
trimestrais do BGOH. 1974-01-07 / 1974-10-21 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/183 
Título: MNSSA - Agência. Abastecimentos. 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 509 - 512) com um total de 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos à classificação NATO dos abastecimentos, operações 
funcionais da NMSSA ao nível da Aeronáutica, abastecimentos de artigos às forças navais, aquisição de 
sobressalentes NATO, Centro NATO de Reabastecimento em Chateauroux, prioridades nos pedidos de material, 
apoio logístico em óleos e lubrificantes, apoio da NAMSA ao COMIBERLANT. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1606, 1778, 1063, 2145, 
2007, 2053, 2772, 2763, 2732, 2125, 3862, 3769, 4000, 3562 - L6323 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0509 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0509/001 - Classificação NATO dos abastecimentos. Documentos NATO sobre os 
grupos e classes da classificação. 1958-04-21 / 1958-04-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0509/002 - Operações funcionais da NMSSA - Aeronáutica. Documentos NATO sobre 
existência e necessidade de material, excedentes da Força Aérea dos EUA e redistribuição de sobressalentes para 
os aviões. 1958-08-01 / 1959-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0509/003 - Artigos de abastecimento de artigos para as Forças Navais. Contém 
relação das retificações propostas na classificação dos artigos de abastecimento e relação quantitativa classificada 
dos artigos prioritários de abastecimento necessários às Forças Navais para um prazo de 3 meses em caso de guerra, 
inclui 2 dossiers com listas. 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0509/004 - Aquisição de material criptográfico através da NMSSA. Contém 
documentos NATO da NAMSA e informações sobre a expedição de material criptográfico classificado de Londres 
para Lisboa e pedido de isenção de direitos de expedição. 1961-01-04 / 1965-05-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0509/005 - Assuntos relativos a abastecimento de sobresselentes NATO. Pasta 1. 
Contém documentos NATO da NMSS - Agência NATO de Abastecimento e Manutenção sobre redistribuição 
multilateral de artigos excedentes recebidos do governo dos EUA pela ajuda mútua. 1959-04-27 / 1959-12-21 
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UI 0510 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0510/006 - Assuntos relativos a abastecimento de sobresselentes NATO. Pasta 2. 
Contém minutas da conferência sobre comunicações eletrónicas NATO, documentos NATO da NMSSA, excedentes 
de material, sobressalentes para telescópios e instrumentos óticos para carros de combate, existências e 
necessidades de material, programa de redistribuição para veículos, venda de material, munições e equipamentos 
militares. 1960-01-27 / 1960-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0510/007 - Centro NATO de Reabastecimento em Chateauroux. Contém documentos 
NATO da Agência NATO de Abastecimento e Manutenção. 1959-07-15 / 1960-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0510/008 - Compilação e análise de informação de abastecimento da NMSSA. 
Contém documentos NATO da Agência NMSSA para análise de informações de abastecimento. 1960-01-21 / 1961-
07-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0510/009 - Prioridades nos pedidos de material. Pasta 1. Contém documentos NATO 
da NMSSA - Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre prioridade na requisição e distribuição de 
material. 1961-01-31 / 1962-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0510/010 - Prioridades nos pedidos de material. Pasta 2. Contém documentos NATO 
da NMSSA - Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1962-12-26 / 1963-02-14 
 
 
UI 0511 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0511/011 - Abastecimento Geral. Pasta 1. Contém documentos NATO da Agência 
NATO de Abastecimento e Manutenção. 1961-05-12 / 1962-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0511/012 - Abastecimento Geral. Pasta 2. Contém documentos NATO da Agência 
NATO de Abastecimento e Manutenção, material disponível, visita dos representantes do COA à Direção do Serviço 
de Material do Exército, modificação do sistema de abastecimentos ao abrigo do auxílio gratuito do EUA. 1963-01-
22 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0511/013 - Abastecimento Geral. Pasta 3. Contém documentos NATO da Agência 
NATO de Abastecimento e Manutenção. 1964-01-13 / 1964-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0511/014 - Abastecimento Geral. Pasta 4. Contém documentos NATO da Agência 
NATO de Abastecimento e Manutenção. 1964-08-08 / 1965-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0511/015 - Programa de corretagem geral. Pasta 1. Documentos NATO sobre o 
centro de aprovisionamento NAMSA, previsão de volume de trabalho para os anos de 1971 e 1972 no programa de 
corretagem e sobressalentes para máquinas criptográficas. 1968-03-14 / 1971-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0511/016 - Programa de corretagem geral. Pasta 2. Documentos NATO sobre o 
centro de aprovisionamento NAMSA, excedente produzido em 1971 no programa de corretagem e previsão de 
volume de trabalho para o ano de 1973. 1972-01-31 / 1972-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0511/017 - Programa de corretagem geral. Pasta 3. Documentos NATO sobre o 
centro de aprovisionamento NAMSA, previsão de volume de trabalho para o ano de 1975 no programa de 
corretagem incluindo material cripto e excedente produzido em 1971 nos programas submetidos à comissão de 
fornecimentos. 1973-01-05 / 1973-12-18 
 
 
UI 0512 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0512/018 - Apoio logístico da NAMSA em óleos e lubrificantes. Documentos NATO 
sobre operações de abastecimento, informação e planeamento logístico e lista de produtos para combinação de 
compras e armazenagem. 1969-10-22 / 197202-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0512/019 - Abastecimento de material criptográfico. Pasta 1. Documentos NATO 
sobre a previsão de volume de trabalho para 1974 no programa de abastecimento criptográfico, revisão trimestral 
de contas do SGDN - serviço CIFRA, excedentes produzidos em 1971 nos programas submetidos à comissão de 
fornecimentos - NAMSA e lista de material. 1972-01-11 / 1972-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0512/020 - Abastecimento de material criptográfico. Pasta 2. Documentos NATO 
sobre a previsão de volume de trabalho para 1975 e estimativa para 1976 no programa de abastecimento 
criptográfico, lista de material e relatório do presidente do grupo inter armado sobre a defesa aérea para o CNAD. 
1972-06-30 / 1973-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0512/021 - Apoio da NAMSA ao COMIBERLANT. Pasta 1. Documentos NATO sobre os 
termos do acordo relativamente ao plano de apoio logístico da NAMSA para fornecimento e manutenção de 
equipamentos eletrónicos ao COMIBERLANT. 1973-01-18 / 1973-01-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/183/0512/022 - Apoio da NAMSA ao COMIBERLANT. Pasta 2. Documentos NATO sobre o 
membro do conselho da NAMSO em Portugal, fornecimento de peças sobressalentes pela NAMSA e informação 
técnica relativa às estações de desmagnetização. 1973-11-22 / 1974-06-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/184 
Título: MNSSA - Agência. Abastecimentos e apoio ao programa SIDEWINDER. 
Datas extremas: 1964 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 513) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos aos abastecimentos e apoio ao programa 
SIDEWINDER, serviços de apoio técnico, relatórios e planos de apoio logístico, contribuição portuguesa para as 
despesas administrativas do programa. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 3304 - L6312 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0513 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/184/0513/001 - NMSSA - apoio SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o material 
SIDEWINDER - serviços de apoio técnico do sistema de armas, plano de apoio logístico ao programa e relatórios do 
conselho de diretores de logística. 1964-10-19 / 1965-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/184/0513/002 - NMSSA - apoio SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o programa 
SIDEWINDER - plano de apoio logístico, contribuição portuguesa para as despesas administrativas do programa 
para 1971 e estimativas para 1972 e relatórios do conselho de diretores de logística. 1966-01-13 / 1971-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/184/0513/003 - NMSSA - apoio SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o programa 
SIDEWINDER - plano de apoio logístico, contribuição portuguesa para as despesas administrativas do programa 
para 1972 e previsão de volume de trabalho para 1974. 1971-12-02 / 1972-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/184/0513/004 - NMSSA - apoio SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o programa 
SIDEWINDER - plano de apoio logístico, previsão de volume de trabalho para 1973 e pedido de créditos 
suplementares. 1973-03-09 / 1973-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/184/0513/005 - NMSSA - apoio SIDEWINDER. Documentos NATO sobre o programa 
SIDEWINDER - plano de apoio logístico, contribuição portuguesa para as despesas administrativas do programa 
para 1973 e 1974, previsão de volume de trabalho para 1975. 1973-12-05 / 1974-03-05 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/185 
Título: MNSSA - Agência. Manutenção. 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 514 - 517) com um total de 30 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos aos sistemas de manutenção da NMSSA, instruções 
para calibragem de equipamentos, abastecimento e manutenção de armamento para aviões, acordo entre EUA e 
a NMSSA, acordos para os sistemas HONEST JOHN e NIKE, controlo de qualidade, reparação de aviões, apoio ao 
avião G 91, apoio logístico aos sistemas HAWK, boletins informativos HONEST JOHN e NIKE.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1815, 2798, 3819, 2760, 
2733, 2761, 2791, 2803, 2759, 4017 - L6324 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0514 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/001 - Publicações da NMSSA. Sistema de serviços de fornecimento de 
manutenção. Contém uma publicação NATO da NMSSA. 1958-08-01 / 1958-08-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/002 - Instruções da NMSSA para o teste de calibragem de equipamentos. 
Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção e instruções técnicas. 1960-01-04 
/ 1964-03-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/003 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Contém 
documentos NATO sobre o acordo entre o governo dos EUA e o sistema NATO de Abastecimento e Manutenção, 
criação de um Centro NATO de Aprovisionamento e ponto de controlo de stocks em Chateauroux, protocolo entre 
a França e a NATO. 1960-10-03 / 1963-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/004 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Contém 
documentos NATO da NMSSA, acordos sobre o sistema HONEST JOHN e NIKE. 1960-06-14 / 1965-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/005 - MNSSA: controlo de qualidade. Contém documentos NATO da Agência 
NATO de Abastecimentos e Manutenção, simpósio sobre controlo de qualidade de materiais e do sistema de 
manutenção e abastecimento NATO. 1961-01-06 / 1962-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/006 - Revisão do transmissor/recetor RT-178 para o radar NA/ARC-27. Contém 
documentos NATO, anexos ao processo de despesas. 1961-05-15 / 1961-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/007 - Reparação de aviões parados por falta de peças. Contém 
correspondência sobre a assistência NATO ao AOCP. 1961-05-30 / 1961-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/008 - Apoio de avião G 91. Acordo de resolução entre os EUA, RFA e Itália sobre 
o suporte logístico centralizado do G-91. 1961-06-27 / 1961-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/009 - Reparação e revisão de NA/ARN/21 - radar OVERHULS. Contém 
documentos NATO da NMSSA sobre o programa de modificação, reparação e revisão dos NA/ARN-21 (A e B). 1961-
07-11 / 1963-02-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/010 - NAMSA - Regulamento de garantia de qualidade. Documentos NATO 
sobre o regulamento da NAMSA, apoio logístico comum do sistema de armas HAWK, controle de qualidade e 
diretivas da comissão de diretores. 1970-03-02 / 1971-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0514/011 - Serviços de calibragem NAMSA. Contém documento NATO sobre a 
qualidade dos serviços de apoio de calibragem efetuado pela NAMSA e sobre a pesquisa em manutenção e 
fornecimento, a qualidade dos serviços de apoio de calibragem, coordenação dos assuntos relativos à reunião com 
a NAMSA. 1974-02-13 / 1974-11-26 
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UI 0515 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/012 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
Informativo HONEST JOHN. Contém nº 2, 3, 6 / 1963. 1963-04-00 / 1963-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/013 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
Informativo HONEST JOHN. Contém nº 1, 2, 3 / 1964. 1964-02-00 / 1964-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/014 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
Informativo HONEST JOHN. Contém nº 4, 5 e 6 / 1964. 1964-08-00 / 1964-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/015 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
Informativo HONEST JOHN. Contém nº 1 - 3 / 1965. 1965-02-00 / 1965-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/016 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
Informativo HONEST JOHN. Contém nº 4 - 6 / 1965. 1965-10-00 / 1966-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/017 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
Informativo HONEST JOHN. Contém nº 3 - 6 / 1966. 1966-05-00 / 1966-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/018 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 3 - 7 / 1963. 1963-03-00 / 1963-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0515/019 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 8 - 11 / 1963. 1963-08-00 / 1963-11-00 
 
 
UI 0516 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0516/020 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 1 - 3 /1964. 1964-01-00 / 1964-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0516/021 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 4 - 6 /1964. 1964-04-00 / 1964-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0516/022 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 7 - 10 /1964. 1964-07-00 / 1964-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0516/023 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 11 - 12 /1964. 1964-11-00 / 1964-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0516/024 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 1 - 3 / 1965. 1965-01-00 / 1965-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0516/025 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 4 - 6 / 1965. 1965-04-00 / 1965-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0516/026 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 7 - 9 / 1965. 1965-07-00 / 1965-09-00 
 
 
UI 0517 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0517/027 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 10 - 12 / 1965. 1965-10-00 / 1965-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0517/028 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém nº 4 - 6 / 1966. 1966-04-00 / 1966-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0517/029 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém 7 - 10 / 1966. 1966-07-00 / 1966-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/185/0517/030 - Abastecimento e manutenção de armamento para aviões. Boletim 
técnico NIKE. Contém 4 - 5 / 1967. 1967-04-00 / 1967-05-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/186 
Título: MNSSA - Agência: Assuntos administrativos. 
Datas extremas: 1958 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 518) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos a assuntos administrativos da NMSSA, atas das 
reuniões da Comissão Nacional para a NMSSA, regulamento de compras, regulamento de pessoal e estatutos de 
pessoal, relatórios de atividade da NMSSA e estatísticas mensais, regulamento alfandegário.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 2738, 2869, 2764, 2918, 
1802 - L632 e  L633 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0518 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/186/0518/001 - Comissão Nacional para NMSSA. Documentos NATO sobre o sistema de 
abastecimentos e manutenção, apresentação às organizações logísticas dos países NATO, agendas e atas das 
reuniões da comissão nacional. 1958-10-17 / 1960-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/186/0518/002 - NMSSA. Assuntos administrativos - regulamento de compras. Contém 
documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1959-07-10 / 1966-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/186/0518/003 - Regulamento do pessoal da MNSSA. Contém documentos NATO sobre 
política de recrutamento e qualificações do pessoal e estatuto do pessoal civil em períodos de alerta NATO ou de 
guerra. 1959-11-04 / 1973-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/186/0518/004 - Assuntos administrativos da NMSSA: preparação e apresentação de 
requisições. Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1960-10-18 / 1963-
07-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/186/0518/005 - Relatórios trimestrais de atividades da NMSSA. Contém documentos 
NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção incluindo estatísticas mensais. 1961-03-01 / 1963-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/186/0518/006 - Regulamento alfandegário da Agência NATO - NMSSA. Contém 
documentos NATO sobre trânsito internacional referente à circulação de materiais e equipamentos entre países 
NATO, política de preços e criação de uma declaração de trânsito internacional. 1961-11-08 / 1964-12-16 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/187 
Título: MNSSA - Agência: Assuntos financeiros. 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 519 - 522) com um total de 20 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos a assuntos financeiros da NMSSA, estabelecimento 
de um fundo inicial de funcionamento do sistema de abastecimentos, regulamentação financeira, planos 
financeiros e orçamentos, apoio logístico aos sistemas de radar, atas das reuniões da comissão financeira, relatórios 
financeiros, contribuições para a NMSSA e sobretaxas incluindo a contribuição de Portugal para o quartel-general 
da NAMSA.   
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1812, 2736, 2735, 2785, 
2734, 2893, 3772 - L63260 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0519 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0519/001 - NMSSA - assuntos financeiros. Documentos NATO sobre os princípios 
financeiros para o estabelecimento de um fundo inicial de funcionamento do sistema NATO de abastecimento, 
reuniões e relatórios do grupo especial. 1958-04-24 / 1959-01-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0519/002 - NMSSA Assuntos financeiros. Pasta 2. Documentos NATO sobre o projeto 
de regulamentação financeira da NMSSA, diretivas e política de contribuições e pagamentos dos países. 1959-01-
27 / 1959-06-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0519/003 - NMSSA Assuntos financeiros. Pasta 3. Documentos NATO sobre a 
comissão financeira da NMSSA, discussão do orçamento para 1960. 1959-06-29 / 1959-12-17 
 
 
UI 0520 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0520/004 - NMSSA Assuntos financeiros. Pasta 4. Documentos NATO sobre a 
comissão financeira da NMSSA, plano financeiro e orçamento para 1960 e efeito da desvalorização nas 
contribuições dos países membros. 1960-01-15 / 1960-06-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0520/005 - NMSSA Assuntos financeiros. Pasta 5. Documentos NATO sobre as 
previsões orçamentais para 1961, impostos relativos ao pessoal LWR (Local Status Staff) e relatório de progresso 
trimestral da comissão de diretores. 1960-07-29 / 1960-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0520/006 - NMSSA Assuntos financeiros. Pasta 6. Documentos NATO sobre os 
procedimentos financeiros relativos às atividades NMSSA - suporte logístico para sistemas de prodifusão 
troposférica e deteção distante - sistema de radar. 1961-02-14 / 1962-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0520/007 - Assuntos financeiros: regulamento financeiro da Agência. Contém 
documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção. 1960-06-20 / 1962-03-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0520/008 - Assuntos financeiros: previsões financeiras e custo de projetos especiais 
e deteção á distância. Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção com 
previsões orçamentais e relatórios financeiros. 1961-02-17 / 1962-10-01 
 
 
UI 0521 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0521/009 - Assuntos financeiros e situação financeira da NMSSA. Contém 
documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção com previsões orçamentais e relatórios 
financeiros. 1961-03-10 / 1961-10-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0521/010 - Assuntos financeiros. Orçamento e situação financeira da NMSSA. 
Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção com previsões orçamentais e 
relatórios financeiros. 1961-10-25 / 1961-12-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0521/011 - Assuntos financeiros: geral. Contém documentos NATO da Agência NATO 
de Abastecimentos e Manutenção com previsões orçamentais e relatórios financeiros. 1961-06-21 / 1966-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0521/012 - Agendas e atas da Comissão Financeira da NMSSA. Contém documentos 
NATO: atas, agendas e notas da Comissão. 1961-11-09 / 1962-09-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0521/013 - Relatórios financeiros. Documentos NATO sobre a situação financeira 
relativa aos anos de 1969 e 1970, reuniões, memorando e resumo do relatório da comissão de direção financeira. 
1970-06-30 / 1974-04-17 
 
 
UI 0522 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0522/014 - Contribuição para a NMSSA e sobretaxas. Contém documentos NATO da 
Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre financiamento da sede da NMSSA e compartição de 
Portugal, prestação de contas. 1960-12-19 / 1962-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0522/015 - Contribuição para a NMSSA e sobretaxas. Contém documentos NATO da 
Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre financiamento dos centros da NMSSA e compartição de 
Portugal. 1963-01-07 / 1963-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0522/016 - Contribuição para a NMSSA e sobretaxas. Contém documentos NATO da 
Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre financiamento dos centros da NMSSA e compartição de 
Portugal. 1964-01-16 / 1967-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0522/017 - Contribuições financeiras de Portugal para o Quartel-General da NAMSA. 
Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre financiamento dos centros 
da NMSSA e compartição de Portugal. 1968-04-23 / 1971-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0522/018 - Contribuições financeiras de Portugal para o Quartel-General da NAMSA. 
Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre financiamento dos centros 
da NMSSA e compartição de Portugal. 1972-03-20 / 1972-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0522/019 - Contribuições financeiras de Portugal para o Quartel-General da NAMSA. 
Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre financiamento dos centros 
da NMSSA e compartição de Portugal. 1973-01-10 / 1973-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/187/0522/020 - Contribuições financeiras de Portugal para o Quartel-General da NAMSA. 
Contém documentos NATO da Agência NATO de Abastecimentos e Manutenção sobre financiamento dos centros 
da NMSSA e compartição de Portugal. 1973-12-06 / 1974-11-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/188 
Título: NMSSA - Agência. Ofertas e pedidos de compra e venda 
Datas extremas: 1958 / 1973-4 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 523) com um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre fornecimento de sobressalentes para tanques M 47, 
ofertas de sobressalentes para balizas TACAN, aquisição de sobressalentes para alvos teleguiados do GACA 3 em 
Espinho, aquisição do canhão MK 20 e interruptores em aviões T 33. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1760, 2726, 2784, 2948, 
3875 - L634 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0523 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/188/0523/001 - Fornecimento de sobressalentes para tanques M 47. Documentos NATO 
sobre a modificação do carro de combate M 47, programa de redistribuição de sobressalentes de viaturas e 
desenvolvimento do sistema de abastecimento e manutenção NATO. 1958-09-09 / 1960-01-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/188/0523/002 - Oferta de sobresselentes para balizas TACAN pela NMSSA. Contém 
documentos NATO sobre assistência técnica e pagamentos. 1960-05-08 / 1963-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/188/0523/003 - Oferta de sobresselentes para balizas TACAN pela NMSSA. Contém 
documentos NATO sobre assistência técnica e pagamentos. 1964-01-30 / 1964-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/188/0523/004 - Instalação de interruptores de conjunto de arranque em aviões T 33. 
1961-05-24 / 1961-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/188/0523/005 - Aquisição de sobresselentes para alvos teleguiados. Contém documentos 
NATO e informações sobre reparação de alvos teleguiado do GACA 3 (Espinho), relações de material necessário 
para a reparação dos alvos teleguiados. 1962-04-02 / 1962-08-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/188/0523/006 - Aquisição de material NATO através da NAMSA. Documentos NATO sobre 
o armamento das forças terrestres, canhão automático MK 20 e vigia de campanha, reunião do grupo de trabalho 
e apresentação de uma nova família de munições. 1973-03-21 / 1973-05-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/189 
Título: Infraestruturas nacionais. Construções e edificações. 
Datas extremas: 1939 / 1967 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 524 - 527) com um total de 41 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre o plano de defesa interno, sistemas de deteção e alerta 
e estradas nacionais nos Açores com opinião dos técnicos do SHAPE, aeródromos e posto rádio militar de Cabo 
Verde, aeródromos nacionais nos Açores, infraestruturas de Angola, construção de paióis para munições, defesa e 
aquartelamentos da ilha Terceira, construção das delegações marítimas nos Açores, posto de controlo de 
navegação no porto do Funchal, adaptação no Forte de São Julião da Barra, ensaios da BALPLAST no Campo de Tiro 
de Alcochete, instalação de radares de defesa costeira e instalações portuárias, instalações da Escola Militar de 
Eletromecânica, redes rodoviárias, infraestruturas de Moçambique e processo sobre o Lar para Inválidos Militares. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/3, 1836, 1217, 3126, 
2197, 1637, 362, 487, 496, 196, 634, 3342 - L70 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0524 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/001 - Plano de defesa interno. Contém indicação dos órgãos económicos, 
militares, navais, políticos, aeronáuticos, bases aéreas, áreas sensíveis na zona do Porto, Lamego e Leiria, Tomar e 
Évora, sul do país até Beja, Açores - ilha de Santa Maria, ilha Terceira e ilha do Faial. 1939-00-00 / 1939-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/002 - Sistema de Deteção e Alerta. Contém correspondência e informações 
sobre escavações subterrâneas e sobre a Estação Radiogoniométrica de Santa Luzia, Cabreira, Pilar, São Pedro 
Velho e Estrela. 1953-06-18 / 1958-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/003 - Estrada de ligação da EN 1 - 2ª com a EN 2 - 2ª passando pelo Pico Alto - 
Ilha de Santa Maria (Açores) - troço entre perfis 0 e 200: alterações propostas ao projeto. Contém memória 
descritiva, peças escritas e peças desenhadas. 1954-00-00 / 1954-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/004 - Sistemas de alerta: estrada de Santa Maria, Pico Alto (Açores)  
. Contém informações e correspondência sobre a construção da estrada de acesso ao Pico Alto, na ilha de Santa 
Maria. 1952-07-21 / 1955-06-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/005 - Ilha de Santa Maria, Açores. Projeto da Estrada de ligação da EN 1 - 2ª 
com a EN 2 - 2ª, passando pelo Pico Alto. Contém memória descritiva e justificativa e caderno de encargos. 1952-
10-00 / 1952-10-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/006 - Sistema de alerta: estrada na Ilha Terceira, Açores. Contém 
correspondência, informações e vencimentos dos operários. 1953-02-05 / 1953-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/007 - Opinião dos técnicos do SHAPE (NATO) sobre o sistema de alerta. Contém 
memorandos, despacho do ministro da Defesa, correspondência e informações sobre o relatório dos técnicos do 
SHAPE sobre os radares terrestres em Portugal, análise aos comentários do MAAG pelo comandante do Sistema de 
Alerta Português, relatório sobre o problema da construção de estações radar terrestre de defesa aérea em 
Portugal, visita dos técnicos SHAPE, croquis - planta de um posto de radar completo, memorando sobre edificações 
para instalações de radares. 1954-04-10 / 1955-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/008 - Infraestruturas nacionais. Aeródromos de Cabo Verde. Contém 
correspondência e informações sobre a construção de um aeródromo em S. Vicente, entrega de aeródromos e 
instalações e apetrechamento na Ilha de Santiago. 1953-09-07 / 1955-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0524/009 - Infraestruturas nacionais. Cabo Verde - posto de rádio militar. Contém 
correspondência e informações sobre material rádio para os postos rádio militares de Ponta Delgada e Cabo Verde 
e mastros para antenas. 1954-03-15 / 1954-12-11 
 
 
UI 0525 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/010 - Lista de infraestruturas em território português. Angola. Contém 
documentos sobre a instalação das infraestruturas militares para o Exército em Angola. 1961-07-05 / 1961-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/011 - infraestruturas. Dados sobre aeródromos nacionais. Contém 
características do aeroporto de Santa Maria com planta de localização, elementos de informação relativos aos 
aeródromos portugueses. 1953-07-08 / 1954-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/012 - Aeródromo de Santana. Contém correspondência e informações sobre o 
campo de aviação de S. Miguel. 1953-09-01 / 1954-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/013 - Construção de paióis para munições. Contém correspondência e 
informações sobre paióis para pólvoras e explosivos. 1953-10-29 / 1953-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/014 - Defesa da Terceira. Processo relativo a concursos abertos pelas Forças 
Armadas americanas na ilha Terceira - Açores. Contém requerimento de Delfim José Pinto e planta de localização 
dos cabos subterrâneos de Vila Nova a Cinco Picos. 1954-09-11 / 1955-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/015 - Aquartelamentos na Ilha Terceira, Açores. Contém correspondência e 
informações sobre o aquartelamento para o pessoal encarregado da defesa da Base Aérea 4 (BA 4). 1953-10-19 / 
1954-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/016 - Viaturas para reconhecimento. Contém correspondência e informações 
sobre o fornecimento ao Comando do Arquipélago dos Açores de viaturas para reconhecimento (4 Jeeps). 1953-
07-22 / 1954-03-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/017 - Infraestruturas. Edifício para o Comando da Defesa Marítima dos Açores 
e Capitania do Porto de Ponta Delgada. Contém correspondência e informações sobre a construção do edifício. 
1954-04-08 / 1954-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/018 - Construção de edifícios para as delegações marítimas nos Açores. 
Contém correspondência e informações. 1954-08-20 / 1954-08-26 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/019 - Equipamento de aeródromos. Contém memórias descritivas e 
justificativas, informações e mapas de pessoal dispensado e admitido pela PAN AMERICAN. 1954-10-09 / 1955-05-
05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/020 - Construção de um posto de controlo de navegação no porto do Funchal. 
. Contém correspondência e informações e desenho com a localização do posto. 1953-08-16 / 1954-09-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/021 - Infraestruturas em território português. São Julião da Barra: adaptações. 
Contém o projeto de adaptações em São Julião da Barra pela Comissão Administrativa das Novas Instalações para 
a Marinha (CANIM), inclui peças escritas e desenhadas e informação manuscrita. 1952-08-22 / 1953-02-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0525/022 - Campo de tiro de Alcochete. Pasta 1. Contém relatório do ensaio no 
Campo de Tiro de Alcochete (CTA), munições, programa de tiro e projeto de decreto-lei que reajusta o quadro 
orgânico civil e militar do CTA, inclui várias publicações impressas. 1955-04-14 / 1963-10-14 
 
 
UI 0526 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0526/023 - Campo de tiro de Alcochete. Pasta 2. Contém ensaio de demonstração 
de munições de exercício - bala de plástico - NATO BALPLAST, programa de tiro e projeto de ampliação do CTA para 
experiências de tiro, inclui peças desenhadas, gráficos, tabelas, cálculos matemáticos e positivos fotográficos. 1964-
01-22 / 1964-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0526/024 - Campo de tiro de Alcochete. Pasta 3. Contém ensaio de demonstração 
de munições de exercício - bala de plástico - NATO BALPLAST, programa de tiro, inclui peças desenhadas e positivos 
fotográficos. 1966-11-22 / 1966-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0526/025 - Campo de tiro de Alcochete. Pasta 4. Contém ensaio de demonstração 
de munições de bala de plástico - NATO BALPLAST, programa de tiro, experiências com espoletas. 1965-01-08 / 
1967-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0526/026 - Campo de tiro de Alcochete. Pasta 5. Contém ensaio comparativo dos 
aparelhos de medida do CTA e alemães, utilizados na receção dos lotes de granadas de morteiro 120 mm, programa 
de tiro, inclui gráficos e peças desenhadas. 1967-04-12 / 1967-04-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0526/027 - Instalação de radares de defesa costeira. Contém documentos sobre a 
instalação de radar na Bateria de Alcabideche, relatório da missão à Grã-Bretanha sobre a modernização do 
material de artilharia antiaérea - exame de material surplus oferecido para venda - radares para a defesa costeira, 
informação sobre os antecedentes da instalação de radares de costa. 1956-06-27 / 1956-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0526/028 - Instalações portuárias do Forte do Areeiro ou de Santo Amaro. Contém 
auto de cessão e devolução simultâneas das parcelas de terreno situadas junto da bateria do Areeiro, em Santo 
Amaro de Oeiras e plantas das parcelas de terreno destinadas a preparação da defesa do porto de Lisboa. 1956-07-
31 / 1956-10-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0526/029 - Instalações do Porto (zona de Gonçalves) e Aveiro. Contém estimativas e 
plantas parciais das instalações. 1957-04-13 / 1957-04-13 
 
 
UI 0527 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/030 - Novas instalações para a Escola Militar Eletromecânica. Contém 
documentos da CEOME sobre as novas instalações para a Escola Militar de Eletromecânica - EMEL, programa do 
curso de mecânicos, trabalho da comissão dos delegados dos três ramos das Forças Armadas, ampliação dos cursos 
especializados, projeto da expansão da EMEL, inclui peças desenhadas. 1957-06-27 / 1959-12-10 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

288 / 503 

 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/031 - Álbum fotográfico sobre o dia da Escola Militar de Eletromecânica. 
Contém fotografias da chegada das altas entidades, revista à guarda de honra pelo ministro do Exército, 
comandante da EMEm e ministro do Exército a discursar, apresentação aos oficiais, sessão de educação física, 
exercícios de aplicação  militar, distribuição de prémios desportivos, premiados, viatura telecomandada em 
exibição, homenagem à memória do "TEN Milho - empilhador", visita às dependências da escola, laboratórios, 
assinatura do livro de honra pelo ministro do Exército, cumprimentos de despedida, hino da EMEm, programa do 
dia da EMEm, folheto com  a planta, organização e missão da EMEm, discurso do comandante da EMEm COR Luís 
Couceiro Leitão, recortes de imprensa, cartões de visita. 1965-10-11 / 1966-10-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/032 - Relatório da Comissão para o Estudo da Implantação de um Estaleiro de 
Construção e Reparação Naval no Samouco, nomeada por portaria do ministro das Comunicações, de 27 de março 
de 1957. Contém 4 propostas para a localização do estaleiro naval. 1957-07-15 / 1957-07-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/033 - Redes rodoviárias. Gráficos das estradas nacionais (continente): situação 
entre 1946 a 1958. 1958-00-00 / 1959-05-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/034 - Mapas das estradas da metrópole. Classificação definitiva das estradas 
municipais por distritos em 1959 (metrópole). Contém Diário do Governo com o decreto-lei 42271 com a 
classificação das estradas municipais. 1959-05-20 / 1959-05-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/035 - Estatística de infraestruturas militares de interesse para a Defesa 
Nacional. Redes rodoviárias: caminhos florestais. Contém circunscrição florestal de Coimbra, Viseu, Vila Real, Porto, 
Marinha Grande e Lisboa. 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/036 - Caracterização económica e de infraestruturas de Moçambique. Contém 
dados sobre o sistema de comunicações, redes rodoviárias e ferroviárias, portos, aeronáutica civil com relação de 
aviões dos aeroclubes e guia dos aeródromos terrestres e campos de aterragem, serviço meteorológico, Guarda 
Fiscal e corpo de Polícia, instalações para produtos petrolíferos, fábricas e hotéis, hospitais e grandes enfermarias 
em Moçambique. 1959-10-21 / 1960-07-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/037 - Cartas de navegação referentes ao rio Congo. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/038 - Estações de rádio em Luanda e Lourenço Marques. Documentos sobre o 
projeto das estações de rádio em Luanda e Lourenço Marques. 1958-05-03 / 1958-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/040 - Funcionamento do Campo de Tiro de Alcochete. Contém informações 
sobre visitas, segurança interna, pessoal e quadros orgânicos. 1963-01-18 / 1966-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/189/0527/041 - Lar para inválidos militares. Processo da CEOME - Comissão Executiva de 
Obras Militares Extraordinárias com memória descritiva e justificativa e plantas. 1964-08-22 / 1967-07-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/190 
Título: Infraestruturas nacionais. Fábricas de Explosivos. 
Datas extremas: 1957 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 528 - 530) com um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre a construção e exploração da Fábrica de Pólvora M1 e 
experiências de laboração, organização do processo da Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena, 
instalação de fábrica de explosivos amoniacais no ultramar, estudos de material e munições a serem fabricados em 
Portugal com ensaios no Campo de Tiro de Alcochete. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1805, 1804, 2107, 2108, 
2154, 2055, 2665, 1947, 3186 - L70 
Idioma: Português, francês, italiano e alemão 
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UI 0528 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0528/001 - Projeto para a construção da Fábrica da Pólvora. Documentos sobre o 
projeto, generalidades, plano geral, construção civil e equipamento, inclui peças desenhadas. 1957-06-05 / 1958-
12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0528/002 - Projeto de acesso à Fábrica da Pólvora. Documentos sobre o projeto, 
memória descritiva, programa de concurso, caderno de encargos, medições e orçamento, inclui peças desenhadas. 
1958-08-11 / 1958-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0528/003 - Projeto para a exploração da Fábrica da Pólvora. Documentos sobre as 
experiências de laboração da fábrica de pólvora M1, paióis e entrada de acesso aos mesmos, anteprojeto, 
exploração da fábrica e laboratório. 1959-06-02 / 1959-06-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0528/004 - Isenção de direitos para a construção da Fábrica da Pólvora - M1. 
Documentos sobre a instalação da fábrica, listas de material importado e pedidos de isenção de direitos de 
importação. 1958-11-18 / 1960-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0528/005 - Experiências de laboração da Fábrica de Pólvora M1. Contém 
informações sobre a fiscalização do fabrico experimental da pólvora. 1959-01-10 / 1961-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0528/006 - Memorandos e processos-verbais das reuniões da Comissão para o 
Estudo da Exploração da Fábrica da Pólvora M1. Contém processos verbais da 1ª à 8ª reunião e memorando do 
processo de estudo sobre o regime de exploração comercial da Fábrica de Pólvora M1. 1959-06-25 / 1959-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0528/007 - Exploração da Fábrica de Pólvora M1. Contém processo verbal das 
reuniões do grupo de trabalho para avaliação das possibilidades da montagem em Portugal do fabrico de foguetes 
de 37 mm, apontamentos sobre pólvoras, importação de matérias explosivas, estudo sobre as necessidades 
logísticas das Forças Armadas e plano de transição, apontamentos sobre pólvora, informações de Novais Machado 
da Delegação Portuguesa na NATO sobre instalações para armazenagem de munições especiais, criação e instalação 
da Fábrica de Pólvora M1, documentos NATO da Agência NATO de Aprovisionamento e Reparação, receção 
provisória da Fábrica da pólvora M1. 1960-02-26 / 1964-10-16 
 
 
UI 0529 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0529/008 - Anexo ao processo da Fábrica de Pólvora M1. Estudos, projetos e 
contrato. Contém informações sobre a aquisição de terrenos para instalação da fábrica, financiamento, exploração 
da M1, projeto com cortes e alçados, fiscalização da construção e montagem da fábrica. Processo anexo ao pº 
1804/59. 1955-04-15 / 1959-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0529/009 - Anexo ao processo da Fábrica de Pólvora M1. Financiamento. Contém 
informações e propostas apresentadas para a construção da fábrica, propostas italiana, francesa, belga e alemã. 
1956-01-11 / 1958-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0529/010 - Anexo ao processo da Fábrica de Pólvora M1. Propostas inicias Sociedade 
Portuguesa de Explosivos (SPE) e Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena (CPMB). Contém propostas para 
fornecimento e montagem de uma fábrica de pólvora. 1956-01-17 / 1957-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0529/011 - Anexo ao processo da Fábrica de Pólvora M1. Outras propostas. Contém 
informações sobre arrendamento e exploração da Fábrica e projetos. 1956-01-03 / 1957-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0529/012 - Aquisição de terrenos para a Fábrica da Pólvora M1, Barcarena. Contém 
informações e plantas dos terrenos. 1959-02-27 / 1963-05-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0529/013 - Relatório sobre a exploração da Fábrica da Pólvora M1. Documentos 
sobre pólvoras de base simples e pólvoras de base dupla, memorando do COR Oliveira e relatório sobre a 
exploração da fábrica. 1959-06-30 / 1959-08-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0529/014 - Organização do processo da Companhia de Pólvoras e Munições de 
Barcarena (CPMB). Reclamação de vencimentos de pessoal. Contém informações sobre promoções de pessoal, 
transferência da posição de capital da sociedade Les Poudreries Reunies de Belgique da CPMB para a Fundição de 
Oeiras, desenvolvimento industrial da CPMB, atualizações de vencimentos, vencimentos do pessoal da antiga 
Fábrica Militar de Pólvoras e Explosivos (FMPE). 1959-07-04 / 1962-11-19 
 
 
UI 0530 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0530/015 - Receção da Fábrica da Pólvora M1. Contém relatórios, pareceres e 
despachos da Comissão de Receção, relatório sobre a exploração da Fábrica, relatório do grupo de indústrias de 
material de guerra, garantia bancária, projeto e cálculos para um depósito de 99 m3 de capacidade para 
abastecimento de água à fábrica com projetos desenhados. 1960-08-23 / 00-04-64 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0530/016 - Instalações de uma fábrica de explosivos amoniacais no ultramar. Contém 
informações e estudos sobre a instalação de uma fábrica de explosivos em Luanda, reorganização das indústrias 
militares em Angola, servidão militar da fábrica de explosivos da Trafaria e instalação de fábrica em Moçambique. 
1961-03-07 / 1972-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0530/017 - Estudos de material e munições a serem fabricados eventualmente em 
Portugal. Documentos NATO sobre ensaio de granadas de morteiro, demonstração de material de instrução, 
realização das provas de tiro do lote piloto e experiências de munições de plástico. 1963-12-09 / 1965-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0530/018 - Estudos de material e munições a serem fabricados eventualmente em 
Portugal. Documentos NATO sobre o ensaio de demonstração de material e munições de instrução e artifícios 
pirotécnicos apresentado pela firma alemã Dynamit Nobel Genschow GMBH efetuado no programa de tiro do CTA. 
1966-05-12 / 1966-05-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/190/0530/019 - Estudos de material e munições a serem fabricados eventualmente em 
Portugal. Documentos NATO sobre o ensaio de demonstração de material e munições de instrução e artifícios 
pirotécnicos apresentado pela firma alemã Dynamit Nobel Genschow GMBH efetuado no programa de tiro do CTA. 
1965-06-23 / 1965-06-24 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/191 
Título: Infraestruturas nacionais. Plano Diretor da Região de Lisboa 
Datas extremas: 1959 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 531) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre a Comissão do Plano Diretor da Região de Lisboa, 
incluindo a nomeação do representante do SGDN, estudos urbanísticos da península de Troia, servidões militares 
e depósitos de munições NATO, atas das reuniões da comissão, localização de instalações militares na região de 
Lisboa. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 2113 - L74 
Idioma: Português 
 
UI 0531 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/191/0531/001 - Nomeação de um representante do SGDN para a Comissão do Plano 
Diretor da Região de Lisboa. Contém informações sobre a atualização do Plano Diretor da Urbanização de Lisboa, 
estudo urbanístico de Troia, implantação e servidões de obras do SGDN, servidões militares na península de 
Setúbal, plantas dos depósitos de munições NATO e Depósito POL NATO em Lisboa. 1959-09-09 / 1964-08-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/191/0531/002 - Nomeação de um representante do SGDN para a Comissão do Plano 
Diretor da Região de Lisboa. Contém carta da Sociedade SOLTROIA e esboço topográfico da península de Troia, 
informações sobre as instalações militares em Troia, anteplano de urbanização da Península de Troia, anteplano do 
plano diretor de Lisboa, estudo de localização das instalações militares na região de Lisboa, conclusões do plano 
diretor do desenvolvimento urbanístico da região de Lisboa, memória descritiva e justificativa sobre o 
desenvolvimento da península de Troia. 
. 1965-01-08 / 1966-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/191/0531/003 - Atas das reuniões da Comissão do Plano Diretor da Região de Lisboa. 
Contém 17 atas. As atas 10 a 17 tratam da apreciação do projeto do plano regional. 1960-11-04 / 1965-07-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/191/0531/004 - Comissão do Plano Diretor da Região de Lisboa. Contém processo da 
CEOME com a localização e servidões das obras NATO e de outras instalações militares a cargo do SGDN. 1958-08-
04 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/191/0531/005 - Elementos para estudo da localização de instalações militares para o 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Lisboa. Contém parecer do PDM de Lisboa, relações das instalações militares de 
Cascais, Loures, Mafra, Oeiras, Sintra e Vila Franca de Xira, Alcochete, Almada, Barreiro, Moita, Seixal e Setúbal, 
roteiro das linhas de Torres Vedras, cartas militares dos Serviços Cartográficos do Exército e elementos para o 
estudo da localização das instalações militares e problemas inerentes na região de Lisboa. 1966-07-14 / 1966-07-
23 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/192 
Título: Infraestruturas nacionais. Ligações ferroviárias. 
Datas extremas: 1960 / 1965 
Dimensão e suporte: 7 cx. (cx. 532 - 538) com um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre a construção de pontes em território nacional, ligações 
ferroviárias à ponte sobre o Tejo (margem sul), localização e estudos preliminares do nó ferroviário de Lisboa. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 2599 - L74 
Idioma: Português 
 
UI 0532 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0532/001 - Construção de pontes em território nacional. Contém informações sobre 
a ponte sobre o rio Guadiana entre as proximidades de Vila Real de Santo António e Aiamonte, ponte internacional 
a construir no rio Minho no concelho de Monção, ligações ferroviárias à ponte sobre o Tejo (margem sul), minuta 
do contrato de construção da ponte sobre o Tejo. 1960-12-02 / 1967-09-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0532/002 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 1. Contém memória descritiva e justificativa, 
medições, orçamento e ligações à rede geodésica. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0532/003 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 2. Contém linha da ponte sobre o Tejo - Moita 
(traçado 2) e ramal da Costa da Caparica e plantas de localização e mosaico das plantas de localização. 1963-00-00 
/ 1963-00-00 
 
 
UI 0533 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0533/004 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 3. Contém linha da ponte sobre o Tejo - Moita 
(traçado 2) e ramal de Alhos Vedros, perfis longitudinais e plantas parcelares. 1962-00-00 / 1963-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0533/005 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 4. Contém linha da ponte sobre o Tejo - Moita 
(traçado 2) e perfis transversais. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0533/006 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 5. Contém linha da ponte sobre o Tejo - Moita 
(traçado 2) e ramal de Alhos Vedros e perfis transversais. 1963-00-00 / 1963-00-01 
 
 
UI 0534 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0534/007 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 6. Contém linha ponte sobre o Tejo - Moita 
(traçado 1). 1963-00-00 / 1963-00-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0534/008 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 7. Contém ramal da Costa da Caparica. 1963-
00-00 / 1963-00-01 
 
 
UI 0535 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0535/009 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 8. Contém Linha Coina - Pinhal Novo. 1962-
00-00 / 1963-00-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0535/010 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 9. Contém estações. 1963-00-00 / 1963-00-
01 
 
 
UI 0536 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0536/011 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 10. Contém movimentos de terras: cálculos 
de áreas e volumes, memória, orçamentos, mapas de distribuição e resumo por linhas e ramais. 1963-00-00 / 1963-
00-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0536/012 - Ligações ferroviárias à Ponte sobre o Tejo (Margem Sul) do GEPT - 
Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Pasta 11. Contém expropriações: memória 
justificativa. 1963-00-00 / 1963-00-01 
 
 
UI 0537 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0537/013 - Nó ferroviário de Lisboa. Localização da estação central Ferroviária de 
Lisboa: estudo preliminar. GEPT - Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. 1962-12-00 / 
1962-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0537/014 - Nó ferroviário de Lisboa. Estações: estudo preliminar. GEPT - Gabinete 
de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Contém plantas das estações, ligações à ponte sobre o Tejo, 
gráfico de marcha dos comboios no túnel do Rossio em período de ponta máxima e do movimento em 24 horas. 
1962-00-00 / 1962-00-00 
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UI 0538 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0538/015 - Nó ferroviário de Lisboa. Estudo preliminar. GEPT - Gabinete de Estudos 
e Planeamento de Transportes Terrestres. Contém plantas da estação da Luz, de Benfica, do Rego, de Palhavã e do 
Alvito. 1965-01-31 / 1965-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0538/016 - Nó ferroviário de Lisboa. Estações: estudo preliminar. GEPT - Gabinete 
de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Contém plantas das estações, ligações à ponte sobre o Tejo, 
gráfico de marcha dos comboios no túnel do Rossio em período de ponta máxima e do movimento em 24 horas. 
1962-00-00 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/192/0538/017 - Nó ferroviário de Lisboa. 2ª Cintura ferroviária. Estudo preliminar. GEPT 
- Gabinete de Estudos e Planeamento de Transportes Terrestres. Contém estudo preliminar e plantas das vias e 
perfis longitudinais e concordância de Caxias e entre a linha do Oeste com mosaico das plantas de localização. 1965-
01-31 / 1965-01-31 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/193 
Título: Infraestruturas nacionais. Península de Troia. 
Datas extremas: 1966 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 539) com um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre o plano de desenvolvimento urbanístico da península 
de Tróia e bases para a criação de um centro turístico com projetos assinados pelo arquiteto Keil do Amaral. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 2599 - L74 
Idioma: Português 
 
UI 0539 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/193/0539/001 - Soltroia. Plano de desenvolvimento urbanístico da Península de Troia. 
Pasta 1. Contém esclarecimentos, descrição sumária da península de Troia, circunstâncias e conceções que 
condicionam o planeamento, planos assinados pelo arquiteto Keil do Amaral. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/193/0539/002 - Soltroia. Plano de desenvolvimento urbanístico da Península de Troia. 
Pasta 2. Contém elementos anexos ao anteplano de urbanização do núcleo B. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/193/0539/003 - Soltroia. Plano de desenvolvimento urbanístico da Península de Troia. 
Pasta 3. Contém elementos anexos ao anteplano de urbanização do núcleo B. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/193/0539/004 - Soltroia. Plano de desenvolvimento urbanístico da Península de Troia. 
Pasta 4. Contém memória descritiva e justificativa dos seguintes elementos: A - Anteplano de urbanização do núcleo 
BIII, B - Reestruturação da Ponta do Adoxe, C - Estruturação das áreas livres entre os núcleos BIII e CI. Fotografias 
de Troia: praia, bosque, ruínas romanas, lagoa, aspetos do balneário construído na ponte do Adoxe e estrada 
principal em construção e plantas. 1966-05-09 / 1966-07-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/193/0539/005 - Troia.  Bases urbanísticas para a criação dum centro turístico. Contém 
projeto assinado pelo arquiteto Keil do Amaral - Bases urbanísticas para criação dum centro turístico, com as 
seguintes peças desenhadas: Zonamento - escala 1:5000, Circulações espaços arborizados - escala 1:5000, Conjunto 
da 1ª fase - escala 1:2000. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/193/0539/006 - Soltroia. Plano de desenvolvimento urbanístico da península de Troia. 
Contém memória descritiva e justificativa com fotografias de Troia: praia, bosque, ruínas romanas, lagoa, aspetos 
do balneário construido na ponte do Adoxe e estrada principal em construção e plantas. 1966-05-09 / 1966-07-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/193/0539/007 - Troia.  Bases urbanísticas para a criação dum centro turístico. Contém 
plantas relativas ao zonamento, circulações e espaços arborizados e conjunto da 1ª fase pelo arquiteto Keil do 
Amaral. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/194 
Título: Infraestruturas nacionais. Fotos aéreas do litoral. 
Datas extremas: 1951 / 1951 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 540 - 544) com um total de 12 álbuns fotográficos. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem original de rolos fotográficos: L74 
Idioma: Inglês 
 
UI 0540 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0540/001 - Fotografias áreas: Caminha a Viana do Castelo (norte a sul). Photos 1/1 
through 68/1. Caminha to Viana do Castelo North to South. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0540/002 - Fotografias áreas: Viana do Castelo a Vila do Conde (norte a sul). Roll 1, 
Photos 69/1 through 162/1. Viana do Castelo to Vila do Conde North to South. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0540/003 - Fotografias áreas: Vila do Conde a Espinho. Roll 1, Photos 163/1 through 
186/1 and roll 2 187/2 through 254/2. Vila do Conde to Espinho. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
 
UI 0541 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0541/004 - Fotografias áreas: Nazaré a Peniche. Roll 4, Photos 685/4 to 747/4 and 
roll 5 - 748/5 to 786/5. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0541/005 - Fotografias áreas: Peniche a Ericeira. Roll 5, Photos 787/5 to 914/5. Vila 
do Conde to Espinho. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0541/006 - Fotografias áreas: Cascais ao Cabo Espichel. Roll 6, Photos 1027/6 
through 1118/6 and roll 7 nº 1119/7 through 1147/7. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
 
UI 0542 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0542/007 - Fotografias áreas: Cabo de S. Vicente a Portimão. Roll nº 10 e roll nº 11, 
Photos 1708/10 through 1797/10 e 1798/11 through 1852/11. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0542/008 - Fotografias áreas: Portimão a Faro. Roll nº 11 e roll nº 12, Photos 1853/11 
through 1982/11 e 1983/12 through 2035/12. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
 
UI 0543 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0543/009 - Fotografias áreas: Faro a Vila Real de Santo António. Roll nº 12 e roll nº 
13, Photos 2036/12 through 2174/13 e 2174/13 through 2191/13. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0543/010 - Fotografias áreas: Vila Real de Santo António. Roll 14, Photos 1/14  
through 21/14. 1951-02-28 / 1951-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0543/011 - Fotografias áreas: Porto. Roll 16, Photos 1/16 through 26/16. Oporto 
north of domo river from felgueiras light to point above bridge. 1951-02-28 / 1951-02-28 
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UI 0544 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/194/0544/012 - Fotografias áreas: Lisboa a São Julião da Barra, Vila Franca ao Seixal. Roll 
18, Photos 1/18 through 166/18. Lisbon habor São Julião along north share eastward to Vila Franca, then along 
south share westward to Seixal. 1951-03-01 / 1951-03-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/195 
Título: Infraestruturas NATO. Assuntos gerais. 
Datas extremas: 1953 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 545 - 547) com um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos às infraestruturas NATO com agendas e relatórios da 
Comissão de Infraestruturas, encargos gerais, inspeção dos trabalhos, armazenamento de munições da Marinha, 
projetos de infraestruturas comuns. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/1.1, 736 - L80 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0545 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/001 - Infraestruturas comuns NATO. Contém correspondência e informações 
sobre a apresentação dos programas de infraestruturas aos chefes dos Estados-Maiores Nacionais, memorial sobre 
os compromissos portugueses relativos a infraestruturas. 1953-03-27 / 01/09/1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/002 - Infraestruturas: agendas e relatórios de reuniões. Pasta I. Contém 
memorando do Grupo Permanente da Comissão Militar do Atlântico Norte sobre definições e responsabilidades 
dentro da NATO relativas a infraestruturas e documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1952-11-08 / 1953-
05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/003 - Infraestruturas: agendas e relatórios de reuniões. Pasta II. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas com orçamentos e responsabilidades relativas a Infraestruturas, 
programas de infraestruturas comuns para 1954, financiamento de infraestruturas incluindo estradas dos 
aeródromos de Espinho e Montijo, relatos de reuniões. 1953-03-31 / 1954-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/004 - Infraestruturas: agendas e relatórios de reuniões. Pasta III. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, relatórios e notas do grupo de trabalho sobre despesas gerais, 
alterações e ajustamentos ao programa de infraestruturas, construção da sede permanente da NATO, plafond 
financeiro dos programas de infraestruturas e plafonds para programas comuns de infraestruturas. 1954-02-01 / 
1954-05-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/005 - Infraestruturas: agendas e relatórios de reuniões. Pasta IV. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas referente a implantação de unidades nacionais francesas em 
aeródromos da NATO em França, segurança das informações sobre as ligações por cabo e por cabos hertzianos 
dependentes das infraestruturas, reunião da comissão de pagamentos e andamento dos trabalhos de 
infraestruturas, plafond financeiro dos programas de infraestruturas, aumento dos custos de trabalho previstos 
relativos à segunda e terceira tranche e retificativo do documento AC/4-M/13 relativo ao projeto de transmissões 
na Dinamarca. 1954-05-21 / 1954-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/006 - Infraestruturas: agendas e relatórios- Pasta V. Contém relatórios das 
reuniões da Comissão Especial de Infraestruturas. 1954-12-22 / 1955-07-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/007 - Infraestruturas. Assuntos Gerais: agendas e relatórios. Pasta VI. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e da Comissão de Pagamentos e Andamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas, informações sobre a comissão administrativa das obras de infraestruturas NATO a realizar em 
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Portugal, concursos internacionais das infraestruturas comuns NATO, divulgação das importações e exportações 
de material de guerra, processos-verbais das reuniões. 1953-10-12 / 1955-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0545/008 - Infraestruturas: encargos gerais, exonerações fiscais (isenções). Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, ata da conferência das Nações Unidas sobre formalidades 
aduaneiras para importação temporária de veículos particulares e para turismo, acordo sobre exonerações fiscais 
das infraestruturas comuns NATO. 1953-10-15 / 1956-04-25 
 
 
UI 0546 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0546/009 - Inspeções dos trabalhos de infraestruturas comuns NATO. Contém 
informações e documentos NATO sobre concursos internacionais de infraestruturas comuns NATO, relatórios 
trimestrais sobre as infraestruturas, receção e inspeções aos trabalhos. 1953-11-06 / 1955-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0546/010 - Inspeção de trabalhos de infraestruturas comuns NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre os programas de inspeção. 1955-04-02 / 1957-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0546/011 - Armazenamento de munições da Marinha. Contém documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas. 1954-09-16 / 1955-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0546/012 - Execução, datas e acabamento de projetos de infraestruturas NATO. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1955-06-27 / 1955-06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0546/013 - Facilidades existentes e seu aproveitamento pelas infraestruturas 
internacionais (Extrato de aerograma manuscrito). 1955-04-25 / 1955-04-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0546/014 - Infraestruturas NATO. Geral. Contém documentos NATO da Comissão de 
Infraestruturas, estatísticas financeiras. 1956-10-17 / 1967-09-27 
 
 
UI 0547 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0547/015 - Infraestruturas NATO. Geral. Contém documentos NATO da Comissão de 
Infraestruturas, relatórios e estudos de planeamento. 1969-12-29 / 1971-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0547/016 - Infraestruturas NATO. Geral. Contém documentos NATO da Comissão de 
Infraestrutura. 1971-12-18 / 1972-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/195/0547/017 - Infraestruturas NATO. Geral. Contém documentos NATO da Comissão de 
Infraestrutura, relatórios financeiros, CEIOTAN DSEC - Complexo de comunicações do quartel-general do IBERLANT 
- pedido de inspeção conjunta apresentado pelo país hospedeiro. 1973-11-16 / 1973-08-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/196 
Título: Infraestruturas NATO. Estudos e definição de necessidades. 
Datas extremas: 1953 / 1968 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 548 - 549) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos a estudos e definição de necessidades de 
infraestruturas NATO ao nível da criação de secção de construções navais, estações de radares costeiros, 
reabastecimento (cross servicing), financiamento de aeródromos, planeamento de comunicações eletrónicas na 
Europa, instalações para mísseis terra - ar. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 83, 419, 1042, 1671, 
2178 - L82 
Idioma: Português, inglês e francês 
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UI 0548 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0548/001 - Infraestruturas comuns NATO: Secção de Construções Navais. Contém 
documentos NATO sobre financiamento em tempos de guerra dos quarteis generais militares NATO e criação da 
secção de construções navais. 1953-10-12 / 1955-07-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0548/002 - Infraestruturas comuns NATO: radares costeiros. Contém informações 
sobre estações costeiras de radar e documentos NATO sobre características técnicas dos radares costeiros. 1954-
04-24 / 1956-03-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0548/003 - Reabastecimento. Cross Servicing. Pasta 2. Contém documentos NATO 
do Air Board e acordos de normalização. 1956-04-30 / 1957-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0548/004 - Reabastecimento. Cross Servicing. Pasta 1. Contém documentos NATO 
do Air Board, documentação técnica e fotografias do Kit Sabre MK V-VI. 1958-00-00 / 1958-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0548/005 - Reabastecimento. Cross Servicing. Pasta 3. Contém documentos NATO 
do Air Board, documentação técnica e acordos de normalização. 1959-02-02 / 1961-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0548/006 - Reabastecimento. Cross Servicing. Pasta 4. Contém documentos NATO 
do Air Board, acordos de normalização e manual de cross servicing. 1961-12-29 / 1965-12-20 
 
 
UI 0549 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0549/007 - Reabastecimento. Cross Servicing. Pasta 5. Contém documentos NATO 
do Air Board, acordos de normalização e manuais técnicos sobre paraquedas. 1965-12-23 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0549/008 - Reabastecimento. Cross Servicing. Manual. 1968-07-00 / 1968-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0549/009 - Aeródromos financiados graças à economia. Contém documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas sobre o estado das economias "Nettes" realizadas sobre os aeródromos. 1956-12-
19 / 1957-11-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0549/010 - Necessidades de comunicações eletrónicas - Planeamento de 
comunicações eletrónicas na Europa. Contém documentos NATO sobre infraestruturas comuns na Europa e 
relatórios do grupo permanente. 1957-02-11 / 1958-07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0549/011 - Financiamento pelas infraestruturas comuns das instalações para mísseis 
terra-ar. Contém documentos NATO sobre instalações de mísseis na Europa, elegibilidade para o financiamento 
conjunto de novas categorias de armas, defesa aérea integrada e memorandos do grupo de trabalho. 1958-05-22 
/ 1958-08-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/196/0549/012 - Necessidades de infraestruturas para período 1961 - 1963. Contém 
documentos NATO da Comissão Militar e da Comissão de Infraestruturas e informação sobre o aumento do molhe 
exterior de Ponta Delgada em 200 m. 1959-10-27 / 1961-08-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/197 
Título: Infraestruturas NATO. Órgãos de estudo e trabalho 
Datas extremas: 1953 / 1972 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 550 - 551) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos dos órgãos de estudo e trabalho das infraestruturas NATO ao 
nível das comunicações e componentes eletrónicos, estações retransmissoras para rádio na Noruega, Grupo de 
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Trabalho Ad-hoc de Telecomunicações, Grupo de Trabalho de Deteção à Distância, aquisição de lança-granadas 
88,8 mm de fabrico espanhol, Comissão Mista para Telecomunicações e Eletrónica. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/1.6. 820, 756, 1264, 
3660 - L8200 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0550 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0550/001 - Infraestruturas de comunicações e componentes eletrónicos. Grupo de 
trabalho. Pasta 1. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, correspondência e informações 
sobre compra de material GCA e instalações Radar. 1953-03-07 / 1956-01-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0550/002 - Comunicações e eletrónicos. Grupo de trabalho. Pasta 2. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e do SHAPE sobre infraestruturas de estação radar para 
observação de lançamentos de minas. 1955-04-09 / 1958-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0550/003 - Relatório sobre as estações retransmissoras para rádio na Noruega. 1954-
09-00 / 1955-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0550/004 - Revisão do plano DF/HF raios catódicos. Contém documento NATO do 
SHAPE com proposta de revisão. 1955-06-30 / 1955-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0550/005 - Infraestruturas NATO: Grupo de Trabalho "Ad Hoc" de Telecomunicações. 
Pasta 1. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e Comissão do Orçamento Militar e 
informações sobre a reserva portuguesa ao financiamento de telecomunicações SHAPE, transmissões necessárias 
em tempo de guerra. 1956-10-19 / 1957-12-28 
 
 
UI 0551 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0551/006 - Infraestruturas NATO: Grupo de Trabalho "Ad Hoc" de Telecomunicações. 
Pasta 2. Contém documentos NATO da Comissão do Orçamento Militar, imputações de certas categorias de 
despesas comuns NATO, reserva portuguesa relativa ao financiamento das telecomunicações NATO. 1958-03-03 / 
1958-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0551/007 - Grupo de trabalho de infraestruturas NATO - Grupo de Trabalho de 
Deteção à Distância. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, normas, seleção de materiais de 
radar, características do sistema de radar. 1956-10-23 / 1958-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0551/008 - Lança-granadas 88,8 mm de fabrico espanhol e munições. Processo sobre 
a aquisição de munições INSTALAZA pela GNR e instalações fabris em Portugal, deficiências do Exército em lança-
granadas, aquisição de bazucas USA, granadas antipessoal, pedido de elementos sobre granadas de espingarda no 
Exército Alemão, falta de munições em Angola, pedido de elementos sobre material de guerra, catálogos e 
apontamentos manuscritos. 1961-02-20 / 1961-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/197/0551/009 - Comissão mista NATO para telecomunicações e eletrónica. Documentos 
NATO sobre o programa de telecomunicações por satélite e relatório do grupo de trabalho multinacional técnico e 
operacional. 1969-11-07 / 1972-01-02 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/198 
Título: Infraestruturas NATO. Agendas da Comissão de Infraestruturas. 
Datas extremas: 1954 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 552) com um total de 7 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série constituída por agendas das reuniões da Comissão de Infraestruturas NATO, inclui 
agendas para as reuniões da ELLA e glossário para as infraestruturas 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/10.1, 40 - L8250 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0552 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/198/0552/001 - Glossário de infraestruturas NATO. Contém documentos NATO. 1955-07-
05 / 1955-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/198/0552/002 - Agendas das reuniões da Comissão de infraestruturas NATO. Contém 
documentos NATO. 1954-01-25 / 1954-01-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/198/0552/003 - Agendas para reuniões da ELLA. Contém telegramas. 1954-03-26 / 1954-
03-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/198/0552/004 - Agendas da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1960-12-27 / 1962-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/198/0552/005 - Agendas da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1962-12-22 / 1964-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/198/0552/006 - Agendas da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1964-12-22 / 1967-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/198/0552/007 - Agendas da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1970-12-10 / 1973-01-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/199 
Título: Infraestruturas NATO. Atas da Comissão de Infraestruturas. 
Datas extremas: 1953 / 1972 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (cx. 553 - 559) com um total de 30 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: - IF/10.3, 52, 201 - L8251 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0553 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0553/001 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1953-10-30 / 1954-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0553/002 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1954-09-20 / 1955-06-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0553/003 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1955-12-30 / 1955-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0553/004 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1956-01-04 / 1956-05-17 
 
 
UI 0554 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

300 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0554/005 - Atas de reuniões do delegado da DELNATO na Comissão de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e da Comissão de Pagamentos e 
andamento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1954-04-07 / 1956-04-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0554/006 - Atas das reuniões da Comissão Especial de Infraestruturas NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1956-01-18 / 1956-05-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0554/007 - Atas da Comissão Especial de Infraestruturas. Contém documentos NATO 
da Comissão. 1956-04-27 / 1956-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0554/008 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1958-01-13 / 1958-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0554/009 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1958-04-01 / 1958-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0554/010 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1958-08-20 / 1958-12-04 
 
 
UI 0555 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0555/011 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1958-12-15 / 1959-03-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0555/012 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1959-03-23 / 1959-05-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0555/013 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1959-06-04 / 1959-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0555/014 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1959-12-19 / 1960-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0555/015 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1960-07-18 / 1960-11-21 
 
 
UI 0556 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0556/016 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1960-12-21 / 1961-05-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0556/017 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1961-06-15 / 1961-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0556/018 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1961-12-13 / 1962-12-07 
 
 
UI 0557 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0557/019 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1962-01-02 / 1963-08-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0557/020 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1963-09-02 / 1963-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0557/021 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1963-12-16 / 1964-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0557/022 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1964-09-04 / 1964-12-09 
 
 
UI 0558 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0558/023 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1964-12-21 / 1965-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0558/024 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1965-05-19 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0558/025 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1965-12-29 / 1966-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0558/026 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1966-05-20 / 1966-09-19 
 
 
UI 0559 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0559/027 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1967-10-23 / 1967-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0559/028 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1967-01-10 / 1967-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0559/029 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão. 1967-06-28 / 1967-09-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/199/0559/030 - Atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas. Contém retificações 
dos processos verbais. 1971-12-06 / 1972-09-07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/200 
Título: Infraestruturas NATO. Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Datas extremas: 1952 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 560 - 563) com um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por relatórios de atividades da Comissão de Infraestruturas e do SHAPE, dos 
grupos de trabalho da Comissão, atribuições em matéria de infraestruturas NATO 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/10.4 - IF/10.9, 171 - 
L8252 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0560 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/001 - Relatórios da Comissão de Infraestruturas NATO e normas para relatórios 
trimestrais. Contém documentos NATO da Comissão. 1954-01-15 / 1956-01-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/002 - Relatórios SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) sobre 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO. 1953-12-19 / 1956-03-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/003 - Relatórios dos grupos de trabalho da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão. 1952-12-10 / 1956-03-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/004 - Relatório da Comissão de infraestruturas ao Conselho do Atlântico NATO. 
Contém documentos NATO da Comissão. 1955-08-26 / 1955-08-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/005 - Relatório do Grupo de Trabalho sobre Interesses Económicos da 
Comissão de infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da Comissão. 1956-01-28 / 1956-01-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/006 - Relatórios do delegado português na Comissão de Infraestruturas NATO 
sobre visita à Turquia. 1955-10-13 / 1955-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/007 - Cartas e diagramas das Infraestruturas NATO. Contém documentos 
NATO. 1954-02-23 / 1954-04-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/008 - Mandatos e funções da Comissão de Infraestruturas e grupo de trabalho 
. Contém documentos NATO. 1953-12-03 / 1955-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/009 - Interesses económicos dos projetos de infraestruturas NATO: relatório 
. Contém documentos NATO. 1954-01-25 / 1954-01-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0560/010 - Atribuições em matéria de infraestruturas NATO. Contém documentos 
NATO. 1953-12-31 / 1955-12-28 
 
 
UI 0561 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0561/011 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1956-05-12 / 1957-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0561/012 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1958-01-24 / 1959-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0561/013 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1962-01-16 / 1962-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0561/014 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1963-01-14 / 1963-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0561/015 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1963-12-26 / 1964-12-09 
 
 
UI 0562 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0562/016 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1965-01-18 / 1965-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0562/017 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1966-01-04 / 1966-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0562/018 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1959-12-17 / 1960-11-16 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0562/019 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1960-11-28 / 1961-11-29 
 
 
UI 0563 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0563/020 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1967-01-09 / 1967-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0563/021 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1970-12-21 / 1972-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0563/022 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1972-11-07 / 1973-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/200/0563/023 - Relatórios de situação e atividades da Comissão de Infraestruturas. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. Processo continuado pela 4ª Divisão do EMGFA. 1974-
02-08 / 1974-07-03 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/201 
Título: Infraestruturas NATO. Normas. 
Datas extremas: 1952 / 1973 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 564 - 568) com um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos com normas no âmbito das infraestruturas NATO com 
destaque para os aeródromos táticos, programas de infraestruturas comuns, estabelecimento de quartéis-generais 
NATO, recomendações para os campos de aviação portugueses e normas para os aeródromos navais. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/1.1.1, IF/10.10, 605, 
304, 46, 963, 2622 - L8300 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0564 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0564/001 - Infraestruturas: normas NATO. Pasta I. Contém documentos NATO do 
SHAPE e Comissão de Infraestruturas com normas dos aeródromos do SHAPE, aeródromos aeronavais, aeródromos 
táticos, aeródromos para as forças navais, programa tipo para um aeródromo SHAPE destinado a aviões de 
patrulha. 1952-06-29 / 1953-07-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0564/002 - Comissão Executiva das Obras Militares Extraordinárias. SACLANT: 
Aeródromos (anexo). Contém programa de instrução para utilização de campos de tiro internacionais, campos de 
tiro NATO, diferenças entre as normas e características para aeródromos marítimos e/ou de patrulha NATO da 
SACLANT e para aeródromos táticos da SHAPE e especificações e características (provisórias) para aeródromos 
marítimos e/ou de patrulha provisórias. 1953-02-13 / 1953-09-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0564/003 - Infraestruturas: normas NATO. Pasta I A. Contém informações e 
documentos NATO sobre normas para os aeródromos aeronavais, instalações NATO para treinos de 
bombardeamento e tiro aéreos. 1954-01-22 / 1954-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0564/004 - Infraestruturas: normas NATO- Pasta II. Contém correspondência e 
documentos NATO sobre normas para aeródromos marítimos e táticos, comunicações eletrónicas para instalações 
de treino de bombardeamento e tiro aéreo, facilidades de armazenagem de munições, construção de 
infraestruturas nos aeródromos NATO. 1954-03-24 / 1954-09-02 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0564/005 - Infraestruturas: normas NATO. Pasta III. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre medidas de defesa passiva para a proteção de aviões no solo, dispositivos da 
área de armazenagem de munições explosivas, normas de temperatura e humidade para quartel-general de guerra. 
1954-08-31 / 1955-03-17 
 
UI 0565 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0565/006 - Infraestruturas: normas NATO. Pasta IV. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre o escurecimento das pistas, normas para as instalações NATO de instrução de 
tiro e bombardeamento aéreo, conversão da infraestrutura de aeródromos táticos NATO para exigências atómicas. 
1955-02-18 / 1955-08-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0565/007 - Infraestruturas: normas NATO - Pasta V. Contém correspondência e 
documentos NATO do SHAPE e Comissão de Infraestruturas sobre aeródromos para aviões tipo F-100, prioridades 
para a aplicação das diretivas sobre comprimentos de pistas, armazenamento de munições nos aeródromos táticos, 
infraestruturas de estações radar para observação de lançamentos de minas. 1955-07-11 / 1958-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0565/008 - Aplicação da nova doutrina de defesa aos aeródromos táticos da NATO 
. Contém documentos NATO. 1954-12-21 / 1955-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0565/009 - Normas das infraestruturas NATO - Programa de Infraestruturas Comuns. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre as necessidades 1958 - 1963. 1956-08-10 / 1958-
02-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0565/010 - Normas das infraestruturas NATO - Programa de Infraestruturas Comuns. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre as necessidades 1958 - 1963. 1958-07-04 / 1958-
07-28 
 
 
UI 0566 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0566/011 - Normas das infraestruturas NATO - Programa de Infraestruturas Comuns. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre as necessidades 1958 - 1963 com avaliação de 
requisitos e elegibilidade para financiamento comum dos "novos projetos". 1958-10-21 / 1958-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0566/012 - Normas das infraestruturas NATO - Programa de Infraestruturas Comuns. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre as necessidades 1958 - 1963 e informações sobre 
o financiamento de "novas categorias de projetos" de infraestruturas, relatórios da Comissão Militar, situação das 
infraestruturas comuns. 1958-07-24 / 1950-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0566/013 - Normas das infraestruturas NATO - Programa de Infraestruturas Comuns. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e informações sobre o relatório anual de 
insfraestruturas relativo a 1959 e programa para 1960. 1958-12-23 / 1959-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0566/014 - Normas para o estabelecimento dos quartéis generais NATO. Contém 
documentos NATO do SHAPE. 1956-06-05 / 1956-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0566/015 - Normas para o estabelecimento dos quartéis generais NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1969-12-12 / 1971-08-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0566/016 - Normas para o estabelecimento dos quartéis generais NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão Militar. 1973-06-01 / 1974-01-31 
 
 
UI 0567 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0567/017 - Normas para aeródromos táticos. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas e da Comissão dos Representantes Militares sobre facilidades de mobilidade no 
armazenamento de munições, facilidades no aeródromo do Montijo. 1956-04-30 / 16/12/1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0567/018 - Normas para aeródromos táticos: recomendações sobre os campos de 
aviação das forças aéreas portuguesas. Contém documentos NATO e peças desenhadas da CEOME - Comissão 
Executiva de Obras Militares Extraordinárias, servidão militar e localização dos aeródromos da Ota, Monte Real, 
São Jacinto, Alverca, Montijo, Tancos, Espinho e Sintra. 1946-06-21 / 1951-04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0567/019 - Normas para aeródromos táticos. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas, entre outros sobre pavimentos dos aeródromos, normas, esvaziamento de depósitos 
em aeródromos NATO e armazenamento de munições. 1957-12-18 / 1958-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0567/020 - Normas para aeródromos táticos. Contém documentos NATO sobre 
critérios SHAPE para os aeródromos táticos. 1959-02-12 / 1962-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0567/021 - Normas para aeródromos táticos. Contém documentos NATO sobre 
critérios SHAPE para os aeródromos táticos e para as forças de resposta rápida e esquadrões de helicópteros 
marítimos. 1963-01-17 / 1964-12-03 
 
 
UI 0568 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0568/022 - Normas para aeródromos táticos. Contém documentos NATO sobre 
critérios SHAPE para os aeródromos táticos e instruções para os aviões ligeiros de ataque e de reconhecimento. 
1964-12-30 / 1965-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0568/023 - Normas para aeródromos táticos. Contém documentos NATO com 
critérios SHAPE para os aeródromos. 1972-01-01 / 28/09/1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0568/024 - Revestimentos dos aeródromos. Contém documentos NATO da Comissão 
de Infraestruturas. 1957-01-19 / 1958-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0568/025 - Normas sobre manutenção, utilização e funcionamento dos aeródromos 
navais. Contém informações sobre responsabilidades nacionais nas infraestruturas comuns NATO, designação dos 
países utentes dos aeródromos marítimos do ACLANT, comparticipação dos países utentes nos encargos relativos 
aos aeródromos marítimos do SACLANT, financiamento comum das despesas de funcionamento e manutenção. 
1961-12-28 / 1970-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/201/0568/026 - Aeródromos. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e 
Desenvolvimento de Trabalhos de Infraestruturas. 1971-02-28 / 1972-10-16 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/202 
Título: Infraestruturas NATO. Normas para instalações de tiro e bombardeamentos 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 569 - 571) com um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre normas para instalações de tiro e bombardeamento, 
normas para instalação do sistema TACAN para ajuda eletrónica à navegação, para as infraestruturas de mísseis 
teleguiados terra-ar HAWK, plano orientador para instalações NATO, infraestruturas eletrónicas de defesa aérea e 
notas sobre o sistema NADGE. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1020, 1699, 2063, 2650, 
2866  - L8342 
Idioma: Português, inglês e francês 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

306 / 503 

UI 0569 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0569/001 - Ajudas eletrónicas à navegação. Normas para a instalação TACAN. 
Contém documentos NATO do Naval e Air Board, informação geral, relatórios periódicos do SHAPE sobre o 
progresso do TACAN BEACON Construction. 1957-07-26 / 1960-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0569/002 - Infraestruturas para teleguiados terra/terra - MATADOR. Contém 
documentos NATO sobre normas recomendadas pelo SHAPE para as infraestruturas dos teleguiados, inclui projeto 
com peças desenhadas. 1958-05-04 / 1958-05-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0569/003 - Normas para as infraestruturas de mísseis teleguiados terra-ar HAWK. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e do SHAPE, dados técnicos e de normalização relativos 
ao Hawk. 1959-07-07 / 1960-10-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0569/004 - Normas para as infraestruturas de mísseis teleguiados terra-ar HAWK. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1961-01-24 / 1964-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0569/005 - Normas para as infraestruturas de mísseis teleguiados terra-ar HAWK. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1965-12-17 / 1972-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0569/006 - Plano orientador para instalação NATO. Treino contra mísseis. Contém 
notas sobre o concurso na Grécia, sistema de mísseis NAMFI, planeamento da instalação do centro de treino. 1960-
12-28 / 1963-09-11 
 
 
UI 0570 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0570/007 - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea. Contém documentos NATO 
do IGESUCO - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea, atas e relatórios. 1961-09-28 / 1963-02-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0570/008 - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea. Contém documento NATO 
com o plano de desenvolvimento de defesa aérea para o ACE - Comando Aliado da Europa. 1963-06-16 / 1963-06-
16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0570/009 - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea. Contém documentos NATO 
do IGESUCO - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea, atas e relatórios. 1963-09-09 / 1963-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0570/010 - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea. Contém documentos NATO 
do IGESUCO - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea, atas e relatórios e informações sobre o NADGE - projeto 
do sistema eletrónico para a defesa aérea da NATO. 1963-12-16 / 1964-03-03 
 
 
UI 0571 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0571/011 - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea. Contém documentos NATO 
do IGESUCO - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea, atas e relatórios e informações sobre o NADGE - projeto 
do sistema eletrónico para a defesa aérea da NATO. 1964-06-26 / 1964-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0571/012 - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea. Contém documentos NATO 
do IGESUCO - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea, atas e relatórios. 1964-12-22 / 1965-03-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/202/0571/013 - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea. Contém documentos NATO 
do IGESUCO - Infraestruturas eletrónicas da defesa aérea, atas e relatórios e informações sobre o NADGE - projeto 
do sistema eletrónico para a defesa aérea da NATO. 1965-03-25 / 1965-09-02 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/203 
Título: Infraestruturas NATO. Programas. 
Datas extremas: 1952 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 572 - 574) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre programas das infraestruturas NATO no SHAPE e no 
SACLANT, relatórios da Comissão de Infraestruturas sobre os programas, critérios para os depósitos de combustível 
e munições da Marinha, critérios técnicos para o míssil PERSHING e unidades de apoio. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/1.3, 1931 - L8400 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0572 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0572/001 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta 1. Contém documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas e informações do exame dos programas de infraestruturas para 1954, relatório da 
missão ao SHAPE sobre infraestruturas, exame crítico do programa de infraestruturas de SACLANT para 1954, 
necessidades de infraestrutura e programas escalonadas no tempo. 1952-03-24 / 1956-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0572/002 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta II. Contém documentos NATO 
do SHAPE com recomendações para os programas de infraestruturas, visita do presidente da Comissão de 
Infraestruturas a Lisboa. 1953-12-08 / 1954-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0572/003 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta III. Contém documentos NATO 
do SHAPE com o projeto do programa de infraestruturas comuns para 1955. 1954-06-00 / 00-06-1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0572/004 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta III -a. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas. 1954-07-09 / 1954-08-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0572/005 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta IV. Contém documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas sobre os programas de infraestruturas para 1955. 1954-09-17 / 1954-10-07 
 
 
UI 0573 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0573/006 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta V. Contém documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas e informações sobre encargos de manutenção das infraestruturas NATO, 
conservação das infraestruturas, atas das reuniões da Comissão de Infraestruturas e relatório sobre o programa 
para 1955. 1954-10-13 / 1955-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0573/007 - Programa de infraestruturas NATO. Pasta VI. Contém documentos NATO 
do SHAPE sobre necessidades futuras em matéria de infraestruturas e revisão dos programas, atas e agendas das 
reuniões da Comissão de Infraestruturas. 1955-02-04 / 1955-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0573/008 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta VII. Contém documentos 
NATO do SHAPE e Comissão de Infraestruturas e informações sobre o circuito NA-95 Lisboa - Açores, programa para 
1956. 1955-10-14 / 1955-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0573/009 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta VIII. Contém documentos 
NATO da Comissão Especial de Infraestruturas, relatório sobre o programa para 1956, agendas das reuniões da 
Comissão de Infraestruturas e das discussões das autoridades militares nacionais sobre o programa da 7ª Tranche 
de infraestruturas NATO recomendadas pelo SHAPE. 1955-11-09 / 1956-03-27 
 
 
UI 0574 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

308 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0574/010 - Programas de infraestruturas NATO. Pasta IX. Contém documentos NATO 
com programas de infraestruturas aprovados para 1953 e 1955, relatório da Comissão Militar sobre os programas 
futuros e relatórios da Comissão de Infraestruturas e memorando sobre a reparação das instalações de submarinos 
em Bartin e normas para a conversão de aeródromos da NATO. 1956-03-09 / 1960-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0574/011 - Normas, critérios e reuniões do programa de infraestruturas. Contém 
documentos NATO sobre o critério proposto pelo SACLANT para os depósitos de combustível e munições da 
Marinha, missão militar a Washington, critérios técnicos para o míssil PERSHING e relatórios da comissão de 
infraestruturas. 1959-08-06 / 1965-06-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/203/0574/012 - Normas, critérios e reuniões do programa de infraestruturas. Contém 
documentos NATO sobre os critérios técnicos para o míssil PERSHING, revisão do projeto para instalação de 
unidades de apoio, memorandos e relatórios da comissão de infraestruturas. 1965-12-16 / 1971-10-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/204 
Título: Infraestruturas NATO. Programas SHAPE. 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 575 - 579) com um total de 32 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre os programas das infraestruturas do SHAPE ao nível do 
material TACAN, instalações logísticas, recomendações para radares de deteção remota, sistemas de rádio, projetos 
para as telecomunicações, planos de defesa e relatórios da Comissão de Infraestruturas 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 339, 587, 856, 1458, 
1898, 2302, 2594, 2885, 3160, 3171, 3223, 3343, 3410, 3886, 3831, 3123, 3150, 1188, 3440 - L8412 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0575 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0575/001 - Programa SHAPE. Material TACAN (Tactical Communication Air 
Navigation). Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e normas técnicas do material para 
instalações TACAN. 1956-06-21 / 1957-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0575/002 - Relatórios sobre as principais instalações logísticas ALFCE/LOG-E. Contém 
documentos NATO sobre a lista das principais instalações logísticas destinadas ao apoio das forças portuguesas 
atribuídas ao SHAPE e média anual do pessoal militar e civil - estabelecimentos fabris e relatórios logísticos de 
tempo de paz referentes à Divisão Portuguesa para o SHAPE. 1957-06-14 / 1964-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0575/003 - Processo LOGEST - SH-LOG1. Contém documentos NATO com estimativas 
logísticas para as forças terrestres, guia referente à política logística do SHAPE, inspeções de manutenção e 
prontidão de infraestruturas NATO em Portugal e relatório da avaliação logística do SHAPE para 1969. 1962-07-20 
/ 1972-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0575/004 - Processo LOGEST - SH-LOG1. Contém documentos NATO e guia referente 
à política logística do SHAPE. 1973-11-01 / 1973-11-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0575/005 - Processo LOGEST - SH-LOG2. Contém documentos NATO com estimativa 
logística médica - instruções gerais e relatório da avaliação do SHAPE. 1973-02-22 / 1973-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0575/006 - Programa de infraestruturas SHAPE - VIII Fase. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas com descrições e recomendações para o SHAPE. 1956-08-17 / 1956-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0575/007 - Programa de infraestruturas SHAPE - VIII Fase. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas. 1956-11-05 / 1956-12-17 
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UI 0576 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0576/008 - Programa de infraestruturas SHAPE - VIII Fase. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas. 1957-01-16 / 1958-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0576/009 - Programa de infraestruturas do SHAPE. Programa 1958. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1956-11-23 / 1958-01-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0576/010 - Programa de infraestruturas do SHAPE. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1959-02-10 / 1959-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0576/011 - Infraestruturas SHAPE - X fase. Contém documentos NATO sobre radares 
de deteção remota SHAPE e fornecimento de secções de conexão, programa de infraestruturas comuns NATO para 
1959, memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1958-01-08 / 1959-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0576/012 - Programa SHAPE - XI fase. Contém documentos NATO sobre o programa 
de infraestruturas - 11ª fase, submissão de requisitos para 1960 - 1961, memorandos e relatórios da comissão de 
infraestruturas SHAPE, inclui publicações impressas. 1959-01-05 / 1959-11-12 
 
 
UI 0577 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0577/013 - XII Fração de Infraestruturas SHAPE. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1960-02-20 / 1960-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0577/014 - XII Fração de Infraestruturas SHAPE. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1960-11-22 / 1964-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0577/015 - XIII Fração do Programa SHAPE (1962). Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas. 1960-11-16 / 1961-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0577/016 - XIV Fração do Programa de Infraestruturas SHAPE- 1962. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1961-11-13 / 1962-12-07 
 
 
UI 0578 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0578/017 - Programa de infraestruturas SHAPE 1964 - XV fração. Documentos NATO 
sobre o programa de infraestruturas comuns para 1964, suspensão dos trabalho e proposta de modificações ao 
programa, memorandos e relatórios da comissão de infraestruturas. 1963-05-13 / 1966-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0578/018 - Programa de infraestruturas comuns - XVI fração. Contém documentos 
NATO sobre o programa de infraestruturas recomendado pelo SHAPE para 1965, as necessidades futuras das 
infraestruturas e relatório anual do SHAPE. 1963-10-01 / 1965-02-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0578/019 - Programa de infraestruturas comuns - recomendações do SHAPE para 
1967. Contém documentos NATO sobre o relatório do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo 
SHAPE para o ano de 1967. 1966-10-26 / 1966-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0578/020 - Programa SHAPE - XVI fração. Documentos NATO sobre a necessidade de 
continuação do programa de Infraestruturas, ensaio de receção de munições - programa de tiro no CTA, normas de 
proteção de material e recomendações do SHAPE para as infraestruturas comuns para o ano de 1965. 1964-04-30 
/ 1965-11-02 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

310 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0578/021 - Programa de infraestruturas comuns - XVI fração (retificações). 
Documentos NATO sobre a carta de promulgação e aprovação do programa de Infraestruturas. 1973-06-13 / 1973-
06-13 
 
 
UI 0579 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/022 - Programa SHAPE - XVII fração. Documentos NATO sobre a informação 
técnica adicional relativamente ao programa de Infraestruturas, recomendações do SHAPE para as infraestruturas 
comuns para o ano de 1966, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1965-05-28 / 1966-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/023 - Programa SHAPE - XVII fração. Documentos NATO sobre o sistema de 
rádio relé na zona de combate - tipo B -  estimativa. 1966-12-30 / 1966-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/024 - Programa de infraestruturas SHAPE - XVIII fração. Documentos NATO 
sobre o programa de infraestruturas recomendado pelo SHAPE, projeto para as telecomunicações - informação 
suplementar para as comunicações, memorandos e relatórios do SHAPE. 1966-06-14 / 1967-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/025 - Programa de infraestruturas SHAPE - XVIII fração. Documentos NATO 
sobre o programa de infraestruturas recomendado pelo SHAPE, plano de longo prazo, calendário dos trabalhos e 
relatório do SHAPE. 1967-12-13 / 1972-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/026 - Programa de infraestruturas comuns - XIX fase. Documentos NATO sobre 
o programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT. 1966-01-04 / 1966-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/027 - Programa de infraestruturas comuns - XXIV fração. Documentos NATO 
sobre o programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 1973 e 
memorando da comissão de infraestruturas. 1971-07-19 / 1972-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/028 - Programa de infraestruturas comuns - XXIV fração. Documentos NATO 
sobre o programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 1973, relatórios 
do SHAPE, memorando e resumo do relatório da comissão de infraestruturas. 1972-11-24 / 1973-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/029 - Programa de infraestruturas comuns - XXIV fração. Documentos NATO 
sobre o programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 1973, decisão 
final e relatório da comissão militar do plano de defesa. 1973-02-01 / 1973-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/030 - Programa de infraestruturas comuns - XXIV fração. Documentos NATO 
sobre o relatório do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 1973. 
1974-05-14 / 1974-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/031 - Programa de infraestruturas comuns - XXV fração. Documentos NATO 
sobre o relatório do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 1974. 
1972-03-09 / 1972-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/032 - Programa de infraestruturas comuns - XXV fração. Documentos NATO 
sobre o relatório do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 1974. 
1972-11-15 / 1973-07-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/204/0579/033 - Programa de infraestruturas comuns - XXV fração. Documentos NATO 
sobre a comissão de planos para a defesa, relatório do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo 
SHAPE e SACLANT para o ano de 1974, situação do programa e cumprimento financeiro da fração e memorando da 
comissão. 1973-11-28 / 1974-10-16 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/205 
Título: Infraestruturas NATO. Programas SACLANT. 
Datas extremas: 1955 / 1973 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 580 - 584) com um total de 28 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre os programas das infraestruturas do SACLANT ao nível 
dos aeródromos, projetos e relatórios de exame crítico, inspeções mistas, instalações POL em Ponta Delgada nos 
Açores, locais de armazenamento de munições especiais, medidas de sobrevivência de aeronaves, aprovação dos 
programas de infraestruturas e relatórios da Comissão de Infraestruturas, conferência de infraestruturas para o 
CINWESTLANT e o COMIBERLANT 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 429, 517, 1250, 1681, 
1918, 2318, 2139, 3100, 3362, 3536, 3657, 3726, 3613, 3996 - L8414 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0580 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0580/001 - Programas de infraestruturas SACLANT para 1956. Contém documentos 
NATO sobre os programas de infraestruturas. 1955-04-26 / 1956-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0580/002 - Conversão de programas de infraestruturas - Aeródromos. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1956-06-27 / 1958-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0580/003 - Programa de infraestruturas comuns em 1957 recomendado pelo 
SACLANT. Contém correspondência e documentos NATO do SACLANT e memorandos da Comissão dos 
Representantes Militares. 1956-08-11 / 1956-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0580/004 - Programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SACLANT. 
Contém correspondência e documentos NATO do SACLANT e memorandos da Comissão dos Representantes 
Militares. 1956-12-20 / 1957-06-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0580/005 - Programa de Infraestruturas Comuns SACLANT para 1958. Documentos 
NATO sobre a apresentação e discussão do Programa SACLANT, relatório preliminar da comissão de representantes 
militares, memorandos e relatórios do grupo permanente. 1957-07-06 / 1957-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0580/006 - Programa SACLANT para 1959. Documentos NATO sobre a coletânea das 
características de infraestruturas NATO, projetos de infraestruturas clássicas, conferência anual e relatórios da 
comissão de peritos. 1958-06-23 / 1959-10-06 
 
 
UI 0581 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0581/007 - Programa SACLANT para 1960. Documentos NATO sobre a coletânea das 
características das infraestruturas NATO, projetos de infraestruturas clássicas, cancelamento do projeto de 
infraestruturas comuns NATO relativo às barreiras de retenção do aeródromo de Espinho. 1959-12-23 / 1963-08-
27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0581/008 - Programa SACLANT para 1964 e 1965. Coletâneas sobre as características 
das infraestruturas NATO. 1964-12-24 / 1966-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0581/009 - Programa SACLANT para 1966. Coletânea das características das 
infraestruturas NATO. 1966-12-27 / 1966-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0581/010 - Programa SACLANT para 1960 - XI Fase. Documento NATO sobre as 
facilidades nacionais cedidas para o programa das infraestruturas comuns, projetos urgentes e relatórios de exame 
crítico da comissão de infraestruturas. 1959-02-09 / 1959-12-29 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0581/011 - Programa SACLANT para 1960 - XI Fase. Documentos NATO sobre a 
extensão do cais existente no porto de Ponta Delgada, inspeção mista de receção oficial de instalações para mísseis 
terra-ar e relatórios da comissão de infraestruturas. 1960-01-28 / 1966-03-11 
 
 
UI 0582 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0582/012 - Programa de infraestruturas comuns para 1960 (SACLANT). Contém 
documentos NATO da comissão de Infraestruturas e informações sobre instalações POL em Ponta Delgada. 1959-
09-23 / 1959-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0582/013 - XII Fração de Infraestruturas SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas, programas de infraestruturas e informação sobre a utilização do depósito de 
munições em Ponta Delgada. 1960-03-05 / 1960-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0582/014 - XII Fração de Infraestruturas SACLANT. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas e da Comissão de Pagamento e Desenvolvimento de trabalhos de Infraestruturas sobre 
inspeções e programas provisórios. 1960-12-13 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0582/015 - Programa de infraestruturas - Normas SACLANT - XV fração. Documentos 
NATO sobre a revisão do programa de infraestruturas, situação financeira, situação financeira do atual programa 
de partilha de custos em quatro anos - 1961-1964 e relatórios da comissão militar. 1963-03-11 / 1964-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0582/016 - Programa de infraestruturas - Normas SACLANT - XV fração. Documentos 
NATO sobre os locais de armazenamento de munições especiais - descrição dos projetos. 1973-06-13 / 1973-10-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0582/017 - Programa de infraestruturas SACLANT - XVIII fração. Documentos NATO 
sobre as modificações do programa de infraestruturas, revisão do projeto, memorandos e relatório do grupo de 
trabalho. 1965-10-08 / 1972-06-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0582/018 - Programa de infraestruturas SACLANT - XVIII fração. Documentos NATO 
sobre o resumo do relatório das modificações do programa de infraestruturas. 1972-11-10 / 1973-12-19 
 
 
UI 0583 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0583/019 - Programa de infraestruturas comuns - XX fração. Documentos NATO 
sobre os relatórios do programa de infraestruturas comuns recomendados pelo SHAPE para os anos de 1969 e 
1970, revisões e modificações dos projetos. 1969-12-12 / 1971-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0583/020 - Programa de infraestruturas comuns - XX fração. Documentos NATO 
sobre a aprovação pelo SHAPE das revisões e modificações dos projetos. 1972-03-21 / 1972-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0583/021 - Programa de infraestruturas comuns - XXI fração. Documentos NATO 
sobre os relatórios do programa de infraestruturas comuns recomendados pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 
1970 e memorando da comissão de infraestruturas. 1971-01-12 / 1972-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0583/022 - Programa de infraestruturas comuns - XXI fração. Documentos NATO 
sobre o memorando de modificação ao programa de infraestruturas comuns do SHAPE. 1973-06-01 / 1973-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0583/023 - Programa de infraestruturas comuns - XXII fração. Documentos NATO 
sobre os relatórios do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 
1971 e memorando da comissão de infraestruturas sobre o programa avançado de medidas de sobrevivência de 
aeronaves. 1970-12-31 / 1971-11-16 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0583/024 - Programa de infraestruturas comuns - XXII fração. Documentos NATO 
sobre a aprovação do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 
1971 e relatórios da comissão de infraestruturas. 1971-11-29 / 1973-04-04 
 
 
UI 0584 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0584/025 - Programa de infraestruturas comuns - XXIII fração. Documentos NATO 
sobre os relatórios do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 
1972, apontamentos manuscritos e reuniões da comissão de infraestruturas. 1970-06-08 / 1971-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0584/026 - Programa de infraestruturas comuns - XXIII fração. Documentos NATO 
sobre as alterações e revisões ao programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para 
o ano de 1972, reuniões e memorando da comissão de infraestruturas. 1972-01-13 / 1972-09-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0584/027 - Programa de infraestruturas comuns - XXIII fração. Documentos NATO 
sobre a aprovação do programa de infraestruturas comuns recomendado pelo SHAPE e SACLANT para o ano de 
1972 e relatório da comissão de infraestruturas. 1972-11-13 / 1973-04-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/205/0584/028 - Conferência anual de infraestruturas de 1973 - CINCWESTLANT - 
COMIBERLANT. Documentos NATO sobre a mensagem do COMIBERLANT referente à conferência anual de 1973. 
1973-10-25 / 1973-11-21 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/206 
Título: Infraestruturas NATO. Execução dos programas, progresso e pagamento. 
Datas extremas: 1953 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 585 - 587) com um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre a execução dos programas de infraestruturas NATO, 
progresso e pagamento, normas, concursos, atas das reuniões da Comissão de Pagamento e Desenvolvimento dos 
Trabalhos de Infraestruturas, execução de projetos, financiamento e execução de obras nos aeródromos do 
Montijo e Espinho, contribuições nacionais, empreitas internacionais em trabalhos de infraestruturas, Grupo de 
Trabalho NATO dos 14. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF1.2, IF. 1.4, 172, 178, 
1278, 3425 - L850 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0585 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0585/001 - Infraestruturas comum NATO: progresso e pagamento. Pasta I. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre a execução dos projetos de infraestruturas, normas, 
despesas suplementares, concursos internacionais, atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamentos dos 
Trabalhos de Infraestruturas, utilização em infraestruturas comuns de material fornecido ao abrigo do MDAP. 1953-
07-03 / 1955-09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0585/002 - Infraestruturas comum NATO: progresso e pagamento. Pasta II. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre a situação financeira e estado de execução dos projetos 
de infraestruturas NATO. 1955-09-20 / 1956-03-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0585/003 - Atraso na execução de programas aprovados de infraestruturas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1954-02-24 / 1954-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0585/004 - Infraestruturas NATO: acabamento de urgência em caso de alerta. 
Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1954-02-10 / 1956-02-23 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0585/005 - Financiamento e execução de obras do plano de infraestruturas NATO: 
aeródromos do Montijo e Espinho. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e informações sobre 
a matérias entregues a Título de MDAP e utilizadas em projetos de infraestruturas, atas da Comissão de 
Pagamentos e Andamento dos Trabalhos de Infraestruturas, estimativas dos trabalhos NATO do Montijo. 1954-11-
18 / 1954-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0585/006 - Contribuições nacionais para infraestruturas internacionais. Pasta 1. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Andamento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1954-11-
09 / 1955-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0585/007 - Contribuições nacionais para infraestruturas internacionais. Pasta 2. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Andamento dos Trabalhos de Infraestruturas e Comissão 
de Infraestruturas. 1956-0-20 / 1956-06-27 
 
 
UI 0586 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/008 - Peças de reserva para projetos de infraestruturas. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas. 1955-03-19 / 1956-09-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/009 - Interesses económicos. Contém documentos NATO da Comissão Especial 
de Infraestruturas. 1956-01-18 / 1956-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/010 - Empreitadas internacionais para os trabalhos de infraestruturas. Pasta 1. 
Contém documentos NATO e informações sobre as empreitadas nos aeródromos de Espinho e Montijo, reuniões 
da Comissão de Infraestruturas, lista de firmas italianas reconhecidas para concorrerem a empreitadas 
internacionais, convites a firmas de países não pertencentes à NATO. 1954-02-05 / 1954-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/011 - Empreitadas internacionais para os trabalhos de infraestruturas Pasta 2. 
Contém documentos NATO e informações sobre os concursos internacionais, reuniões da Comissão de 
Infraestruturas, convites a firmas de países não pertencentes à NATO. 1953-11-10 / 1956-04-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/012 - Importação de materiais de empreiteiros dos países NATO para execução 
de empreitadas internacionais. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, informações sobre 
empreitas internacionais e importação de maquinarias de empreiteiros estrangeiros. 1954-09-15 / 1955-09-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/013 - Programa aprovado para a 7ª tranche de Infraestruturas. Contém 
documentos NATO. 1956-05-07 / 1957-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/014 - Comissão de Progresso e Pagamento - aeródromos táticos. Contém 
documentos NATO. 1956-05-16 / 1956-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0586/015 - Comissão de infraestruturas NATO junto do gabinete de Defesa Nacional. 
Documentos sobre as infraestruturas comuns NATO em Portugal, conselhos administrativos que devem ficar afetos 
à execução das infraestruturas, instruções relativas ao seu financiamento e memorando para o SACLANT. 1957-08-
29 / 1961-06-16 
 
 
UI 0587 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0587/016 - Grupo de trabalho NATO dos 14 sobre assuntos de orçamentos e 
infraestruturas - GF. Documentos NATO sobre a preparação das negociações com França, revisão do programa de 
infraestruturas, questões para clarificar as intenções de França com respeito aos contributos para o orçamento 
militar, diretivas para os peritos e relatórios do grupo de trabalho. 1966-07-07 / 1966-10-18 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0587/017 - Grupo de trabalho NATO dos 14 sobre assuntos de orçamentos e 
infraestruturas - GF. Documentos NATO sobre a manutenção da contribuição da França para certas atividades da 
NATO - avaliação dos custos correspondentes, financiamento da deslocalização e programação das infraestruturas 
NATO, transferência do apoio logístico HAWK para a NAMSO, reuniões, memorandos e relatórios dos grupos de 
trabalhos. 1966-07-23 / 1967-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0587/018 - Grupo de trabalho NATO dos 14 sobre assuntos de orçamentos e 
infraestruturas - GF. Documentos NATO sobre a deslocalização do conselho - nova sede da NATO, fundos e 
estimativas de custos para a transferência do SHAPE, negociações com França - problemas pendentes, reuniões, 
memorandos e relatórios do grupo dos catorze. 1966-10-20 / 1966-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0587/019 - Grupo de trabalho NATO dos 14 sobre assuntos de orçamentos e 
infraestruturas - GF. Documentos NATO sobre a remoção dos equipamentos financiados pela NATO da base dos 
Estados Unidos situada na França, deslocalização das agências, sistema de dispersão através da França, reuniões, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho para a deslocalização. 1966-12-13 / 1967-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/206/0587/020 - Grupo de trabalho NATO dos 14 sobre assuntos de orçamentos e 
infraestruturas - GF. Documentos NATO sobre a relocalização e conversão dos edifícios da NATO em sede 
permanente da NATO em Bruxelas - aspetos financeiros, aumento da área das instalações, necessidade de 
mobiliário, transferência do pessoal, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de trabalho para a 
deslocalização. 1969-12-11 / 1973-04-05 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/207 
Título: Infraestruturas NATO. Atas da Comissão de Progresso e Pagamento 
Datas extremas: 1955 / 1972 
Dimensão e suporte: 16 cxs. (cx. 588 - 603) com um total de 56 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por agendas, notas e atas das reuniões da Comissão de Progresso e 
Pagamento das Infraestruturas NATO. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 235 - L85010 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0588 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0588/001 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1955-07-29 / 1956-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0588/002 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1956-08-29 / 1956-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0588/003 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1958-01-03 / 1958-03-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0588/004 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1958-03-24 / 1958-06-12 
 
 
UI 0589 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0589/005 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1958-06-12 / 1958-09-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0589/006 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1958-09-15 / 1958-12-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0589/007 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1958-12-11 / 1959-03-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0589/008 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1959-03-25 / 1959-05-26 
 
 
UI 0590 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0590/009 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1959-05-23 / 1959-07-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0590/010 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1959-07-29 / 1959-10-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0590/011 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1959-10-16 / 1959-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0590/012 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1960-05-30 / 1960-08-08 
 
 
UI 0591 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0591/013 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1960-08-18 / 1960-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0591/014 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1959-12-21 / 1960-04-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0591/015 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1960-12-20 / 1961-03-13 
 
 
UI 0592 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0592/016 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1961-03-17 / 1961-06-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0592/017 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1961-08-03 / 1961-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0592/018 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1961-12-04 / 1961-12-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0592/019 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1962-05-02 / 1962-09-04 
 
 
UI 0593 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0593/020 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1962-09-11 / 1962-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0593/021 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1964-10-19 / 1964-12-15 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0593/022 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1961-12-04 / 1962-02-03 
 
 
UI 0594 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0594/023 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1961-12-11 / 1962-01-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0594/024 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1962-01-31 / 1962-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0594/025 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1962-12-20 / 1963-04-02 
 
 
UI 0595 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0595/026 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1963-04-10 / 1963-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0595/027 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1963-08-28 / 1963-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0595/028 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1963-12-13 / 1964-03-10 
 
 
UI 0596 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0596/029 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1964-03-13 / 1964-05-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0596/030 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1964-05-19 / 1964-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0596/031 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1963-09-30 / 1963-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0596/032 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1964-12-15 / 1965-01-20 
 
 
UI 0597 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0597/033 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-02-08 / 1965-02-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0597/034 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-02-25 / 1965-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0597/035 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-03-15 / 1965-04-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0597/036 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-04-15 / 1965-06-08 
 
 
UI 0598 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0598/037 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-05-03 / 1965-07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0598/038 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-08-12 / 1965-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0598/039 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-10-14 / 1965-09-28 
 
 
UI 0599 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0599/040 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1965-11-22 / 1965-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0599/041 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1966-03-02 / 1966-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0599/042 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1966-08-18 / 1966-10-16 
 
 
UI 0600 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0600/043 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1966-08-01 / 1966-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0600/044 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1966-11-23 / 1967-01-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0600/045 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1966-12-15 / 1967-02-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0600/046 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1966-12-19 / 1967-03-01 
 
 
UI 0601 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0601/047 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1967-03-02 / 1967-03-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0601/048 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1967-04-07 / 1967-06-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0601/049 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1967-06-05 / 1967-08-22 
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UI 0602 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0602/050 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1967-10-03 / 1967-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0602/051 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1967-09-29 / 1967-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0602/052 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1971-04-23 / 1971-07-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0602/053 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1971-07-09 / 1971-10-14 
 
 
UI 0603 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0603/054 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1971-12-01 / 1972-06-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0603/055 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1972-05-24 / 1972-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/207/0603/056 - Atas das reuniões da Comissão de Progresso e Pagamento de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão incluindo agendas e notas. 1972-08-28 / 1972-09-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/208 
Título: Infraestruturas NATO. Relatórios da Comissão de Progresso e Pagamento. 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (cx. 604 - 614) com um total de 52 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por relatórios da Comissão de Progresso e Pagamento das Infraestruturas 
NATO, do SACLANT, da Comissão de Contas, relatórios sobre infraestruturas nos EUA, Holanda, Bélgica, Reino 
Unido, relatórios sobre comunicações nos aeródromos, infraestruturas eletrónicas no SHAPE, aeródromos na 
Turquia, relatórios financeiros da Alemanha, Grécia, Dinamarca, Itália, França e Noruega 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 261, 263, 392, 397, 398, 
399, 414, 415, 600, 870, 1120, 1170, 1171, 1296, 1298, 1532, 2349, - L8502 
Idioma: Português, inglês e francês 
 
UI 0604 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0604/001 - Relatórios do SACLANT sobre Infraestruturas. Contém documentos 
NATO, memorandos e relatórios com o progresso dos trabalhos ao nível das infraestruturas. 1956-05-21 / 1959-11-
09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0604/002 - Relatórios trimestrais de Infraestruturas SHAPE - NATO. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1956-05-24 / 1964-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0604/003 - Relatórios de infraestruturas dos Comissários de Contas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, incluindo relatórios dos comissários sobre as contas do SHAPE. 
1956-06-22 / 1960-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0604/004 - Relatórios de infraestruturas da Comissão de Contas. Contém 
documentos NATO incluindo relatórios dos comissários de contas e da Comissão de Orçamento Militar. 1960-12-
22 / 1962-11-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0604/005 - Relatórios de infraestruturas da Comissão de Contas. Contém 
documentos NATO incluindo relatórios dos comissários de contas. 1963-01-28 / 1964-11-09 
 
 
UI 0605 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0605/006 - Relatórios de infraestruturas da Comissão de Contas. Contém 
documentos NATO incluindo relatórios dos comissários de contas e da Comissão de Orçamento Militar. 1970-12-
18 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0605/007 - Relatórios de infraestruturas da Comissão de Contas. Contém 
documentos NATO incluindo relatórios dos comissários de contas e da Comissão de Orçamento Militar. 1971-10-
11 / 1972-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0605/008 - Relatórios de despesas de infraestruturas dos EUA. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1960-03-24 / 1971-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0605/009 - Relatório de despesas de infraestruturas dos EUA. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-12-06 / 1971-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0605/010 - Relatórios sobre infraestruturas NATO na Holanda. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-06-22 / 1957-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0605/011 - Relatórios sobre infraestruturas NATO na Holanda. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1958-02-10 / 1961-05-24 
 
 
UI 0606 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0606/012 - Relatórios sobre infraestruturas NATO na Holanda. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-12-18 / 1966-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0606/013 - Relatórios sobre infraestruturas NATO na Holanda. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1969-12-01 / 1971-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0606/014 - Relatórios sobre infraestruturas NATO na Holanda. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-12-03 / 1972-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0606/015 - Relatórios de infraestruturas da Bélgica. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-06-23 / 1957-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0606/016 - Relatórios de infraestruturas da Bélgica. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1958-02-05 / 1958-09-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0606/017 - Relatórios de infraestruturas da Bélgica. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1958-12-29 / 1965-10-18 
 
 
UI 0607 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0607/018 - Relatórios de infraestruturas da Bélgica. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1970-12-09 / 1972-05-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0607/019 - Relatórios sobre infraestruturas no Reino Unido. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-06-25 / 1958-10-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0607/020 - Relatórios sobre infraestruturas no Reino Unido. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1959-01-15 / 1961-06-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0607/021 - Relatórios sobre infraestruturas no Reino Unido. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-12-05 / 1966-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0607/022 - Relatórios sobre infraestruturas no Reino Unido. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1968-12-12 / 1972-03-08 
 
 
UI 0608 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0608/023 - Relatórios sobre infraestruturas no Reino Unido. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1972-05-29 / 1972-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0608/024 - Relatórios trimestrais sobre comunicações dos aeródromos. Contém 
documentos NATO do SHAPE. 1956-08-21 / 1959-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0608/025 - Infraestruturas eletrónicas do SHAPE. Documentos NATO sobre projetos 
de implementação de infraestruturas eletrónicas e relatório sobre os exercícios NATO realizados em 1955. 1956-
11-17 / 1972-04-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0608/026 - Relatórios sobre aeródromos na Turquia. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1960-03-08 / 1964-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0608/027 - Relatórios sobre aeródromos na Turquia. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-06-09 / 1965-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0608/028 - Relatórios sobre aeródromos na Turquia. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-06-07 / 1967-06-26 
 
 
UI 0609 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0609/029 - Relatórios sobre aeródromos na Turquia. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-01-08 / 1972-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0609/030 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Alemanha. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1958-01-25 / 1961-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0609/031 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Alemanha. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1961-12-12 / 1965-06-14 
 
 
UI 0610 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0610/032 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Alemanha. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1965-12-15 / 1966-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0610/033 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Alemanha. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1971-01-15 / 1971-07-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0610/034 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Alemanha. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1972-01-28 / 1972-07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0610/035 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Grécia. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1958-02-01 / 1958-09-24 
 
 
UI 0611 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0611/036 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Grécia. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1959-01-22 / 1963-02-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0611/037 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Grécia. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1963-11-25 / 1966-07-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0611/038 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Grécia. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Desenvolvimento dos Trabalhos de Infraestruturas. 1970-12-09 / 1972-06-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0611/039 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Dinamarca. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1959-01-26 / 1964-11-16 
 
 
UI 0612 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0612/040 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Dinamarca. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1969-05-13 / 1971-10-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0612/041 - Relatórios financeiros de infraestruturas da Dinamarca. Documentos 
NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros 
semestrais. 1971-11-03 / 1972-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0612/042 - Relatórios de infraestruturas - geral. Documentos NATO sobre a comissão 
de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de receção oficial das instalações e relatórios 
da comissão mista. 1961-06-23 / 1967-06-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0612/043 - Relatórios de infraestruturas - geral. Documentos NATO sobre o 
programa de orientação para a segurança industrial internacional, recuperação de investimentos dos países NATO 
nos estudos, investigação e produção de equipamento militar e relatórios financeiros do grupo de trabalho em 
propriedade industrial. 1968-01-15 / 1974-08-19 
 
 
UI 0613 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0613/044 - Relatório de infraestruturas da Itália. Documentos NATO sobre a 
comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios do grupo de trabalho em Itália. 
1961-06-23 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0613/045 - Relatório de infraestruturas da Itália. Documentos NATO sobre a 
comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios do grupo de trabalho em Itália. 
1966-05-25 / 1967-06-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0613/046 - Relatórios de infraestruturas de França. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1960-03-14 / 1962-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0613/047 - Relatórios de infraestruturas de França. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-12-27 / 1966-06-03 
 
 
UI 0614 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0614/048 - Relatórios de infraestruturas de França. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1967-01-12 / 1967-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0614/049 - Relatórios de infraestruturas de França. Contém documentos NATO da 
Comissão de Pagamentos e progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1969-11-24 / 1972-06-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0614/050 - Relatórios financeiros de Infraestruturas da Noruega. Documentos NATO 
sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros semestrais. 
1964-05-27 / 1967-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0614/051 - Relatórios financeiros de Infraestruturas da Noruega. Documentos NATO 
sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros semestrais. 
1959-01-16 / 1963-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/208/0614/052 - Relatórios financeiros de Infraestruturas da Noruega. Documentos NATO 
sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas e relatórios financeiros semestrais. 
1970-12-04 / 1972-10-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/209 
Título: Infraestruturas NATO. Receção de Trabalhos pela Comissão de Progresso e Pagamento. 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 9 cxs. (cx. 615 - 623) com um total de 37 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre receção de trabalhos pela Comissão de Progresso e 
Pagamentos de Trabalhos de Infraestruturas NATO, execução de programas e inspeção de projetos ao nível de 
bases navais e aeródromos táticos e marítimos em Itália, Holanda, Noruega, França, Turquia, Bélgica, Dinamarca, 
Grécia, projetos de telecomunicações com cabos submarinos, condutas de produtos POL 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 76, 292, 448, 1102, 1232, 
1445 - L853 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0615 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0615/001 - Execução dos programas com receção de trabalhos e inspeção oficial de 
receção do projeto de infraestruturas comuns NATO Tranche II. Contém documentos NATO da Comissão de 
Progresso e Pagamento dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1956-12-12 / 1962-01-
31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0615/002 - Execução dos programas com receção de trabalhos e inspeção oficial de 
receção do projeto de infraestruturas comuns NATO Tranche II. Contém documentos NATO da Comissão de 
Progresso e Pagamento dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1968-12-11 / 1972-10-
06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0615/003 -  Inspeção e receção do projeto de infraestruturas "Tranche III". Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1956-06-20 / 1956-11-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0615/004 -  Inspeção e receção do projeto de infraestruturas "Tranche III". Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1960-01-18 / 1961-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0615/005 - Inspeção e receção dos projetos de infraestruturas. Documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas, inspeção e receção oficial de instalações de bases navais, de aeródromos marítimos 
e táticos, receção formal e definitiva de projetos, memorandos e relatórios da Comissão Mista. 1957-03-18 / 1959-
11-11 
 
 
UI 0616 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0616/006 - Inspeção e receção dos projetos de infraestruturas. Documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas, inspeção e receção oficial de instalações de bases navais, de aeródromos marítimos 
e táticos em Itália, Holanda, Noruega e França e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1961-01-18 / 1961-09-
19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0616/007 - Inspeção e receção dos projetos de infraestruturas. Documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas, inspeção e receção oficial de instalações de bases navais, de aeródromos marítimos 
e táticos em Itália, Holanda, Turquia e Bélgica e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1962-01-11 / 1962-09-
20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0616/008 - Inspeção e receção dos projetos de infraestruturas. Documentos NATO 
da Comissão de Infraestruturas, inspeção e receção oficial de instalações de bases navais, de aeródromos marítimos 
e táticos em Itália, Turquia, França, Noruega e Dinamarca, relatórios da Comissão de Infraestruturas e da Comissão 
Mista. 1962-10-31 / 1966-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0616/009 - Inspeção e receção dos projetos de infraestruturas. Documentos NATO 
da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de Infraestruturas e da inspeção e receção oficial de 
instalações de bases navais, de aeródromos marítimos e táticos em Itália, Grécia, França e Noruega e relatórios da 
Comissão Mista. 1971-02-18 / 1971-07-23 
 
 
UI 0617 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0617/010 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação de bases navais, projeto de telecomunicações - cabos submarinos, 
memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1957-12-11 / 1961-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0617/011 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação de bases navais, instalação de transmissões e de aeródromos, 
memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1960-01-18 / 1960-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0617/012 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação de bases navais, instalação de telecomunicações e de uma conduta de 
produtos petrolíferos POL, memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1961-02-01 / 1961-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0617/013 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação POL - depósito nº 2, instalação de bases navais, instalação de transmissões 
e de telecomunicações, memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1961-12-04 / 1962-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0617/014 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação bases navais, instalação de transmissões e de telecomunicações, 
memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1962-06-18 / 1962-10-26 
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UI 0618 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0618/015 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação de aeródromos, instalação de transmissões e de telecomunicações, 
memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1963-01-14 / 1963-06-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0618/016 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação de bases navais, instalação de transmissões de rádio e de 
telecomunicações, instalação de depósito POL, memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1964-01-
27 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0618/017 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação de bases navais POL, instalação de transmissões de rádio e de 
telecomunicações, redes de faixas hertzianas a hiperfrequências, memorandos e relatórios da Comissão de 
Infraestruturas. 1966-03-17 / 1966-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0618/018 - Inspeção e receção do projeto da V fase. Documentos NATO sobre 
inspeção de receção oficial de instalação de aeródromos, instalação de transmissões e de telecomunicações, 
memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1971-03-23 / 1972-08-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0618/019 - Receção de Infraestruturas NATO (tranche VII e VIII). Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1959-06-
09 / 1960-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0618/020 - Receção de Infraestruturas NATO (tranche VII e VIII). Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1960-12-
27 / 1961-11-10 
 
 
UI 0619 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0619/021 - Receção de Infraestruturas NATO (tranche VII e VIII). Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1962-10-
10 / 1962-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0619/022 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1962-12-15 / 1963-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0619/023 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1963-09-06 / 1963-12-06 
 
 
UI 0620 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0620/024 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1964-10-21 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0620/025 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1965-07-23 / 1965-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0620/026 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1965-12-08 / 1966-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0620/027 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1964-12-07 / 1965-07-05 
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UI 0621 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0621/028 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1966-05-23 / 1966-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0621/029 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1966-12-22 / 1967-06-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0621/030 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1970-12-14 / 1971-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0621/031 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1971-04-09 / 1971-10-25 
 
 
UI 0622 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0622/032 - Receção de Infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas sobre inspeção da receção de diversas infraestruturas. 1971-12-17 / 1972-06-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0622/033 - Inspeções mistas de receção de instalações POL, vol. 2. Contém 
documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento das Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas 
sobre inspeções mistas da receção das instalações POL. 1961-11-24 / 1963-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0622/034 - Inspeções mistas de receção de instalações POL, vol. 3. Contém 
documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento das Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas 
sobre inspeções mistas da receção das instalações POL. 1962-02-09 / 1962-02-28 
 
 
UI 0623 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0623/035 - Inspeções mistas de receção de instalações POL, vol. 4. Contém 
documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento das Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas 
sobre inspeções mistas da receção das instalações POL. 1962-03-05 / 1962-03-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0623/036 - Inspeções mistas de receção de instalações POL, vol. 5. Contém 
documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento das Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas 
sobre inspeções mistas da receção das instalações POL. 1962-03-20 / 1962-03-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/209/0623/037 - Inspeções mistas de receção de instalações POL, vol. 6. Contém 
documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento das Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas 
sobre inspeções mistas da receção das instalações POL. 1962-03-20 / 1962-03-27 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/210 
Título: Infraestruturas NATO. Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (cx. 624 - 633) com um total de 38 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos e relatórios da Comissão Mista para Receção de Trabalhos de 
Infraestruturas Comuns NATO, incluindo da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos e inspeção de 
receção oficial das instalações. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 1232 - L8530 
Idioma: Inglês e francês 
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UI 0624 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0624/001 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1957-06-17 / 1959-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0624/002 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1959-12-14 / 1960-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0624/003 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1961-02-22 / 1961-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0624/004 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1961-11-21 / 1962-03-21 
 
 
UI 0625 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0625/005 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1962-03-22 / 1963-01-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0625/006 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1962-06-18 / 1962-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0625/007 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1962-11-07 / 1962-12-08 
 
 
UI 0626 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0626/008 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1962-12-17 / 1963-05-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0626/009 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1963-05-24 / 1963-08-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0626/010 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1963-08-06 / 1963-11-04 
 
 
UI 0627 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0627/011 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1963-11-07 / 1963-12-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0627/012 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1964-01-22 / 1964-04-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0627/013 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1964-03-26 / 1964-07-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0627/014 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1964-07-08 / 1964-10-14 
 
 
UI 0628 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0628/015 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1964-10-23 / 1964-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0628/016 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1964-12-22 / 1965-02-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0628/017 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1965-02-05 / 1965-04-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0628/018 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1965-04-07 / 1965-07-23 
 
 
UI 0629 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0629/019 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1965-08-06 / 1965-11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0629/020 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1965-11-10 / 1965-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0629/021 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1965-12-02 / 1964-10-21 
 
 
UI 0630 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0630/022 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1966-02-24 / 1966-05-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0630/023 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1966-05-25 / 1966-10-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0630/024 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1966-11-09 / 1966-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0630/025 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1966-12-09 / 1967-02-01 
 
 
UI 0631 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0631/026 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1967-02-08 / 1967-03-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0631/027 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO - encadernação sobre estimativas referentes aos quartéis generais de guerra e centros de 
comunicações das forças aliadas no Báltico. 1967-04-12 / 1967-04-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0631/028 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1967-03-28 / 1967-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0631/029 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1967-07-18 / 1967-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0631/030 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1967-11-07 / 1967-04-24 
 
 
UI 0632 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0632/031 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1970-12-16 / 1971-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0632/032 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1971-02-06 / 1971-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0632/033 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1971-03-22 / 1971-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0632/034 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1971-06-07 / 1972-04-19 
 
 
UI 0633 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0633/035 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1971-12-10 / 1972-01-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0633/036 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1772-02-14 / 1972-03-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0633/037 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1972-03-09 / 1972-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/210/0633/038 - Comissão Mista para Receção de Trabalhos de Infraestruturas Comuns. 
Documentos NATO sobre a comissão de pagamentos e progresso dos trabalhos de infraestruturas, inspeção de 
receção oficial das instalações e relatórios da comissão mista. 1972-10-28 / 1972-03-27 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/211 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos pela Comissão de Progresso e Pagamentos 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (cx. 634 - 639) com um total de 24 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos pela Comissão de 
Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 305 - L8550 
Idioma: Inglês e francês 
 
UI 0634 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0634/001 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1956-
12-13 / 1957-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0634/002 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1957-
11-28 / 1958-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0634/003 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1960-
12-29 / 1961-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0634/004 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1962-
01-03 / 1962-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0634/005 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1963-
01-07 / 1963-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0634/006 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1963-
12-31 / 1964-09-07 
 
 
UI 0635 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0635/007 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1964-
09-14 / 1964-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0635/008 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1964-
12-22 / 1965-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0635/009 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1965-
05-18 / 1965-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0635/010 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1965-
08-05 / 1965-12-13 
 
 
UI 0636 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0636/011 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1965-
12-21 / 1966-03-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0636/012 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1966-
03-08 / 1966-05-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0636/013 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1966-
10-19 / 1966-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0636/014 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1966-
05-20 / 1966-09-28 
 
 
UI 0637 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0637/015 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1966-
12-09 / 1967-01-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0637/016 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1967-
01-25 / 1967-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0637/017 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1967-
05-12 / 1967-06-06 
 
 
UI 0638 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0638/018 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1967-
06-20 / 1967-07-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0638/019 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1967-
07-13 / 1967-09-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0638/020 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1967-
10-04 / 1967-12-30 
 
 
UI 0639 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0639/021 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1971-
05-17 / 1971-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0639/022 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1970-
12-16 / 1972-02-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0639/023 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1971-
11-22 / 1972-08-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/211/0639/024 - Autorização para cativação de fundos. Geral. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas e da Comissão de Infraestruturas. 1972-
08-02 / 1972-10-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/212 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Grécia. 
Datas extremas: 1960 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 640 - 642) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da Grécia pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 42 - L8551 
Idioma: Francês 
 
UI 0640 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0640/001 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1960-12-22 / 1961-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0640/002 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1962-01-08 / 1962-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0640/003 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1963-01-25 / 1963-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0640/004 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1963-12-18 / 1964-12-16 
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UI 0641 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0641/005 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1964-12-30 / 1965-07-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0641/006 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1965-07-26 / 1965-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0641/007 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1965-12-10 / 1966-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0641/008 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1966-07-28 / 1966-12-06 
 
 
UI 0642 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0642/009 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1966-12-16 / 1967-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0642/010 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1967-07-19 / 1967-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0642/011 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 1970-12-28 / 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/212/0642/012 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - Grécia. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos 
de Infraestruturas. 26-1-1--19 / 1972-11-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/213 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da França. 
Datas extremas: 1959 / 1966 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 643 - 645) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da França pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 43 - L8552 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0643 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0643/001 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1959-12-14 / 1960-05-31 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0643/002 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1960-05-27 / 1960-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0643/003 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1961-01-12 / 1961-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0643/004 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1961-07-19 / 1962-02-02 
 
 
UI 0644 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0644/005 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1961-12-11 / 1962-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0644/006 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1962-12-20 / 1963-10-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0644/007 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1963-12-16 / 1966-06-09 
 
 
UI 0645 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0645/008 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1964-12-18 / 1965-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0645/009 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1965-12-12 / 1966-06-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/213/0645/010 - Infraestruturas NATO. Execução dos Programas. Autorização para 
cativação de fundos - França. Contém documentos NATO da Comissão de Progresso e Pagamento dos Trabalhos de 
Infraestruturas. 1966-07-27 / 1966-11-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/214 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha 
Datas extremas: 1961 / 1972 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (cx. 646 - 656) com um total de 39 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da Alemanha pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 214 - L8553 
Idioma: Francês 
 
UI 0646 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0646/001 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-12-15 / 1961-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0646/002 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-06-14 / 1961-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0646/003 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-12-14 / 1962-05-09 
 
 
UI 0647 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0647/004 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-05-16 / 1962-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0647/005 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-12-17 / 1963-04-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0647/006 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1963-04-19 / 1963-06-24 
 
 
UI 0648 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0648/007 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1963-06-20 / 1963-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0648/008 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1963-10-14 / 1963-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0648/009 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1963-12-16 / 1964-02-26 
 
 
UI 0649 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0649/010 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-03-03 / 1964-05-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0649/011 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-05-08 / 1964-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0649/012 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-06-18 / 1964-08-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0649/013 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-08-21 / 1964-12-10 
 
 
UI 0650 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0650/014 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-12-21 / 1965-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0650/015 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-02-25 / 1965-05-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0650/016 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-03-25 / 1965-07-27 
 
 
UI 0651 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0651/017 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-07-18 / 1965-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0651/018 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-10-18 / 1965-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0651/019 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-12-17 / 1966-02-10 
 
 
UI 0652 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0652/020 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-02-16 / 1966-05-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0652/021 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-05-20 / 1966-06-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0652/022 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-06-22 / 1966-09-13 
 
 
UI 0653 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0653/023 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-09-27 / 1966-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0653/024 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-10-18 / 1966-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0653/025 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-11-23 / 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0653/026 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-11-16 / 1967-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0653/027 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1967-01-20 / 1967-03-03 
 
 
UI 0654 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0654/028 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1967-03-02 / 1967-04-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0654/029 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1967-04-24 / 1964-07-12 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

337 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0654/030 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1967-07-18 / 1969-07-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0654/031 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1970-06-22 / 1971-03-04 
 
 
UI 0655 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0655/032 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-03-08 / 1971-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0655/033 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-06-14 / 1972-04-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0655/034 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-10-15 / 1972-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0655/035 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-11-25 / 1972-03-06 
 
 
UI 0656 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0656/036 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1972-03-07 / 1972-06-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0656/037 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1972-06-08 / 1972-08-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0656/038 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1972-08-18 / 1972-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/214/0656/039 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Alemanha. Documentos 
NATO da Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas. 1972-04-06 / 1972-10-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/215 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 657 - 660) com um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da Itália pela Comissão 
de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 115 - L8554 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0657 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0657/001 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Itália. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-05-02 
/ 1956-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0657/002 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-12-05 / 1956-12-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0657/003 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-01-10 / 1961-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0657/004 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-12-14 / 1962-12-15 
 
 
UI 0658 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0658/005 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-12-19 / 1963-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0658/006 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-01-08 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0658/007 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-12-30 / 1965-11-22 
 
 
UI 0659 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0659/008 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-12-20 / 1966-09-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0659/009 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-07-28 / 1966-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0659/010 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-12-29 / 1967-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0659/011 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1967-08-10 / 1967-11-30 
 
 
UI 0660 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0660/012 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1970-09-02 / 1971-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0660/013 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-06-14 / 1971-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/215/0660/014 - Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Itália. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-12-15 / 1972-10-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/216 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Holanda. 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 661 - 662) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da Holanda pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 112 - L8555 
Idioma: Francês e inglês 
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UI 0661 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0661/001 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Holanda. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-04-30 
/ 1956-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0661/002 - Autorização para cativação de fundos. Holanda. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1957-01-29 / 1957-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0661/003 - Autorização para cativação de fundos. Holanda. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1960-12-21 / 1961-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0661/004 - Pedido de fundos. Holanda. Contém documentos NATO da Comissão de 
Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-01-20 / 1964-12-16 
 
 
UI 0662 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0662/005 - Pedido de fundos. Holanda. Contém documentos NATO da Comissão de 
Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-01-11 / 1965-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0662/006 - Pedido de fundos. Holanda. Contém documentos NATO da Comissão de 
Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-01-03 / 1967-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0662/007 - Pedido de fundos. Holanda. Contém documentos NATO da Comissão de 
Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1970-12-21 / 1971-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/216/0662/008 - Pedido de fundos. Holanda. Contém documentos NATO da Comissão de 
Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1972-01-10 / 1972-10-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/217 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Turquia 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 663 - 667) com um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da Turquia pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 113 - L8556 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0663 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0663/001 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-05-02 
/ 1956-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0663/002 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-11-13 
/ 1956-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0663/003 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-01-06 
/ 1961-06-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0663/004 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-06-23 
/ 1961-12-04 
 
 
UI 0664 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0664/005 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-09-24 
/ 1962-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0664/006 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-12-27 
/ 1962-09-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0664/007 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-12-14 
/ 28.8.63 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0664/008 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1963-09-03 
/ 1963-12-09 
 
 
UI 0665 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0665/009 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1963-12-12 
/ 1964-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0665/010 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-09-21 
/ 16.12.64 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0665/011 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-08-06 
/ 1965-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0665/012 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 16.12.64 / 
1965-08-04 
 
 
UI 0666 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0666/013 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-01-05 
/ 1966-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0666/014 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-05-16 
/ 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0666/015 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-12-20 
/ 1967-09-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0666/016 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1967-05-24 
/ 1967-12-08 
 
 
UI 0667 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0667/017 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1970-12-17 
/ 1971-05-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0667/018 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-05-14 
/ 1971-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0667/019 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-10-07 
/ 1972-07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/217/0667/020 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Turquia. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-12-08 
/ 1972-10-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/218 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Bélgica 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 668) com um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da Bélgica pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 114 - L8557 
Idioma: Francês  
 
UI 0668 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/218/0668/001 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Bélgica. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1956-04-30 
/ 1956-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/218/0668/002 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Bélgica. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1959-12-22 
/ 1961-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/218/0668/003 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Bélgica. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-01-04 
/ 1964-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/218/0668/004 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Bélgica. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1964-12-18 
/ 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/218/0668/005 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Bélgica. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-12-12 
/ 1967-12-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/218/0668/006 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Bélgica. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1969-12-18 
/ 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/218/0668/007 - Infraestruturas NATO. Autorização para cativação de fundos. Bélgica. 
Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-11-29 
/ 1972-10-18 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/219 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Inglaterra 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 669 - 670) com um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos da Inglaterra pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 491, 574 - L8558 
Idioma: Francês e português 
 
UI 0669 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0669/001 - Financiamento e cativação de fundos: pedido de fundos apresentado por 
Portugal. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 
1956-08-20 / 1965-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0669/002 - Financiamento e cativação de fundos: pedido de fundos apresentado por 
Portugal. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 
1967-06-28 / 1971-05-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0669/003 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1960-01-15 / 1961-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0669/004 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1961-12-14 / 1962-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0669/005 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1962-12-19 / 1964-11-04 
 
 
UI 0670 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0670/006 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-01-05 / 1965-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0670/007 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1965-12-14 / 196-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0670/008 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-12-29 / 1967-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0670/009 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1970-12-08 / 1971-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0670/010 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-11-29 / 1972-08-16 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/219/0670/011 - Financiamento e cativação de fundos - Inglaterra. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1972-09-05 / 1972-10-16 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/220 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos da Dinamarca e Noruega 
Datas extremas: 1959 / 1971 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 671 - 674) com um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega pela Comissão 
de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 198 - L8559 
Idioma: Francês 
 
UI 0671 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0671/001 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1959-12-13 / 1961-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0671/002 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1960-12-29 / 1961-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0671/003 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1961-12-14 / 1962-11-26 
 
 
UI 0672 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0672/004 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1962-12-17 / 1963-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0672/005 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1963-12-09 / 1964-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0672/006 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1965-01-11 / 1965-12-01 
 
 
UI 0673 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0673/007 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1966-01-17 / 2015-07-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0673/008 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1966-08-01 / 1966-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0673/009 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1967-01-09 / 1967-03-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0673/010 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1967-07-19 / 1968-09-25 
 
 
UI 0674 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0674/011 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1970-12-04 / 1971-04-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/220/0674/012 - Pedidos de fundos da Dinamarca e Noruega. Contém documentos NATO 
da Comissão de Pagamentos e Progresso de Trabalhos das Infraestruturas. 1971-12-17 / 1972-10-25 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/221 
Título: Infraestruturas NATO. Cativação de fundos do SHAPE 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 675) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de autorização para cativação de fundos do SHAPE pela 
Comissão de Progresso e Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 165 - L8561 
Idioma: Francês e inglês 
 
UI 0675 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/221/0675/001 - Infraestruturas NATO. Pedidos de fundos SHAPE. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas. 1957-10-05 / 1966-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/221/0675/002 - Infraestruturas NATO. Pedidos de fundos SHAPE. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1966-12-28 / 1967-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/221/0675/003 - Infraestruturas NATO. Pedidos de fundos SHAPE. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1969-12-09 / 1971-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/221/0675/004 - Infraestruturas NATO. Pedidos de fundos SHAPE. Contém documentos 
NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de Infraestruturas. 1971-12-10 / 1972-08-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/222 
Título: Infraestruturas NATO. Despesas e Pagamentos da Comissão de Progresso e Pagamento 
Datas extremas: 1956 / 1962 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 676 - 678) com um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos de despesa e pagamentos da Comissão de Progresso e 
Pagamentos dos Trabalhos de Infraestruturas NATO, estimativas e previsão da contribuição nacional, contribuições 
dos países hospedeiros e de Portugal, propostas de despesa com as estações LORAN, aeródromo do Montijo, 
encomendas de equipamentos TACAN, Depósito de Munições NATO em Lisboa 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: 165 - L8561 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0676 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0676/001 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO e informações com estimativa dos encargos, pagamentos e 
autorizações de despesa, previsão da contribuição nacional. 1956-12-06 / 1957-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0676/002 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO e informações sobre a contribuição portuguesa e mapas das 
contribuições. 1958-01-07 / 1958-12-31 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0676/003 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO e informações sobre a contribuição portuguesa e mapas das 
contribuições. 1959-01-05 / 1959-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0676/004 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO e informações sobre as contribuições a pagar e mapas das 
contribuições. 1959-12-16 / 1960-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0676/005 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO e informações sobre as contribuições a pagar e mapas das 
contribuições. 1960-12-30 / 1961-12-28 
 
 
UI 0677 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0677/006 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO e informações sobre as contribuições a pagar e mapas das 
contribuições. 1962-01-09 / 1965-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0677/007 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO e informações sobre as contribuições a pagar e mapas das 
contribuições. 1965-12-20 / 1967-10-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0677/008 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de 
Infraestruturas sobre reembolso de fundos comuns e relatórios financeiros. 1971-01-13 / 1972-07-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0677/009 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da Comissão de Pagamentos e Progresso dos Trabalhos de 
Infraestruturas sobre reembolso de fundos comuns. 1972-03-08 / 1972-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0677/010 - Contribuições a pagar aos países hospedeiros relativos a trabalhos de 
infraestruturas NATO. Contém documentos do Conselho Administrativo do SGDN e da Comissão Executiva de 
Infraestruturas NATO com relações das contribuições. 1973-01-22 / 1973-11-05 
 
 
UI 0678 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/011 - Infraestruturas comuns NATO. Exército (CEOME): propostas de despesa. 
Contém documentos da CEOME sobre propostas de despesa, relação de fornecedores, mapas de despesas. 1958-
08-20 / 1958-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/012 - Infraestruturas comuns NATO. CEIOTAN: propostas de despesa. Contém 
propostas de despesa e informações de cabimento, relação das remunerações a pessoal militar e civil, contratos de 
empreitada, relações de despesa, propostas de despesas e ordens de pagamento. 1958-05-26 / 1958-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/013 - Infraestruturas comuns NATO. CEIOTAN: propostas de despesa. Contém 
propostas de despesas, relações de despesas, relações de remunerações a pagar a pessoal militar e civil e 
requisições. 1958-05-26 / 1958-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/014 - Infraestruturas comuns NATO. Marinha: propostas de despesa. Contém 
previsão orçamental para 1958 no âmbito das Infraestruturas NATO - estações LORAN, remunerações de pessoal. 
1958-08-05 / 1958-12-18 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/015 - Infraestruturas comuns NATO. Aeronáutica: propostas de despesa. 
Contém propostas de pagamento pelos fundos internacionais das despesas efetuadas com o planeamento e a 
execução do projeto do Aeródromo do Montijo. 1958-09-09 / 1958-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/016 - Infraestruturas NATO. Exército (CEOME): propostas de despesa. Contém 
propostas de autorização de despesa, pedidos de fundo para custeio do contrato com a TECHINT. Despesas com 
pessoal da CEOME e da CEIOTAN. 1959-01-07 / 1959-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/017 - Infraestruturas comuns NATO. Marinha: propostas de despesa. Contém 
previsão orçamental para 1959, informações de cabimento. 1959-01-12 / 1959-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/018 - Infraestruturas comuns NATO. Aeronáutica: propostas de despesa. 
Contém propostas de despesa, informações de cabimento, despesas com material, pagamento pelos fundos 
internacionais das despesas com  planeamento e execução do projeto do aeródromo do Montijo, encomendas de 
equipamentos TACAN. 1959-02-05 / 1960-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/019 - Infraestruturas (processo do Comandante Pina Cabral). Contém carta 
SHAPE sobre classificação de segurança do documento de infraestrutura, memória descritiva do Depósito de 
Munições NATO na área de Lisboa, planeamento e execução de trabalhos de infraestrutura financiados em comum 
pela NATO, relatório da conferência LORAN reunida no Palais Chaillot em Paris em 7 e 8 de abril de 1959, normas a 
considerar na deslocação ao estrangeiro de pessoal da CEIOTAN ou organismos executivos, remunerações de 
pessoal da CEIOTAN, instruções relativas ao financiamento das infraestruturas comuns NATO em Portugal. 1959-
04-23 / 1962-02-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/222/0678/020 - Caderno de encargos referente ao concurso para fornecimento de 
antenas que foi rubricada pela Standard Elétrica SARL, quando da assinatura do contrato em 25-08-1959. Contém 
proposta para o fornecimento de material eletrónico e proposta da Standard Elétrica. 1958-06-23 / 1959-08-25 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/223 
Título: Infraestruturas NATO. Instalações POL 
Datas extremas: 1954 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 679 - 682) com um total de 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão de Infraestruturas sobre instalações POL 
(produtos petrolíferos), atas das reuniões do grupo de trabalho, relatórios trimestrais de infraestruturas SHAPE, 
reservas de POL em tempo de guerra, atas e relatórios da Comissão de Pipelines NATO, sistemas de abastecimento 
de combustíveis. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/1.1.4, 294, 2868, 1187, 
599, 1662 - L86 
Idioma: Francês, inglês e português 
 
UI 0679 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0679/001 - Infraestruturas NATO: instalações POL. Pasta I. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas sobre os programas POL, informações sobre estimativas para projetos de Pol. 
1954-01-05 / 1954-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0679/002 - Infraestruturas NATO: Instalações POL. Pasta II. Contém documentos 
NATO e informações sobre instalações militares de armazenagem de produtos petrolíferos, normas militares 
provisórias, financiamento do enchimento inicial dos oleocondutos da Europa Central. 1954-11-12 / 1955-02-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0679/003 - Infraestruturas NATO: Instalações POL. Pasta III. Contém documentos 
NATO da Comissão de Infraestruturas sobre instalações militares de armazenamento de produtos petrolíferos e 
atas das reuniões do Grupo de Trabalho para controlo, operação e manutenção do sistema NATO de pipelines POL. 
1955-05-09 / 1956-04-23 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0679/004 - Relatórios trimestrais de Infraestruturas SHAPE sobre a instalação de 
bases navais. Contém documentos NATO com resumos mensais de situação. 1957-05-08 / 1957-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0679/005 - Relatórios trimestrais de Infraestruturas SHAPE sobre a instalação de 
bases navais. Contém documentos NATO com resumos mensais de situação. 1958-12-19 / 1961-09-19 
 
 
UI 0680 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0680/006 - Relatórios trimestrais com reservas de POL em tempo de guerra. 
Documentos NATO sobre reservas militares e armazenagem de produtos petrolíferos, quadros dos stocks da zona 
europeia da NATO, relatórios trimestrais da situação das reservas e relatórios logísticos de tempo de paz referentes 
à Divisão Portuguesa para o SHAPE, inclui apontamentos manuscritos. 1957-06-14 / 1961-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0680/007 - Relatórios trimestrais com reservas de POL em tempo de guerra. 
Documentos NATO sobre reservas militares e armazenagem de produtos petrolíferos, quadros dos stocks da zona 
europeia da NATO e relatórios trimestrais da situação das reservas, inclui apontamentos manuscritos. 1962-01-08 
/ 1964-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0680/008 - Relatórios trimestrais com reservas de POL em tempo de guerra. 
Documentos NATO sobre reservas militares e armazenagem de produtos petrolíferos, quadros dos stocks da zona 
europeia da NATO, estimativas de consumo médio diário de combustíveis e relatórios trimestrais da situação das 
reservas. 1973-01-09 / 1974-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0680/009 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1956-10-24 / 1957-01-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0680/010 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1957-01-11 / 1957-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0680/011 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1958-01-30 / 1958-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0680/012 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios e notas sobre a utilização em tempo de paz do sistema NATO de abastecimento de combustíveis. 
1958-12-23 / 1959-12-15 
 
 
UI 0681 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0681/013 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1960-01-19 / 1961-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0681/014 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1961-12-21 / 1963-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0681/015 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1964-01-09 / 1964-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0681/016 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1965-01-15 / 1965-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0681/017 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1965-12-15 / 1967-05-03 
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UI 0682 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0682/018 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1969-12-12 / 1972-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0682/019 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1973-01-05 / 1973-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0682/020 - Comissão de Pipelines NATO. Contém documentos NATO da Comissão, 
atas e relatórios. 1973-11-22 / 1974-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0682/021 - Grupo de bombagem POL. Documentos NATO da Comissão de 
Infraestruturas. 1958-05-20 / 1958-05-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/223/0682/022 - Acabamentos de urgência de infraestruturas POL do Comité de 
Infraestruturas. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas. 1961-10-10 / 1962-12-06 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/224 
Título: Infraestruturas NATO. Questões e problemas das infraestruturas. 
Datas extremas: 1953 / 1973 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 683 - 684) com um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão de Infraestruturas e da Comissão Especial de 
Infraestruturas sobre questões e problemas das infraestruturas NATO ao nível da conservação das instalações, 
aeródromos, ligação entre as infraestruturas comuns a serviços públicos locais, interesses económicos e utilização 
do aeródromo de Chiévres pelo SHAPE. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/1.5, IF/1.7, 75, 3588 - 
L87 
Idioma: Francês, inglês e português 
 
UI 0683 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0683/001 - Conservação de infraestruturas NATO. Contém documentos NATO da 
Comissão de Infraestruturas e da Comissão Especial de Infraestruturas. 1953-05-20 / 1956-04-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0683/002 - Conservação dos aeródromos. Contém documentos NATO da Comissão 
de Infraestruturas. 1953-11-07 / 1954-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0683/003 - Encargos de ligação de infraestruturas comuns a serviços públicos locais 
. Contém documento NATO da Comissão de Infraestruturas sobre definição de estradas interiores existentes nos 
aeródromos NATO, informações sobre desvio de estradas na base de Espinho, serviços públicos locais. 1954-02-08 
/ 1955-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0683/004 - Interesses económicos dos países resultantes de infraestruturas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre a situação financeira dos quartéis-generais, obras de 
infraestruturas comuns NATO, pessoal de transmissões eletrónicas e sobre o problema de efetivos dos projetos 
especiais da NATO, informações sobre os trabalhos da Comissão Especial de Infraestruturas. 1956-04-30 / 1960-12-
05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0683/005 - Interesses económicos dos países resultantes de infraestruturas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre financiamento de projetos. 1961-01-24 / 1961-12-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0683/006 - Interesses económicos dos países resultantes de infraestruturas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre reparações e construção de obras NATO, projetos de 
financiamento comum. 1961-12-18 / 1966-12-09 
 
 
UI 0684 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0684/007 - Interesses económicos dos países resultantes de infraestruturas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre os projetos financeiros, manutenção das infraestruturas 
NATO e problemas de defesa para 1970. 1970-12-10 / 1971-10-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0684/008 - Interesses económicos dos países resultantes de infraestruturas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas sobre pedido de reembolso de despesas efetuadas em 
instalações NATO, financiamento comum de depósitos de material avançados, utilização de fundos comuns de 
infraestruturas. 1972-01-25 / 1972-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0684/009 - Interesses económicos dos países resultantes de infraestruturas. Contém 
documentos NATO da Comissão de Infraestruturas e da Comissão de Planos de Defesa sobre a situação financeira 
das infraestruturas. 1972-11-28 / 1973-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/224/0684/010 - Utilização do aeródromo de Chièvres pelo SHAPE. Documentos NATO 
sobre o financiamento internacional e internacionalização do aeródromo da base aérea de Chièvres e memorandos 
do grupo de trabalho. 1968-06-05 / 1971-11-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/225 
Título: Infraestruturas NATO em território português. 
Datas extremas: 1953 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 685 - 687) com um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre as infraestruturas NATO em território português, 
equipamentos para o Montijo e Espinho, estações NA/URN, relatórios sobre as ligações Lisboa - Gibraltar e Lisboa 
- Açores, apoio logístico à Striking Flect em Lisboa, prolongamento do molhe de Ponta Delgada nos Açores, estudos 
para instalação de organismos militares alemães em Portugal em tempo de guerra, instalações do COMIBERLANT 
e do CINCIBERLANT 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/2, 555, 591, 3342, 
2287, 3621, 1265 - L88 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0685 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/001 - Memorial sobre infraestruturas NATO em território nacional. 1953-12-01 
/ 1953-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/002 - Infraestruturas comuns NATO em Portugal: Estações AN/URN. Contém 
documentos NATO e informações. 1954-05-19 / 1955-02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/003 - Equipamentos URN-3 para o Montijo e Espinho. Contém documentos 
NATO e informações. 1955-01-11 / 1956-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/004 - Infraestruturas comuns em território nacional AN/URN: relatórios 
trimestrais. Contém resumo do relatório do 3º trimestre de 1954. 1954-11-09 / 1954-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/005 - Atribuição de frequências para a Europa. Contém documentos NATO 
sobre as frequências TACAN. 1955-06-20 / 1955-07-26 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/006 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional - ligações 
Lisboa/Gibraltar 
. Contém informações sobre o terminal de Lisboa do Circuito NA-18, instruções técnicas, inclusão de certas 
facilidades de comunicações necessárias em Portugal. 1954-03-27 / 1956-04-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/007 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional - Ligação 
Lisboa/Gibraltar - relatórios trimestrais. Cópia de aerograma sobre modificações propostas à apresentação de 
relatórios e à forma de pagamento. 1954-11-09 / 1954-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0685/008 - Ligações Lisboa/ Açores (circuito NA-95). Contém cópia de aerograma 
sobre a reunião de 10 de abril de 1956 da Comissão de Infraestruturas. 1956-04-11 / 1956-04-11 
 
 
UI 0686 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0686/009 - Apoio logístico à Striking Flect em Lisboa. Contém informações sobre a 
atribuição da capacidade inicial de armazenagem de POL e munições, na área ACLANT, armazenagem para o 
SACLANT em Lisboa, documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, visita de elementos NATO relacionada com 
infraestruturas. 1956-04-23 / 1957-04-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0686/010 - Facilidades NATO existentes nas infraestruturas nacionais. Contém 
relatório NATO da Comissão Especial de Infraestruturas, relações de infraestruturas. 1956-11-13 / 1956-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0686/011 - Projeto do prolongamento do molhe de Ponta Delgada. Documentos 
NATO sobre o relatório de aceitação formal referente à inspeção da extensão do quebra-mar em Ponta Delgada. 
1962-06-01 / 1965-06-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0686/012 - Estudo da instalação de organismos militares alemães em Portugal, em 
tempo de guerra. Contém reconhecimento de uma zona para instalação de um depósito, desenhos e cartas 
topográficas e mapas com os encargos relativos à instalação do pessoal, pretensões das autoridades alemãs 
relativamente ao estacionamento de organizações militares alemães em Portugal em tempo de guerra, pareceres 
do Estado Maior do Exército. 1963-04-25 / 1967-06-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0686/013 - Estudo da instalação de organismos militares alemães em Portugal, em 
tempo de guerra. Contém relatório e anexos com as premissas para instalação em Portugal de organismos militares 
alemães em tempo de guerra, localização das instalações para pessoal e efetivos, disponibilidades de alojamento 
em instalações hoteleiras, construções provisórias, alojamentos e encargos relativos à instalação de pessoal. 1966-
03-00 / 1966-03-00 
 
 
UI 0687 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0687/014 - Instalações do COMIBERLANT. Documentos NATO sobre o pedido de 
informação referente às facilidades de apoio ao comando da área ibero-atlântica, cedência do reduto Gomes Freire 
do Ministério da Marinha e sua utilização para o quartel-general do comando IBERLANT. 1967-05-09 / 1969-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0687/015 - Instalações do COMIBERLANT. Documentos NATO sobre o pedido de 
informação sobre facilidades de apoio ao COMIBERLANT e acordo entre Portugal e o SACLANT. 1970-01-03 / 1971-
01-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0687/016 - Quartel general em tempo de guerra do CINCIBERLANT. Documentos 
NATO sobre facilidades do quartel general e comunicações para CINCIBERLANT, quartel general da IBERLANT, 
revisão especial das partes II a XV das infraestruturas, apontamentos manuscritos e relatórios do Grupo 
Permanente. 1957-03-26 / 1966-02-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/225/0687/017 - Quartel general em tempo de guerra do CINCIBERLANT. Documentos 
NATO sobre facilidades alfandegárias para material a importar para o COMIBERLANT, pedidos de isenção de direitos 
de importação, nomeação de um oficial e inauguração do comando do IBERLANT. 1967-01-17 / 1967-12-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/226 
Título: Infraestruturas NATO em território português. Aeródromos. 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 688 - 690) com um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre aeródromos em território português, com destaque para 
Espinho, São Jacinto em Aveiro, Montijo e Porto Santo e alguns processos da CEIOTAN e da DSIFA - Direção do 
Serviço de Infraestruturas da Força Aérea com plantas e inspeções à base aeronaval do Montijo 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/2.1, 649, 904, 192, 
IF/2.3, 2651 - L881 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0688 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0688/001 - Infraestruturas comuns em território nacional: Espinho(começo). Contém 
documentos NATO, correspondência e informações sobre o aeródromo de São Jacinto em Aveiro com localização, 
fotografia aérea, planta das instalações e plano de desenvolvimento, planta das instalações e plano de aeródromo 
existente, referência à Base Aeronaval de Leixões e Aeroporto do Porto. 1952-08-13 / 1952-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0688/002 - Infraestruturas comuns em território nacional: Espinho 
(desenvolvimento). Contém documentos NATO, correspondência e informações sobre visitas oficiais aos 
aeródromos de Espinho e Montijo, facilidades de comunicações eletrónicas, projeto para o aeródromo de Espinho, 
esquema para aeródromo SACLANT em Portugal para 27 aviões P2 V5 e 20 aviões F84, solução SACLANT para o 
aeródromo de Espinho com parecer negativo da CEOME. 1952-12-02 / 1954-06-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0688/003 - Infraestruturas comuns em território nacional. aeródromo de Espinho 
(abastecimento de água). Contém documentos NATO e informações sobre propostas de alteração ao aeródromo 
de Espinho. 1953-06-17 / 1954-08-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0688/004 - Infraestruturas comuns em território nacional: aeródromo de Espinho 
(fase final dos trabalhos). Contém documentos NATO, correspondência e informações sobre a fase final dos 
trabalhos, utilização da Base de Espinho pela esquadra PV2 da Marinha dos EUA, escolha de locais de rádio para a 
Base Aérea, principais necessidades aeronavais da NATO. 1954-07-14 / 1956-05-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0688/005 - Infraestruturas comuns em território nacional: Espinho. Relatórios 
trimestrais. Contém documentos NATO e informações sobre o progresso dos trabalhos. 1953-05-11 / 1954-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0688/006 - Abastecimento de combustíveis à Base Aeronaval de Espinho. Contém 
carta topográfica sobre o reabastecimento de combustíveis. 1956-09-20 / 1957-04-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0688/007 - Empreitadas internacionais para trabalhos de infraestruturas nacionais 
comuns: aeródromos Espinho e Montijo. Contém correspondência sobre a inscrição de firmas estrangeiras para o 
concurso. 1956-11-27 / 1957-09-19 
 
 
UI 0689 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0689/008 - Levantamento da reserva portuguesa. Pedido de fundos para execução 
de trabalhos no aeródromo do Montijo. Contém informações sobre os aeródromos de Espinho e Montijo - 2ª fase 
de construção. 1957-01-07 / 1957-07-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0689/009 - CEIOTAN - DSIFA (Direção do Serviço de Infraestruturas da Força Aérea). 
Base aeronaval do norte de Portugal - Espinho, 2ª fase. Pedido de inspeção apresentado pelo país hospedeiro. I 
volume (peças escritas). Contém minuta do relatório de inspeção, pedido de inspeção para receção, dados 
financeiros e descrição dos trabalhos. 1965-04-21 / 1965-04-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0689/010 - CEIOTAN - DSIFA (Direção do Serviço de Infraestruturas da Força Aérea). 
Base aeronaval do norte de Portugal - Espinho. 2ª fase. Pedido de inspeção apresentado pelo país hospedeiro. II 
volume (desenhos). Contém plantas. 1965-04-21 / 1965-04-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0689/011 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional: aeródromo do 
Montijo. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, correspondência, informações e despachos 
sobre o aeródromo de Montijo. 1953-03-13 / 1953-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0689/012 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional: aeródromo do 
Montijo. Contém documentos NATO, despachos e informações sobre esquema das comunicações e eletrónicos 
NATO com diagramas. 1954-08-14 / 1956-02-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0689/013 - Elementos de informação pedidos pelo CINCAIREASTLANT relativos ao 
aeródromo do Montijo. Contém instalações existentes, programa de necessidades, estimativas e desenhos com 
localização, fotografia aérea, plantas e plano de desenvolvimento. 1953-04-04 / 1953-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0689/014 - Estimativa Tipo B das necessidades do Montijo - Programa de 1954, pelo 
Subsecretariado de Estado da Aeronáutica. Contém estimativas, questionário, informações sobre o aeródromo 
existente e localização, fotografia aérea e plantas. 1954-00-00 / 1954-00-00 
 
 
UI 0690 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0690/015 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional: aeródromo do 
Montijo. Contém documentos NATO da Comissão de Infraestruturas, correspondência, informações, despachos e 
relatórios das reuniões de discussão dos projetos de construção das bases aéreas no Montijo e Espinho, 
equipamento de telecomunicações, defesa aérea de Portugal e a utilização da Base do Montijo. 1953-12-09 / 1954-
11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0690/016 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional: aeródromo do 
Montijo. relatório trimestrais. 1954-08-03 / 1954-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0690/017 - CEIOTAN - DSIFA (Direção do Serviço de Infraestruturas da Força Aérea). 
Base aeronaval do Montijo, 2ª fase. Pedido de inspeção apresentado pelo país hospedeiro. I volume (peças 
escritas). Contém minuta do relatório de inspeção, pedido de inspeção para receção, dados financeiros e descrição 
dos trabalhos. 1965-04-21 / 1965-04-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0690/018 - CEIOTAN - DSIFA (Direção do Serviço de Infraestruturas da Força Aérea). 
Base aeronaval do Montijo, 2ª fase. Pedido de inspeção apresentado pelo país hospedeiro. II volume (desenhos). 
Contém plantas. 1965-04-21 / 1965-04-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0690/019 - CEIOTAN - DSIFA (Direção do Serviço de Infraestruturas da Força Aérea). 
Construção da Base aeronaval do Montijo. Carreira de tiro da base Aérea 6. Peças escritas e desenhadas. Contém 
memórias descritivas, orçamentos e plantas, alçados cortes e pormenores. 1962-10-19 / 1962-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/226/0690/020 - Aeródromo de Porto Santo. Contém informações sobre o quartel de 
Companhia para Porto Santo, encargos com aquisição de terrenos e construções, expropriação de terrenos 
necessários ao aquartelamento, planta do sitio do Dragoal em Porto Santo, servidão aeronáutica do aeroporto de 
Porto Santo, relatório do Comando Territorial Independente da Madeira (CTIM) sobre os terrenos para o quartel 
de Porto Santo, aquisição de terrenos, melhoramentos no aeródromo. 1960-05-05 / 1967-10-17 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/227 
Título: Infraestruturas NATO em território português. Estações LORAN. 
Datas extremas: 1947 / 1961 
Dimensão e suporte: 1 cx. e 1 pasta. (cx. 691 - 692) com um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre as estações LORAN em território português, com 
destaque para as estações de Sagres e Açores. Contém história das estações LORAN em Portugal, despesas de 
funcionamento, esquemas e peças desenhadas. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: IF/2.2, 486 - L882 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0691 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0691/001 - Infraestruturas comuns em território nacional: Estação LORAN. Contém 
documentos NATO, correspondência e informações sobre as frequências LORAN, estação em Sagres, informações 
da Comissão Encarregada de estudar a localização da Estação LORAN, fotografia aérea da ponta de Sagres, normas 
para as instalações LORAN, estações nos Açores, fotografia da estação na ilha Bataan nas Filipinas e projeto de 
implantação da estação LORAN no golfo do Alasca. 1952-11-27 / 1954-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0691/002 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional. Estação LORAN em 
Sagres. Contém documentos NATO e informações sobre as instalações LORAN nos Açores e em Sagres, história das 
estações LORAN em Portugal. 1955-01-12 / 1956-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0691/003 - Infraestruturas comuns NATO em território nacional:  Estações LORAN - 
relatórios trimestrais. 1954-11-09 / 1954-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0691/004 - Infraestruturas NATO em território português: Estações LORAN. Contém 
correspondência e informações sobre o custo do funcionamento e manutenção das estações LORAN das cadeias 
NATO, utilização em tempo de paz das estações LORAN da cadeia Delta, receitas e despesas da estação LORAN na 
Ponta de Sagres, inclui propostas das firmas concorrentes à construção da estação. 1956-07-25 / 1958-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0691/005 - Infraestruturas NATO em território português: Estações LORAN. Contém 
peças escritas com medições e orçamentos da Estação LORAN da Ilha das Flores pela Comissão Administrativa das 
Novas Instalações para a Marinha (CANIM), inclui nota das despesas com a avaliação dos prédios destinados à 
construção da estação. 1958-10-20 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0691/006 - Infraestruturas NATO em território português: Estações LORAN. Contém 
peças escritas e desenhadas da captação e adução de água à Estação LORAN da Ilha de Santa Maria pela Comissão 
Administrativa das Novas Instalações para a Marinha (CANIM). 1961-10-00 / 1961-10-11 
 
 
UI 0692 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0692/007 - Infraestruturas LORAN-URN: esquemas e planos de sistemas eletrónicos. 
Contém esquemas das estações LORAN do Alaska e Miako Jima. 1947-07-29 / 1955-01-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/227/0692/008 - Grupo de trabalho que procedeu à escolha de locais para montagem das 
Estações LORAN - desenhos do relatório. Contém reprodução de original de 1924 do plano hidrográfico das 
enseadas de Belixe, Sagres e Balieira, várias peças desenhadas das ilhas das Flores, Stª. Maria, Terceira, Porto Santo, 
Faial e Pico, incluindo as coberturas ideais LORAN - Plano A Plano B e coberturas no Atlântico Norte. 1956-00-00 / 
1956-00-00 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/228 
Título: Infraestruturas NATO em território português. Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. 
Datas extremas: 1959 / 1960 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 693 - 696) com um total de 21 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da CEOME - Comissão Executiva de Obras Militares 
Extraordinárias sobre as obras de construção do Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa incluindo as 
instalações militares do Marco do Grilo 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - L882 
Idioma: Inglês 
 
UI 0693 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0693/001 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: paios de 400 m2. Contém 
peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas técnicas e 
designação dos acabamentos e peças desenhadas de construção civil e eletricidade (perspetivas, plantas, alçados 
e cortes e pormenores). 1959-01-26 / 1959-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0693/002 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: paios de 200 m2. Contém 
peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas técnicas e 
designação dos acabamentos e peças desenhadas de construção civil e eletricidade (perspetivas, plantas, alçados 
e cortes e pormenores). 1959-01-13 / 1959-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0693/003 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: paios de escorvas e 
espoletas. Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas 
técnicas e designação dos acabamentos e peças desenhadas de construção civil e eletricidade (perspetivas, plantas, 
alçados e cortes e pormenores). 1959-02-05 / 1959-06-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0693/004 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: laboratório de 36 m2 (tipo 
inglês). Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas 
técnicas e designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil e eletricidade (perspetivas, 
plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-03-14 / 1959-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0693/005 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: laboratório de 342 m2 (tipo 
americano). Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas 
técnicas e designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e esgotos e 
eletricidade (perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-04-19 / 1959-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0693/006 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: retretes. Contém peças 
descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas técnicas e designação e 
mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil e águas e esgotos (perspetivas, plantas, alçados e 
cortes e pormenores). 1958-12-13 / 1959-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0693/007 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: arrecadação de elevadores 
- transportadores (fork-lifts). Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas 
privativas, fichas técnicas e designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e 
esgotos e eletricidade (perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-04-14 / 1959-09-02 
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UI 0694 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0694/008 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: controle da entrada da 
zona explosiva. Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, 
fichas técnicas e designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e esgotos e 
eletricidade (perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1958-12-22 / 1959-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0694/009 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: estação de serviços de 
incêndios. Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas 
técnicas e designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e esgotos e 
eletricidade (perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-04-22 / 1959-05-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0694/010 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: bloco oficinal. Contém 
peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas técnicas e 
designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e esgotos e eletricidade 
(perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-05-12 / 1959-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0694/011 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: administração. Contém 
peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas técnicas e 
designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e esgotos e eletricidade 
(perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-05-12 / 1959-10-20 
 
 
UI 0695 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0695/012 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: armazém de inertes. 
Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas técnicas e 
designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e esgotos e eletricidade 
(perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-05-11 / 1959-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0695/013 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: controle da entrada 
principal. Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, fichas 
técnicas e designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas de construção civil, águas e esgotos e 
eletricidade (perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0695/014 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção: estradas de serviço interno e áreas de 
parques e estacionamento, áreas terraplanadas para implantação dos edifícios e movimento de terras para a 
cobertura dos paióis. Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas 
privativas e ficha técnica e peças desenhadas do plano geral construção civil, águas e esgotos e eletricidade 
(perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0695/015 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção: rede geral de águas, depósitos e 
estação de bombagem. Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas 
privativas, fichas técnicas memória descritiva, designação e mapa de acabamentos e peças desenhadas da rede 
geral de águas, depósitos e estação de bombagem (perspetivas, plantas, alçados e cortes e pormenores). 1959-00-
00 / 1959-00-00 
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UI 0696 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0696/016 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção: rede geral de esgotos. Contém peças 
descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas, memória descritiva e peças 
desenhadas. 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0696/017 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Fornecimento e colocação de material de incêndios. 
Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas e memória 
descritiva. 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0696/018 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção: portão, cancelas e vedação. Contém 
peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas e ficha técnica. 1959-00-
00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0696/019 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Obra de construção do edifício: depósitos de combustíveis, 
enterrados, bombas medidoras, etc. Contém peças descritivas com o programa dos trabalhos a realizar, condições 
técnicas privativas e ficha técnica, designação e mapa de acabamentos. 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0696/020 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Programa do concurso e caderno de encargos. condições 
gerais e condições especiais. Contém programa de construção do depósito de munições OTAN na área de Lisboa - 
instalações do Marco do Grilo. 1960-00-00 / 1960-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/228/0696/021 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. 1ª fase. Instalações Militares do Marco do Grilo. Obra de construção 
do edifício: armazém de inertes N. Contém descrição dos trabalhos a realizar, condições técnicas privativas e peças 
desenhadas (plantas, alçados e pormenores). 1959-00-00 / 1961-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/229 
Título: Infraestruturas NATO em território português. Depósito de Munições OTAN na área de Lisboa. Instalações 
Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. 
Datas extremas: 1959 / 1960 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 697) com um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da CEOME - Comissão Executiva de Obras Militares 
Extraordinárias sobre as obras de construção das instalações militares do Marco do Grilo pertencentes ao Depósito 
de Munições OTAN na área de Lisboa 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: L882 
Idioma: Português 
 
UI 0697 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/001 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Construção do edifício da Central Elétrica de Emergência. Contém 
condições gerais e especiais, condições técnicas privativas, medições, orçamento e desenhos. 1959-00-00 / 1961-
00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/002 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Equipamentos elétricos e mecânicos. Programa do concurso e 
caderno de encargos. Contém condições gerais e especiais. 1959-00-00 / 1961-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/003 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Equipamentos elétricos e mecânicos. Caderno de encargos. 
Contém condições técnicas. 1960-00-00 / 1960-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/004 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Equipamentos elétricos e mecânicos. Caderno de encargos e 
equipamento elétrico e mecânico da Central Elétrica de Recurso. Contém condições gerais e especiais, condições 
técnicas privativas, medições, orçamento e desenhos. 1960-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/005 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Equipamentos elétricos e mecânicos. Caderno de encargos e rede 
de distribuição de energia elétrica. Contém condições gerais e especiais, condições técnicas privativas, medições, 
orçamento e desenhos. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/006 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Equipamentos elétricos e mecânicos. Caderno de encargos e 
instalações elétricas de força motriz e ensaios. Contém condições gerais e especiais, condições técnicas privativas, 
medições, orçamento e desenhos. 1957-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/007 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Equipamentos elétricos e mecânicos. Caderno de encargos e rede 
telefónica. Contém condições gerais e especiais, condições técnicas privativas, medições, orçamento e desenhos. 
1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/008 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Construção de 2 edifícios: central elétrica e armazém de inertes. 
Contém programa do concurso, caderno de encargos, condições gerais e especiais. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/229/0697/009 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Instalações Militares no Marco do Grilo. 3ª fase. Posto de transformação e equipamento elétrico de alta tensão.  
Contém caderno de encargos, condições técnicas, orçamento e peças desenhadas. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/230 
Título: Infraestruturas NATO em território português. Depósito de POL OTAN na área de Lisboa.  
Datas extremas: 1962 / 1963 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 698) com um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da CEOME - Comissão Executiva de Obras Militares 
Extraordinárias sobre as obras de construção do Depósito de POL OTAN na área de Lisboa  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - L882 
Idioma: Português 
 
UI 0698 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/230/0698/001 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN na área de Lisboa. Coordenadas cadastrais dos vértices das condutas. 
Contém mapa com as zonas de servidão da bateria da Raposeira, zonas a adquirir para as infraestruturas e zonas 
sujeitas a servidão militar, relações de proprietários da zona da estação de bombagem, da conduta para os 
depósitos SONAP e SHELL, zonas de trabalho e de servidão, mapas cadastrais da área da estação de bombagem, 
área do depósito, das condutas do cais para o depósito e da conduta da estação de rebombagem ao cais de 
munições e às estações da SONAP e SHELL. 1960-03-09 / 1960-05-18 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/230/0698/002 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN na área de Lisboa. Construção dos reservatórios e das obras civis. Vol. 1. 
Contém programa do concurso e caderno de encargos com condições gerais e especiais. 1961-12-00 / 1961-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/230/0698/003 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN na área de Lisboa. Fornecimento e montagem de equipamentos mecânicos. 
Vol. 2. Contém descrição dos trabalhos e orçamento. 1961-12-00 / 1961-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/230/0698/004 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN na área de Lisboa. Empreitada da construção dos reservatórios e obras civis. 
Anexo adenda ao caderno de encargos. 1962-05-00 / 1963-00-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/231 
Título: Infraestruturas NATO em território português. Depósito de Carburantes POL OTAN em Ponta Delgada - 
Açores.  
Datas extremas: 1963 / 1964 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 699 - 701) com um total de 16 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da CEOME - Comissão Executiva de Obras Militares 
Extraordinárias sobre as obras de construção do Depósito de Carburantes POL OTAN em Ponta Delgada nos Açores 
com plantas e peças desenhadas. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - L882 
Idioma: Português 
 
UI 0699 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0699/001 - Anteprojeto da remodelação das instalações de armazenagem de óleos 
combustíveis em Ponta Delgada (Açores), de Bensaúde & Ca, Lda. (anexo). Contém memória descritiva. 1951-05-
21 / 1951-05-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0699/002 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Fornecimento e montagem das instalações 
mecânico-elétricas e telefónicas. Vol. 1. Contém programa do concurso e caderno de encargos e condições gerais 
e especiais. 1963-06-00 / 1963-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0699/003 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Fornecimento e montagem das instalações 
mecânico-elétricas e telefónicas. Vol. 2. Contém caderno de encargos com a descrição das obras e condições 
técnicas especiais e orçamento. 1963-06-00 / 1963-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0699/004 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Fornecimento e montagem das instalações 
mecânico-elétricas e telefónicas. Vol. 3. Contém caderno de encargos com as especificações técnicas. 1963-06-00 
/ 1963-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0699/005 - Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. 
Fornecimento e montagem das instalações mecânico-elétricas e telefónicas. Vol. 4. Contém fichas caderno de 
encargos com fichas técnicas. 1963-06-00 / 1963-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0699/006 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Empreitada de construção dos reservatórios e 
obras civis. Adenda ao caderno de encargos. 1964-04-00 / 1964-04-00 
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UI 0700 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0700/007 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Desenhos gerais.  Contém desenhos com o 
esquema das condutas, planta geral e área do depósito e da estação de bombagem. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0700/008 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Desenhos das instalações do molhe e sistema 
de esvaziamento.  Contém desenhos das instalações de carga e descarga no molhe, sistema de esvaziamento. 1963-
00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0700/009 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Desenhos da área do depósito e da estação de 
bombagem.  Contém planta e desenhos da implantação das obras, área da estação de bombagem, esquema do 
sistema de arrefecimento dos motores Diesel, esquema dos sistemas de ar comprimido e do combustível para 
motores Diesel, disposição do grupo motobomba para Navy Special, disposição do grupo motobomba para 
combustíveis brancos, edifício das bombas, estação de bombagem, edifício das bombas e do gerador, reservatório 
de 5.000 m3 para água de lastro, sistemas de deslastre e drenagem, edifício de bombas e do gerador, caixa 
separadora de água e paredes à prova de estilhaços. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0700/010 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Desenhos dos oleodutos.  Contém desenhos do 
traçado, perfil e detalhes e detalhes do traçado ao longo do molho. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0700/011 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Desenhos do sistema de proteção contra 
incêndios.  Contém desenhos do sistema de proteção contra incêndios no molhe, área do depósito e da estação de 
bombagem - esquema e planta da rede de água potável e contraincêndios, edifício das motobombas para serviço 
contraincêndios. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
 
UI 0701 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0701/012 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Desenhos do sistema elétrico e telefónico.  
Contém desenhos do sistema elétrico no molhe e área de esvaziamento, área do depósito e da estação de 
bombagem, esquema e detalhes do sistema de manobra das motobombas, esquema do sistema telefónico. 1963-
00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0701/013 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). 
Depósito de Carburantes de POL OTAN em Ponta Delgada - Açores. Desenhos normais.  Contém desenhos da 
passagem tipo dos oleodutos em estradas, reservatório da água de arrefecimento dos motores e outros. 1963-00-
00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0701/014 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). NATO 
POL Depot in Ponta Delgada (Açores) Supply and erection of mechanical, eletrical anda telephonic equipment. Vol. 
II. Contract Documents.  1963-06-00 / 1963-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0701/015 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). NATO 
POL Depot in Ponta Delgada (Açores) Supply and erection of mechanical, eletrical anda telephonic equipment. Vol. 
III. Contract Documents. Technical specifications. . 1963-06-00 / 1963-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/231/0701/016 - Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEOME). NATO 
POL Depot in Ponta Delgada (Açores) Supply and erection of mechanical, eletrical anda telephonic equipment. Vol. 
IV. Contract Documents. Data Sheets specifications. . 1963-06-00 / 1963-06-00 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/232 
Título: Material MDAP: Programas de auxílio.  
Datas extremas: 1953 / 1958 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 702) com um total de 13 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos aos programas de auxílio do MDAP sobre material de 
contra medidas eletrónicas, programas para o Exército, Marinha e Força Aérea, fornecimento de aviões F84 e 
Harvard 3 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - AM/0 e AM/1, AM/2, 
AM/3 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0702 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/001 - Questões relativas ao auxílio MDAP. Contém documentação referente 
artilharia antiaérea da defesa territorial, Comissão da Revisão Anual NATO com critérios e orientação dos EUA e 
exposição da Delegação dos EUA, programas MDAP para os anos fiscais de 1954 e 1955, informações sobre 
programas e perspetivas da Ajuda Mútua Americana, bases gerais para a preparação do auxílio MDAP para o ano 
fiscal de 1954, normas a seguir para se beneficiar do MDAP e relatório relativo a conversações com oficiais 
americanos delegados do MAGG. 1953-07-29 / 1955-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/002 - Auxílio MDAP. Material de contra medidas eletrónicas. Contém 
documentação referente a equipamento para guerra eletrónica, material de contra medidas eletrónicas, 
informação sobre distribuição de informações e equipamentos sobre a guerra eletrónica para as nações NATO. 
1954-05-05 / 1956-04-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/003 - Programa MDAP Exército. Contém documentação referente a programa 
de auxílio de defesa mútua dos anos fiscais de 1951 a 1953, material do MDAP, relação do material pelo Ministério 
do Exército ao abrigo do MDAP, referida a 31 de dezembro de 1952. 1952-11-30 / 1952-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/004 - Programa MDAP Exército. Programas de auxílio para o ano fiscal de 
1953/54. Contém documentação referente a alteração do programa de fornecimento de material pelos EUA, ao 
abrigo do MDAP, programa de assistência mútua do ano fiscal de 1954, tripulação dos aviões A/S-PV-2, pedido de 
fornecimento de material americano 90 mm AA (antiaérea) para os dois grupos pesados AA do CEP. 1952-12-09 / 
1955-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/005 - Programa MDAP Exército. Alterações aos programas MDAP. Contém 
documentação referente a cedência de munições em excesso, convenções sobre destino de material fornecido 
pelos EUA a Portugal, material de transmissões em excesso a ceder a vários países, transferência de munições 
MDAP das Forças Aéreas para a Marinha e alteração ao programa de fornecimento de material pelos EUA ao abrigo 
do MDAP. 1957-10-27 / 1958-03-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/006 - Programa MDAP Marinha. Aviões para a Aeronáutica Naval. Projetos para 
os anos fiscais de 1951 - 1952. Contém documentação referente a informação sobre a entrega de 9 aviões PV-2 e 
sobre proposta de fornecimento de 12 aviões SB2C-5, fornecimento de aviões à Marinha e correspondência trocada 
no âmbito do fornecimento de material (aviões). 1951-12-05 / 1954-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/007 - MDAP - Programa para a Marinha e unidades aeronavais - ano fiscal de 
1953. Contém documentação referente ao Programa MDAP de material a entregar à Marinha durante o ano fiscal 
de 1953, estudo comparativo das nossas responsabilidades navais NATO com as datas de entrega de material e 
divulgação do programa aprovado do MDAP de material para a Marinha para o ano fiscal de 1953. 1952-11-21 / 
1953-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/008 - MDAP - Programa para os anos fiscais de 1954 - 1955 (Marinha). Contém 
documentação referente a programação de DDE's, correspondência enviada ao comandante geral da Armada e ao 
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CEMGFA, informações sobre o material MDAP para a Marinha, material MDAP ano fiscal americano de 1955, DDE's 
e DE's para Portugal e necessidades portuguesas em navios de escolta. 1953-07-02 / 1953-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/009 - Programa de material para a Força Aérea. Contém documentação 
referente ao programa de material para a Força Aérea para o ano fiscal de 1954. 1953-01-30 / 1953-01-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/010 - Programa MDAP Força Aérea. Instrução de pilotos das forças aeronavais. 
Contém documentação referente a instrução de pilotos das forças aeronavais, elaboração das necessidades em 
material MDAP para instrução da Marinha referente ao ano de 1955 e cursos no estrangeiro. 1953-08-05 / 1953-
09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/011 - Programa de material MDAP para a Aeronáutica. Contém documentação 
referente à cópia do memorando MS-812 sobre a preparação do Programa MDAP. 1953-10-12 / 1953-10-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/012 - MDAP - Fornecimento de aviões F 84. Contém documentação referente 
a fornecimento de material para a Força Aérea, relatório relativo aos riscos de ataque e meios de defesa em 
Portugal. 1954-01-14 / 1955-08-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/232/0702/013 - Programa MDAP Força Aérea. Aviões para treino avançado e para treino 
de R/T. Aviões a jato de treino. Contém documentação referente ao fornecimento de aviões De Havilland Otter à 
Força Aérea ao abrigo da ajuda mútua canadiana, oferta de aviões Harvard 3 excedentes do Almirantado e aviões 
para treino avançado. 1954-04-08 / 1955-04-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/233 
Título: Material MDAP: Auxílio mútuo do Canadá.  
Datas extremas: 1951 / 1957 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 703 - 707) com um total de 41 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos ao auxílio mútuo do Canadá no âmbito do programa 
de auxílio do MDAP sobre material recebido pelo Exército, Marinha e Aeronáutica, inventários de material recebido 
do Canadá, ofertas e pedidos de material, cedência de material em conjunto, fornecimento de aviões F 86, obuses 
e munições, radares, material de artilharia, pólvoras e explosivos, viaturas e sobressalentes, relatórios sobre a 
defesa costeira da ilha de São Miguel nos Açores, obuses e munições. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - AM/4 - M 
Idioma: Português 
 
UI 0703 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/001 - Ajuda mútua do Canadá - Geral. Contém documentação referente a 
embarque e normas para a liquidação de despesas com transportes de material do Canadá, auxílio do Canadá à 
Turquia, publicação das remessas de material canadiano para Portugal, oferta de material pelo Canadá e 
confirmação de rádios, declaração feita em Paris pelo embaixador representante permanente do Canadá acerca do 
auxílio canadiano à Europa e correspondência diversa. 1951-11-24 / 1955-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/002 - Auxílio mútuo canadiano. Contém documentação referente a material 
oferecido e fornecido pelo Canadá, munições recebidas do Canadá ao abrigo do MDAP, normas referentes ao 
material da ajuda mútua do Canadá, informação relativa ao auxílio mútuo canadiano. 1954-06-26 / 1955-04-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/003 - Inventário de material da ajuda mútua do Canadá, recebido pelo Exército. 
Contém lista dos principais artigos de material recebido pelo Exército ao abrigo da ajuda mútua canadiana até 31 
de dezembro de 1953 e relação do material recebido pelo Exército referido a 31 de dezembro de 1952. 1953-05-16 
/ 1954-04-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/004 - Inventário de material de ajuda mútua do Canadá recebido pela Marinha. 
Contém relação dos principais artigos de material recebidos nos anos de 1954 e 1955, lista dos principais artigos de 
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material, inventário do material recebido pela Marinha em 1955 e correspondência sobre material ao abrigo da 
ajuda mútua canadiana. 1953-05-16 / 1956-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/005 - Inventário de material da ajuda mútua do Canadá recebido pela 
Aeronáutica. Contém inventários de material, lista com o valor global dos principais artigos do material recebido 
até final do ano de 1955, inventário do material recebido pela Aeronáutica no ano de 1954 e material fornecido ao 
abrigo da ajuda mútua canadiana. 1953-05-16 / 1956-02-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/006 - Canadá: ofertas e pedidos de material. Pasta I. Contém documentação 
referente a material cedido ao abrigo da ajuda mútua canadiana, informações sobre oferta e cedência de material 
de artilharia, correspondência trocada no âmbito de pedido de fornecimento de material, lista de existências e 
necessidades de material e cedência de material de guerra canadiano. 1951-11-05 / 1953-02-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/007 - Canadá: pedidos e ofertas de material em conjunto. Pasta II. Contém 
documentação referente a oferta e cedência de material de artilharia, munições vazias para artilharia e morteiros, 
programa de auxílio mútuo canadiano para os anos de 1952 a 1956, relação do material oferecido, correspondência 
trocada no âmbito da ajuda mútua. 1951-02-20 / 1955-07-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/008 - Canadá: pedidos e ofertas de material em conjunto. Pasta III. Contém 
documentação referente a oferta de material canadiano, programa de ajuda mútua para 1955-1956, pedido de 
autorização para aceitação de material da e lista de pedido de material. 1955-01-04 / 1956-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/009 - Canadá: pedidos e oferta de material. Contém documentação referente 
a oferta e cedência de material pelo Canadá, programa canadiano de ajuda mútua, correspondência entre o Canadá 
e Portugal, pedido de autorização para aceitação de material e para embarque de material. 1955-08-12 / 1957-01-
05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/010 - Oferta suplementar de equipamentos do Exército SGM-6-56. Contém 
documentação referente a programa de ajuda mútua do Canadá para 1955-1956 e oferta pelo Canadá de diverso 
material. 1956-01-03 / 1956-04-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0703/011 - Canadá: cedência de material em conjunto. Contém documentação 
referente a oferta e cedência de material de guerra pelo Canadá a Portugal e a outras nações NATO, ordens de 
embarque, pedidos de autorização para aceitação de material e seu embarque, lista de material canadiano 
atribuído a Portugal já expedido e previsão de futuras ao abrigo da Ajuda Mútua. 1951-10-25 / 1956-10-26 
 
 
UI 0704 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0704/012 - Expedição, receção e transporte de material em conjunto (documentação 
de embarque) - Canadá - NATO- Pasta I. Contém documentação referente a documentos de embarque de material, 
material fornecido ao abrigo da ajuda mútua canadiana e transporte do material de guerra cedido pelo Canadá. 
1951-09-16 / 1954-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0704/013 - Material em conjunto pela Marinha, Exército e Aeronáutica- Pasta II. 
Contém documentação referente a transporte de material de guerra MDAP do Canadá para Lisboa, documentos 
de embarque relativos a material da ajuda mútua do Canadá. 1954-12-20 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0704/014 - Transporte de 15 caixas contendo "Wasp engine spares " embarcadas em 
St. John, Canadá, no navio Woodford. Contém documentação referente a transporte de material de guerra do 
Canadá para Lisboa, documentos de embarque, oferta e cedência de material pelo Canadá, material para as FAP 
fornecido pelo MDAP do Canadá, pedido de autorização para aceitação de material da ajuda mútua canadiana e 
seu respetivo embarque e lista de material que o Canadá ofereceu aos países NATO pelo programa de 1953-1954. 
Contém descrição geral do Celestial Navigation Trainer. 1953-02-26 / 1956-03-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0704/015 - Fornecimento de aviões F 86 - Canadá. Contém documentação referente 
a oferta canadiana de aviões, pedido e fornecimento de aviões F 86E, cedência de aviões F 86E à Grécia e Turquia. 
1953-10-13 / 1955-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0704/016 - Divisão de material - Canadá. Contém correspondência relativa à recusa 
de material de guerra que o Canadá ofereceu em troca de equivalente material americano e oferta canadiana de 
material para uma divisão de infantaria. 1950-10-24 / 1951-01-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0704/017 - Obuses e munições 155 - Canadá. Contém documentação referente a 
oferta do Canadá de obuses de 155mm. 1951-05-23 / 1951-06-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0704/018 - Radares - Canadá. Contém documentação referente a oferta de material 
canadiano, documentos de embarque, pedido e cedência de radares para artilharia AA e material antiaéreo e 
eletrónico fornecido pelo Canadá ao abrigo da Ajuda Mútua. 1951-01-20 / 1956-04-14 
 
 
UI 0705 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0705/019 - Obuses e munições 8,8 m - F28.  Canadá. Contém documentação 
referente a material auto obuz recebido pelo Canadá, sobressalentes para obuses, pedidos de autorização para 
embarque e transporte de material, correspondência trocada no âmbito do programa de auxílio mútuo da NATO, 
documentos de embarque e material de artilharia fornecido e cedido pelo Canadá. 1951-03-27 / 1957-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0705/020 - Artilharia, metralhadoras e munições antiaérea (Canadá). Contém 
documentação referente a material cedido ao abrigo do Auxílio Mútuo do Canadá, documentos de embarque e 
oferta e cedência de material AA por parte do Canadá. 1951-04-21 / 1956-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0705/021 - Oferta de munições AA de 3 mm pelo Canadá (ISM (56)5). Contém 
documentação referente ao programa de auxílio mútuo canadiano para 1956-1957 e oferta de munições de 3 mm 
AA pelo governo do Canadá. 1956-02-21 / 1956-03-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0705/022 - Pólvoras e explosivos- Canadá. Contém documentação referente a oferta 
de pólvoras e explosivos cedidos a Portugal e aos países NATO pelo Canadá ao abrigo do programa do auxílio mútuo, 
liquidação de despesas de transporte de material, correspondência no âmbito do programa de auxílio mútuo e 
documentos de embarque de material recebido do Canadá. 1952-11-10 / 1955-05-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0705/023 - Oferta de pólvoras e explosivos do Canadá (ISM (56)3 e ISM (56)4). 
Contém documentação referente a pólvoras oferecidas pelo Canadá ao abrigo do auxílio mútuo, pedido de 
autorização para embarque de embarque cedido pelo Canadá e programa de auxílio para 1956-1957 para oferta 
de pólvoras e explosivos. 1956-02-23 / 1957-08-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0705/024 - Rádios e elétricos (Navios) Canadá. Contém documentação referente a 
correspondência trocada no âmbito do programa de ajuda mútua, pedido de autorização para aceitação de 
material, documentos de embarque relativos a material, oferta de rádios e baterias pelo Canadá e despesas de 
transporte de material. 1953-02-18 / 1955-12-14 
 
 
UI 0706 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/025 - Rádios com PRC- 26 fornecidos pelo Canadá. Contém documentação 
referente a material rádio e pilhas para rádios Set C-PRC-26 fornecidos no âmbito da ajuda mútua canadiana. 1955-
06-23 / 1956-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/026 - Memorando sobre a defesa costeira de Ilha de São Miguel. Contém 
documentação referente a memorando relativo à Bateria de Artilharia de Costa de 23,4 cms. 1954-07-01 / 1954-
08-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/027 - Relatório da defesa costeira da Ilha de São Miguel. Contém 
documentação referente ao relatório sobre a Bateria de Artilharia de Costa de 23,4 cms e anexo ao relatório sobre 
trabalhos de engenharia e estimativa. Contém fotografias do Depósito de Material em S. Gonçalo, posição de Erva 
Moura, posição do Pico da Castanheira, posição da Cruz, posições dos projetores, interior do Porto de Ponta 
Delgada, Costa Norte, Ribeira Grande e Capelas. 1954-08-01 / 1954-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/028 - Cedência de material para o Canadá. Contém documentação referente a 
cedência e oferta de radares e peças de costa pelo Canadá, ajuda mútua canadiana para os anos de 1953-1954 e 
1955-1956, documentos de embarque de material do Canadá, correspondência no âmbito do material de guerra a 
expedir do Canadá para Ponta Delgada. 1953-07-10 / 1955-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/029 - Viaturas auto Canadá- Pasta I. Contém documentação referente a faltas 
em material, fornecimento e cedência de viaturas, publicações sobre viaturas, documentos de embarque e 
despesas de transporte, pedido de autorização para embarque e relação de faltas verificadas no material ao abrigo 
da ajuda mútua. 1953-02-06 / 1954-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/030 - Viaturas auto Canadá- Pasta II. Contém documentação referente a 
transporte de viaturas e sobressalentes para viaturas, cedência e oferta de material, documentos de embarque, 
pedido de autorização para aceitação de material, faltas em viaturas recebidas ao abrigo da ajuda mútua canadiana. 
1954-09-14 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/031 - Sobresselentes para viaturas 3/4 Tonelada GS- Doc SGM-8-56. Contém 
correspondência trocada no âmbito da ajuda mútua do Canadá, pedido de autorização para embarque de material, 
programa de Ajuda Mútua do Canadá de 1955-1956 e oferta pelo Canadá de sobressalentes para "Jeepões". 1956-
01-06 / 1956-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0706/032 - Munições várias - Canadá. Contém documentação referente a material 
oferecido e fornecido pelo Canadá, correspondência trocada, pedido de autorização para aceitação de material, 
documentos de embarque de material, componentes a requisitar e faturas de transporte de material militar do 
Canadá para Lisboa ao abrigo da ajuda mútua. 1953-02-21 / 1956-06-22 
 
 
UI 0707 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/033 - Sobressalentes para lança-granadas a receber do Canadá. Contém 
documentação referente a transporte de material de guerra, material oferecido e cedido pelo Canadá, 
correspondência trocada, pedido de autorização para aceitação de material ao abrigo do programa de auxílio 
mútuo. 1954-01-19 / 1954-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/034 - Empanques de obus 8,8 (Canadá). Contém documentação referente a 
encomendas de empanques para obuses 8,8 m/43 (25 Pdr), correspondência trocada no âmbito do auxílio mútuo 
canadiano. 1953-05-26 / 1955-03-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/035 - Munições PIAT cedidas pelo Canadá. Contém documentação referente a 
transporte de munições cedidas pelo Canadá provenientes da Alemanha, correspondência trocada, material cedido 
pelo Canadá, documentação de embarque, bombas anti- carro, munições PIAT fornecidas pelo Canadá e pedido de 
autorização para embarque de material cedido pelo Canadá ao abrigo da Ajuda Mútua. 1953-09-24 / 1955-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/036 - Metralhadoras oferecidas pelo Canadá. Contém documentação referente 
a oferta de material pelo Canadá, correspondência trocada no âmbito do material (metralhadoras) oferecido pelo 
Canadá. 1953-09-18 / 1955-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/037 - Obuses e munições de 14 cm pelo Canadá. Contém documentação 
referente a munições a receber do Canadá, oferta de material, pedido de autorização para embarque de material, 
correspondência trocada no âmbito do programa de auxílio mútuo canadiano. 1953-11-28 / 1954-11-27 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/038 - Pratos de alcances para os obuses de 14 cm utilizarem projéteis de 80 
libras. Contém documentação referente a obuses de 14 cm e pratos dos alcances para projeteis de 80 libras. 1955-
11-24 / 1956-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/039 - Aparelhos óticos oferecido pelo Canadá. Contém documentação 
referente a pedido de autorização para embarque de material, documentos de embarque, oferta de clinómetros 
MK IV e correspondência trocada no âmbito do programa de auxílio mútuo canadiano. 1954-08-25 / 1955-05-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/040 - Munições de obus 10,5 mm - oferta do Canadá. Contém documentação 
referente a oferta pelo governo do Canadá de componentes de munições. 1954-03-15 / 1954-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/233/0707/041 - Material de ajuda mútua canadiana - Tanques. Contém documentação 
referente a material a receber do Canadá, documentação de embarque, pedido de autorização para embarque de 
material, oferta de carros de combate médios e de munições para o canhão de 37 m/m do carro M5A1, 
correspondência trocada ao abrigo da ajuda mútua do Canadá. 1956-01-04 / 1956-06-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/234 
Título: Material MDAP: Auxílio de países aliados.  
Datas extremas: 1952 / 1957 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 708 - 712) com um total de 12 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos relativos ao auxílio de países aliados, no envio de material dos 
EUA, Inglaterra, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, Itália, Grécia, Dinamarca, Japão e Turquia, Noruega e 
Jugoslávia.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - AM/5, AM/6 - M 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0708 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0708/001 - Auxílio MDAP dos EUA. Material MDAP embarcado em Portugal com 
destino aos Açores (Marinha). Contém autorização para embarque de material, despesas com transporte 
proveniente dos EUA, correspondência trocada no âmbito do MDAP com os EUA. 1952-02-20 / 1955-05-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0708/002 - Auxílio MDAP dos EUA. Pedido e envio de material ao abrigo do MDAP - 
EUA. Contém documentação referente a pedidos de autorização para transporte de material MDAP disponível nos 
EUA e lista de material à venda da Marinha Americana e partes acessórias de navios, abastecimentos de vestuário 
e medicamentos, disponibilidade ao abrigo do Mutual Security Act. 1955-06-02 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0708/003 - Auxílio MDAP dos EUA. Receção de navios cedidos ao abrigo do MDAP. 
Contém documentação referente a entrega e receção de navios draga minas ao abrigo do MDAP, carta de apreço 
ao pessoal que recebeu os draga-minas, correspondência trocada no âmbito do MDAP, material MDAP a fornecer 
durante o ano fiscal de 1953, programas MDAP de fornecimento de material (navios e aviões navais). 1952-01-18 / 
1955-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0708/004 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Expedição, receção e transporte de material 
MDAP, vindo de Inglaterra- Pasta I. Contém documentação referente a documentação de embarque, transporte de 
material, munições e material de aeronáutica proveniente de Inglaterra, normas para o transporte de material e 
pagamento dos respetivos encargos, pedidos de autorização para embarque de material, despesas de transporte 
de material, material fornecido pelo Canadá de munições de obus e material de auxílio militar ao abrigo do MDAP. 
1952-04-26 / 1954-08-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0708/005 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Transportes de material MDAP do Norte da 
Europa. Contém documentação referente a transportes de material do Norte da Europa, normas para o transporte 
de material e pagamento dos respetivos encargos, documentos de embarque, correspondência trocada, pedido de 
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autorização e autorização de embarque de material, despesas e com o transporte de material, transporte de 
munições proveniente de Inglaterra e munições a fornecer a Portugal ao abrigo do MDAP. 1954-08-20 / 1955-02-
11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0708/006 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Expedição, receção e transporte de material 
MDAP, vindo de Inglaterra- Pasta II. Contém documentação referente a baterias de postos de rádio para náufragos 
NA/URC-4, receção e embarque de material MDAP, pedido de autorização para embarque de material disponível 
em Inglaterra, documentação de embarque, transporte de material proveniente do Almirantado e normas para o 
transporte de MDAP e pagamento dos respetivos encargos. 1955-02-15 / 1957-04-25 
 
 
UI 0709 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/007 - Material para o Exército vindo de Inglaterra. Contém documentação 
referente a material MDAP para embarque em Inglaterra de viaturas e de granadas. 1956-03-05 / 1956-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/008 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Shell fixed HE M71, 90 mm gun. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível em Inglaterra, documentos de embarque de material MDAP 
e munições a receber de Inglaterra ao abrigo do MDAP. 1954-11-03 / 1955-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/009 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Cartridge Cal 50, linked, 4 API, M8-1 TR, M17 
(TR-OSP-A-125). Contém documentação referente a material MDAP recebido na Inglaterra, munições MDAP (90 
mm) disponíveis em Inglaterra e pedido de autorização para embarque de material MDAP disponível em Inglaterra. 
1955-07-07 / 1955-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/010 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Granadas HVAP/T, M 304 de 90 mm. Contém 
documentação referente a pagamento ao "Minitry of Supply" por intermédio militar em Londres de despesas 
efetuadas com transportes internos com remessa de 6000 cartuchos de 90 mm fornecidos ao abrigo do "Off- Shore 
Procurement Programme" (OSP) e material MDAP a receber em Inglaterra. 1955-08-17 / 1956-05-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/011 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Shot, fixed, HVAP- T, M304, 90mm gun 
(Memo TR-OSP-134). Contém documentação referente a material MDAP recebido na Inglaterra, munições de 90 
mm fornecidas ao abrigo do "Off- Shore Procurement" (OSP), material MDAP disponível em Inglaterra e oferta de 
material MDAP. 1955-08-23 / 1955-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/012 - Pedido e envio de material ao abrigo do MDAP - Inglaterra. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível em Inglaterra. 1955-09-21 / 1955-09-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/013 - Auxílio MDAP da Inglaterra. 40 Trucks 21/2 ton 6x6, memo de MAAG- TR- 
OSP-A-158. Contém documentação referente a transporte de 40 camiões de 21/2 ton 6x6 vindos de Inglaterra no 
navio "Pero de Alenquer", material MDAP disponível para embarque em Inglaterra, material MDAP a receber de 
Inglaterra e pedido de autorização para embarque de material MDAP. 1956-01-04 / 1956-05-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/014 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Memos TR-OSP-A-166, TR-OSP/A-167. 
Contém documentação referente a pagamento de transportes internos de munições de 90 mm fornecidas ao abrigo 
do MDAP, oferta de material MDAP, munições de 90 mm e pedido de autorização para embarque de material 
MDAP. 1956-02-02 / 1956-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/015 - Receção e transporte de material MDAP (Marinha) de Inglaterra para 
Lisboa. Contém documentação de receção de material MDAP, embarque de material MDAP com classificação de 
segurança, receção e embarque de material MDAP disponível em Inglaterra, despesas efetuadas com transportes 
terrestres e de embarque e frete marítimo de duas remessas de material de classificação de segurança. 1956-01-
16 / 1957-08-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/016 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Acordo nº 1430/55 e 1475/55 do Adido Naval 
Londres, Acordo nº 625585-332. Contém documentação referente a envio de título de transferência, embarque de 
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material MDAP de Inglaterra e pedido de autorização para embarque de material MDAP de Inglaterra. 1955-07-29 
/ 1955-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/017 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Acordo nº 62558s-502, ofício 1476 do Adido 
Naval em Londres. Contém documentação referente a transporte de sobressalentes, pedido de autorização e 
autorização para embarque de material disponível em Inglaterra, autorização para aceitação e embarque de 
material ao abrigo do MDAP. 1955-07-28 / 1956-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/018 - Auxílio MDAP da Inglaterra. Acordo nº 59498 (Ofício 1856/55 do Adido 
Naval em Londres). Contém documentação referente a autorização e pedido de autorização para embarque de 
material disponível em Inglaterra, autorização para aceitação e embarque de material e material pronto para 
embarque ao abrigo do MDAP. 1955-09-28 / 1955-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/019 - Auxílio MDAP da França. Transporte de 1 568 munições completas para 
obuses de 10.5 mm embarcados no navio "Sete Cidades". Contém documentação referente a embarque de material 
vindo de França, transporte de material proveniente de França e Alemanha para a Força Aérea e para a Marinha, 
pedido de autorização para embarque de material, despesas dos agentes de embarque, despesas de transporte de 
material MDAP da França para Lisboa e correspondência trocada no âmbito de material proveniente de França. 
1952-10-03 / 1956-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/020 - Auxílio MDAP da França. Ordem material TR-OSP-A-7/a e TR-OSP-A-73. 
Contém documentação referente a comunicação do agente de embarque em França, Sr. Manuel Guimarães sobre 
material MDAP recebido em Fontenet e material MDAP disponível em França. 1955-05-04 / 1955-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/021 - Auxílio MDAP da França. Ordem material referido ao memo do MAAG nº 
TR-OSP-A-122. Contém documentação referente a material MDAP disponível em França e pedido de autorização 
para embarque de material MDAP. 1955-06-28 / 1955-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/022 - Auxílio MDAP da França. Vehicle spare parts- Memo TR-OSP-A-138. 
Contém documentação referente a oferta de material MDAP, embarque de munições em França e material MDAP 
disponível em França. 1955-09-19 / 1955-09-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/023 - Auxílio MDAP da França. Truck, trol sets, spare parts for fire control 
equipment, weapons-Memo TR-A-OSP-130. Contém documentação referente a material MDAP disponível em 
França e oferta de material MDAP. 1955-08-10 / 1955-08-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/024 - Auxílio MDAP da França. Vehicle spare parts- Memo TR-OSP-A-143. 
Contém documentação referente a oferta de material MDAP e material MDAP disponível em França. 1955-09-30 / 
1955-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/025 - Auxílio MDAP da França. Vehicle spare parts- Memo TR-OSP-A-144 
MAAG. Contém documentação referente a material MDAP disponível em França e oferta de material MDAP. 1955-
11-02 / 1955-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/026 - Auxílio MDAP da França. Memo TR-OSP-150, 1 caixa de sobressalentes. 
Contém documentação referente a material MDAP disponível em França e na Alemanha e oferta de material MDAP. 
1955-11-17 / 1955-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/027 - Auxílio MDAP da França. Memo TR-OSP-A-152. Contém documentação 
referente a material MDAP disponível em França e na Alemanha, transportes aéreos militares e oferta de material 
ao abrigo do MDAP. 1955-07-05 / 1956-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/028 - Auxílio MDAP da França. Memo TR-OSP-A-155, memo TR-OSP-A-165, 
memo TR-OSP-A-170 e memo TR-OSP-A-173. Contém documentação referente a material MDAP para receber em 
França, material MDAP disponível em França e na Alemanha, transporte de material ao abrigo do MDAP. 1955-12-
13 / 1956-06-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/029 - Auxílio MDAP da França. Embarque de material MDAP em França 
(Marinha). Contém documentação referente a transporte de recetores e caixas com sobressalentes com destino ao 
Ministério da Marinha, pedido de autorização para embarque de material disponível em França e material 
disponível em França para transferência para o governo português ao abrigo do MDAP. 1956-01-06 / 1956-02-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0709/030 - Auxílio MDAP da França. 4 A N/ URR -13 Radio receivers e 4 spare parts 
sets (Memo NAS 229-55/400.22). Contém documentação referente a receção e embarque de material em França, 
pedido de autorização para receção e embarque de material disponível em França ao abrigo do MDAP. 1955-09-07 
/ 1955-10-17 
 
 
UI 0710 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/031 - Auxílio MDAP da Alemanha. Expedição, receção e transporte de material 
MDAP, vindo da Alemanha- Pasta I. Contém documentos de embarque de material, informação relativa a camiões 
militares, transporte de material MDAP do norte da Europa de camiões a embarcar em Hamburgo cedidos a 
Portugal, material disponível na Alemanha para entrega ao abrigo do MDPA e informação relativa a nomeação de 
um Shipping Assistant na Alemanha. 1952-02-26 / 1953-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/032 - Auxílio MDAP da Alemanha. Documentos de embarque- Pasta II. Contém 
documentos de embarque, despesas de transporte e transporte de material disponível na Alemanha para Lisboa, 
pedido de autorização para embarque de material ao abrigo do MDAP disponível e informação sobre camiões 
militares. 1953-04-20 / 1954-08-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/033 - Expedição, receção de transporte de material MDAP vindo da Alemanha- 
Pasta III. Contém pedido de autorização do transporte terrestre para Rhein- Mann (Frankfurt) de material MDAP 
disponível na Alemanha. 1956-04-03 / 1955-06-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/034 - Material MDAP para o Exército vindo da Alemanha por via Aérea. Contém 
correspondência trocada no âmbito do MDAP, pedido de autorização para embarque e receção de material MDAP, 
documentos de embarque de material, transporte de material (atrelados) da Alemanha para Lisboa, material MDAP 
disponível na Alemanha e liquidação de despesas com o transporte. 1954-08-20 / 1955-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/035 - Auxílio MDAP da Alemanha. Automotive Spare Parts, Memo TR-OSP-129. 
Contém documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha. 1955-08-10 / 1955-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/036 - Auxílio MDAP da Alemanha. Telefone EE-8, Memo TR-OSP-A-135. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha. 1955-08-31 / 1955-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/037 - Auxílio MDAP da Alemanha. Vehicle spare parts (PG-3-032/4), Memo TR-
OSP-A-139. Contém documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha. 1955-09-20 / 1955-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/038 - Auxílio MDAP da Alemanha. Vehicle spare parts (PG-3-032/4), Memo do 
MAAG TR-OSP-A-145. Contém documentação referente a disponibilidade de material MDAP na Alemanha. 1955-
11-02 / 1955-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0710/039 - Auxílio MDAP da Alemanha. Truck 1/4 ton 4x4 (Memo TR-OSP-A-146). 
Contém documentação referente a oferta de material MDAP. 1955-11-05 / 1955-12-15 
 
 
UI 0711 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/040 - Auxílio MDAP da Alemanha. Tools and spare parts (Memo TR-OSP-A-147). 
Contém documentação referente a pedido de autorização para embarque de material e disponibilidade de material 
na Alemanha ao abrigo do MDAP. 1955-11-07 / 1955-11-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/041 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-148. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha e oferta de material. 1955-11-14 / 1955-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/042 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-149, 1 caixa de 
sobressalentes. Contém documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha e oferta de material. 
1955-11-16 / 1955-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/043 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-151 (3 caixas de 
sobressalentes). Contém documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha e oferta de material. 
1955-11-17 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/044 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-153. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha e oferta de material. 1955-11-07 / 1955-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/045 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-154. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha e oferta de material. 1955-12-09 / 1955-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/046 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-156. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha e oferta de material. 1955-12-15 / 1955-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/047 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-157. Contém 
documentação referente a material MDAP disponível na Alemanha e oferta de material. 1955-12-15 / 1955-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/048 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-155. Contém 
documentação referente material disponível em França e na Alemanha ao abrigo do MDAP. 1955-12-13 / 1955-12-
23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/049 - Auxílio MDAP da Alemanha. 10 bulldozer tank mounting M3EI, 12 mount 
trailer, multiple gun cal. 50 MG M55. Contém documentação sobre disponibilidade de material MDAP na Alemanha. 
1955-12-30 / 1956-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/050 - Auxílio MDAP da Alemanha. Equipamento rádio para o tanque M47 TR-
OSP-A-160. Contém pedido de autorização para embarque de material MDAP. 1956-01-10 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/051 - Auxílio MDAP da Alemanha. Memo TR-OSP-A-162, 10 bulldozer e 12 
mount trailler. Contém documentação referente a material disponível em Kaiserlantern, pedido de autorização 
para embarque de material, transporte de material e oferta de material proveniente da Alemanha ao abrigo do 
MDAP. 1956-01-13 / 1956-04-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/052 - Expedição, receção e transporte de material MDAP vindo da Holanda e 
da Bélgica- Pasta I. Contém documentação de embarque de material vindo da Bélgica, material disponível na Bélgica 
e na Holanda, pedido de autorização para embarque de material disponível na Holanda, despesas de transporte de 
material da Bélgica para Lisboa,  informações relativas a licenças para exportação do material vindo da Bélgica e 
Luxemburgo e proposta SOMEF sobre o transporte do material MDAP-OSP da Bélgica e Holanda para Portugal ao 
abrigo do MDAP. 1952-08-14 / 1954-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/053 - Material MDAP de defesa portuária recebido da Bélgica. Contém 
documentação referente a material disponível no Luxemburgo e na Bélgica, documentos de embarque, pedido de 
autorização para embarque de material do Luxemburgo e da Bélgica, liquidação de despesas com o transporte de 
material da Bélgica para Lisboa, correspondência trocada, documentos de embarque e despesas de agentes de 
embarque ao abrigo do MDAP. 1954-08-21 / 1956-10-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/054 - Auxílio MDAP da Holanda e Bélgica. Shell 60 mm mortar TR-OSP-A-161. 
Contém documentos sobre o material para o Exército disponível na Bélgica, pedido de autorização para embarque 
de material e material disponível na Bélgica ao abrigo do MDAP. 1956-04-10 / 1956-12-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/055 - Auxílio MDAP da Holanda e Bélgica. Shell, HE, M42A2, 60mm Mortar, 
Memo TR-OSP-A-126. Contém documentação sobre o material disponível na Bélgica, pedido de autorização para 
embarque de material, material disponível na Bélgica ao abrigo do MDAP. 1955-07-07 / 1956-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0711/056 - Material MDAP - munições disponíveis em Itália para embarque. Contém 
documentação referente a munições disponíveis em Itália, documentação de embarque, autorização para 
embarque de material e para aceitação de material vindo de Itália, liquidação de despesas, receção de material, 
despesas com transporte de material e munições ao abrigo do MDAP. 1953-01-05 / 1956-12-29 
 
 
UI 0712 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/057 - Auxílio MDAP da Itália. Shell smoke WP M57A1 with fuze TSQ-81 mm 
Mortar, memo TR-OSP-A-131. Contém documentação referente a oferta de material MDAP e material disponível 
em Itália. 1955-08-12 / 1956-03-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/058 - Auxílio MDAP da Itália. Cartridge, 57 mm, rifle (Memo TR-OSP-A-116). 
Contém documentação referente a oferta de material MDAP e material disponível em Itália. 1955-06-01 / 1955-09-
05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/059 - Receção, expedição e transporte de material vindo de Itália para a 
Marinha. Contém documentação referente a embarque e receção de material MDAP em Itália, posição das entregas 
de material, pedido de autorização para embarque de material MDAP disponível em Itália e lista de material MDAP 
não entregue destinado à Marinha Portuguesa. 1956-02-15 / 1957-08-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/060 - Auxílio MDAP da Itália. Memo NAS 212-55/400.22, 2 SG-6B Radar, 7 sets 
of maintenance parts for VJ-1 Repeater, 1 set of Stock Maintence parts for TDE Equipement. Contém documentação 
referente a receção e embarque de material vindo de Itália, disponibilidade de material e autorização para aceitar 
e embarcar material MDAP disponível em Itália. 1955-04-20 / 1956-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/061 - Receção, expedição e transporte de material MDAP vindo da Grécia. 
Contém correspondência trocada e memorandos no âmbito do material MDAP proveniente da Grécia. 1953-04-02 
/ 1953-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/062 - Auxílio MDAP da Grécia. Rocket Heat 2.36 (Memo TR-OSP-A-175). 
Contém correspondência trocada no âmbito do material disponível MDAP a aguardar embarque na Grécia e pedido 
de autorização para embarque de material MDAP disponível na Grécia. 1956-04-12 / 1957-08-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/063 - Material MDAP vindo da Dinamarca. Contém documentação referente a 
transporte de material, disponibilidade de material, pedido de autorização para embarque de material proveniente 
da Dinamarca e da Noruega, documentação de embarque e correspondência trocada ao abrigo do MDAP. 1952-
09-09 / 1955-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/064 - Material MDAP a receber da Dinamarca. Contém correspondência e 
pedido de autorização para embarque de material MDAP disponível na Dinamarca. 1955-07-19 / 1955-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/065 - Auxílio MDAP da Dinamarca. Shell HE M49A2 with fuze M52 Ser, 60 mm 
mortar referido ao memo TR-OSP-A-128. Contém documentos de embarque e autorizações para embarque de 
material, ofícios e correspondência relativos a disponibilidade de material MDAP na Dinamarca. 1955-07-14 / 1955-
08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/066 - Pedido e envio de material ao abrigo do MDAP - Dinamarca. Contém 
informação relativa a oferta de munições pela Dinamarca. 1955-08-05 / 1955-08-31 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/067 - Expedição, receção e transporte de material MDAP vindo do Japão e 
Turquia. Contém documentação referente a transporte e embarque de material, documentos de embarque, pedido 
de autorização de embarque de material, informações relativas a material disponível no Japão e transporte de 
material existente no Japão com destino a Portugal. 1953-10-12 / 1955-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/068 - Auxílio MDAP do Japão e Turquia. 544 atrelados, 27 viaturas 4 ton 6x6 
dump, 45 viaturas 3/4 ton, 10 conjuntos de metralhadoras quádruplos 50 e respetivos reparos montados sobre 
atrelados disponíveis no Japão. Contém ofícios e informações sobre disponibilidade de material MDAP no Japão. 
1955-05-06 / 1955-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/069 - Material MDAP disponível no Japão. 27 Trucks 4TON 6x6 Dump. Contém 
ofícios sobre disponibilidade de material e informações relativas a pedidos de autorização para embarque de 
material MDAP disponível no Japão. 1956-01-04 / 1956-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/070 - Expedição, receção e transporte de material MDAP fabricado em 
Portugal. Contém ofícios referentes a receção de munições MDAP fabricadas em Portugal e disponibilidade de 
material em Portugal ao abrigo do MDAP. 1955-01-02 / 1956-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/071 - Auxílio MDAP da Noruega. Memo TR-OSP/123 e 124, cartuchos de 30 mm 
e tripés para metralhadora .50. Contém ofícios sobre material a receber da Noruega e pedido de autorização para 
embarque de material ao abrigo do MDAP. 1955-06-30 / 1956-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/072 - Auxílio MDAP da Holanda. Test Equipment IE-17 (Memo TR-OSP-A-133). 
Contém ofícios sobre material MDAP disponível na Holanda e oferta de material ao abrigo do MDAP. 1955-09-06 / 
1955-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/073 - Transporte de material MDAP disponível na Holanda. Contém ofícios 
sobre transporte de material e pedido de autorização para embarque de material MDAP disponível na Holanda. 
1955-11-22 / 1956-02-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/074 - Receção, expedição e transporte de material vindo da Jugoslávia. Contém 
documentação referente a receção de material MDAP disponível na Jugoslávia e anexo com lista de materiais. 1956-
02-15 / 1956-03-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/234/0712/075 - Oferta pela Dinamarca de uma ponte rolante. Contém documentação 
referente a oferta de material pela Dinamarca e pela Noruega, oferta de material excedente pela Dinamarca e Reino 
Unido, informação sobre material a que se refere o telegrama do Almirantado para o Ministério da Defesa e 
memória descritiva com projeto com imagens a p/b e projeto com peças desenhadas de um guindaste de 175 ton. 
1954-00-00 / 1954- 0-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/235 
Título: Material MDAP: Fornecimento e transporte 
Datas extremas: 1952 / 1956 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 713 - 716) com um total de 29 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre transporte de material MDAP, agentes de embarque, 
inventários de material vindo do estrangeiro nomeadamente dos EUA para o Exército, Marinha e Aeronáutica, 
cedências de material português, autorizações de transporte, liquidação de despesas com o transporte de material, 
pedidos de autorização de embarque de material, situações de embarque e material para instrução de carros de 
combate. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - AM/ 7 - AM/13, AM/15 
- AM/18 - M 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0713 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/001 - Transporte de material MDAP. Contém documentação referente a 
transportes de material, cartas de nomeação e seguros dos agentes de embarque do governo português para a 
receção de material, oferta de serviços para embarques de material dos EUA e relação dos nomes dos agentes de 
embarque. 1952-04-17 / 1955-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/002 - Agentes de embarque. Contém documentação referente a relação dos 
agentes de embarque para material MDAP. [S.d] / [S.d] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/003 - Mapas mensais para a Comissão Técnica de Cooperação Económica 
Externa. Contém mapas discriminativos da tonelagem de material MDAP. 1952-01-03 / 1955-04-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/004 - Inventário de material MDAP. Contém relação do material vindo do 
estrangeiro cuja entrada foi comunicada nos meses de janairo a março de 1956. 1956-02-02 / 1956-04-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/005 - Inventário de material americano para o Exército. Contém listas de 
material recebido nos anos de 1954 e 1955 pela Ajuda Mútua dos EUA e Canadá. 1953-07-15 / 1956-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/006 - Inventário de material MDAP americano para a Marinha. Contém lista 
dos principais artigos de material recebido ao abrigo do MDAP referida aos anos de 1954 e 1955, entrega de 
equipamentos completos até junho de 1953, material MDAP recebido até 31 de dezembro de 1952. 1953-06-12 / 
1956-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/007 - Inventário do material MDAP americano para a Aeronáutica. Contém lista 
dos principais artigos do material recebido ao abrigo do MDAP nos anos de 1951 a 1955, relação de material 
recebido no DGMA - Depósito Geral de Material Aeronáutico - proveniente da Europa, retificação das relações de 
material aeronáutico e informação relativa ao relatório do material MDAP recebido pela Aeronáutica. 1952-02-13 
/ 1956-04-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/008 - Inventário de material americano. Previsão de embarque de material 
MDAP. Contém informação da estimativa do Exército sobre embarques e entrega de navios, remessas de material 
MDAP para as Forças Aéreas. 1953-02-28 / 1955-04-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/009 - Fornecimento de equipamento IFF às Forças Portuguesas ao abrigo do 
MDAP. Contém instruções e fornecimento de equipamentos IFF Mark X, equipamentos IFF às nações NATO, 
informações acerca de IFF Sistema de Identificação - Interrogator Friend or Foe. 1952-09-08 / 1956-02-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0713/010 - Cedência de material português. Pedidos das outras nações. Contém 
documentação referente a equipamento ótico do obus 105. 1953-03-07 / 1953-07-10 
 
 
UI 0714 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0714/011 - Autorização de transporte de material de todos os países exceto Canadá. 
Contém informações relativas a pedidos de autorização, transporte de material e despesas com transportes ao 
abrigo do MDAP. 1952-07-19 / 1954-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0714/012 - Autorizações de transporte de material do Canadá. Contém informações 
sobre pedidos de autorização de embarque de material, material oferecido pelo Canadá, pagamento de transporte 
de material, despacho de material criptográfico e oferta norueguesa de material Surplus. 1954-01-07 / 1956-05-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0714/013 - Liquidação de despesas com transporte de material.  Pasta I. Contém 
despesas com o transporte de material, despesas de agentes de embarque, pagamento e liquidação de despesas 
com embarque de material ao abrigo do MDAP, regulação da avaria grossa do vapor Pero de Alenquer e faturas 
dos carregadores açorianos. 1952-02-14 / 1953-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0714/014 - Liquidação de despesas de transportes. Pasta II. Contém liquidação de 
despesas com transporte de material, faturas referentes a transportes de material ao abrigo do MDAP e despesas 
de agentes de embarques. 1954-09-29 / 1955-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0714/015 - Despesas com o transporte de material MDAP. Volume I. Contém 
liquidação de despesas com transporte de material militar proveniente do estrangeiro ao abrigo do MDAP, 
transporte de material cedido pelo Canadá, despesas dos agentes de embarque, relação das caixas com cordites 
recebidas do Canadá com a indicação de marcas e lotes e dívidas de fretes de material militar. 1953-12-05 / 1954-
12-28 
 
 
UI 0715 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0715/016 - Despesas com o transporte de material MDAP. Volume II. Contém 
liquidação de despesas com o transporte de material militar proveniente do estrangeiro, documentos de 
embarque, despesas dos agentes de embarque, informação relativa ao estado de pagamento de transportes de 
material das ajudas mútuas NATO e faltas em material vindo do Canadá e declarações de receção de material. 1954-
03-18 / 1954-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0715/017 - Liquidação de despesas de transportes. Pasta III. Contém documentação 
referente a transporte de guerra MDAP proveniente da Alemanha, documentos de embarque e pagamento do 
transporte de material de guerra proveniente do estrangeiro. 1955-04-15 / 1955-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0715/018 - Liquidações de despesas de transportes- Pasta IV. Contém pagamentos 
de transportes de material proveniente do estrangeiro ao abrigo do MDAP, documentos de embarque e informação 
relativa à comparticipação nos prejuízos resultantes da avaria do navio "Walvis Bay" no porto de Londres. 1955-10-
13 / 1955-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0715/019 - Transporte de caixotes com peças de 40 mm e acessórios. Contém ordens 
de embarque DAS-58 da Marinha Real Canadiana, pedido de autorização de embarque MDAP a fornecer pelo 
Canadá, informações relativas acedência de material de guerra canadiano a Portugal e despesas com transporte de 
material. 1953-02-17 / 1956-05-16 
 
 
UI 0716 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/020 - Pedido de autorização para embarque de material da Ajuda Mútua do 
Canadá. Contém pedidos de autorização para embarque de material, material oferecido pelo Canadá, atrasos na 
correspondência para Washington, Aide-Memoire do Departamento dos Negócios Estrangeiros do Canadá, 
suspensão dos embarques de material de guerra pedido a Portugal pelo Canadá, despesas com transportes, mapa 
comparativo das tabelas de fretes dos portos do Rio de Saint Lawrence do Canadá para Portugal e transporte de 
material do Canadá ao abrigo da Ajuda Mútua. 1954-02-05 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/021 - Transporte de material MDAP. Avaria grossa no "Capo Miseno". Contém 
documentação referente a avaria no navio Capo Miseno e informação relativa à regulação de avaria grossa do navio 
Capo Miseno. 1954-12-14 / 1955-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/022 - Tabelas de fretes- Pasta I. Contém documentação referente a tarifas 
relativas a transporte de material, tabelas de fretes marítimos para material militar proveniente do estrangeiro, 
mapa comparativo das tabelas de fretes dos portos do Rio de Saint Lawrence do Canadá para Portugal, transporte 
de material cedido pelo Canadá. 1953-01-16 / 1955-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/023 - Tabelas de fretes- Pasta II. Contém taxas e tabelas de fretes de material 
proveniente do estrangeiro. 1955-05-04 / 1956-05-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/024 - Material das ajudas mútuas a transportar, disponibilidade da verba de 
transportes. Contém transporte de material das Ajudas Mútuas NATO, material MDAP proveniente do estrangeiro 
e situação da verba de transportes do Orçamento Suplementar de Defesa. 1954-07-15 / 1955-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/025 - Pedido e envio de material ao abrigo do MDAP. Contém documentação 
referente a material MDAP proveniente do estrangeiro. 1955-06-25 / 1955-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/026 - Situações dos embarques. Contém documentação referente a material 
MDAP proveniente do estrangeiro e posição das entregas de material MDAP desde novembro de 1955 a abril de 
1956. 1955-11-05 / 1956-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/027 - Material MDAP para instrução de carros de combate. Contém 
documentação referente a instrução de unidades de carros de combate e resumo descritivo do dispositivo 16-D-
15. 1954-10-06 / 1956-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/028 - Material para instrução ABC. Contém documentação referente a material 
para instrução ABC. 1954-12-13 / 1955-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/235/0716/029 - Acessórios para viaturas de combate médios - ofício nº 2812/RE de 29 
junho 1955 do EME. Contém documentação referente a bombas hidráulicas M3. 1955-06-29 / 1955-11-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/236 
Título: Material MDAP: Excedentes 
Datas extremas: 1953 / 1957 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 717 - 719) com um total de 35 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre ofertas de excedentes de material MDAP da RFA, 
Inglaterra, Noruega, Holanda e Grécia com destaque para material Surplus, equipamentos de radar, motores e 
hélices para aviões, peças para carros, obuses e canhões 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - AM/14 - M 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0717 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/001 - Material Surplus- free at depot. Contém documentação referente ofertas 
de material excedente, pedido de autorização para embarque de material Surplus ao abrigo do MDAP fornecido 
pelo Reino Unido, Noruega e EUA e listas de material Surplus. 1953-05-25 / 1955-06-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/002 - Material excedente da RFA. Contém documentação referente a receção 
de material excedente da RAF, documentos de embarque, material fornecido pela Noruega, pedido de autorização 
para embarque de material, listas de material excedente. 1955-02-22 / 1956-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/003 - Material MDAP excedente. Lista S. 8(a) /1172/3. Contém documentação 
referente a oferta de material excedente da RAF aos Governos NATO e lista de material excedente relativa a 
equipamento de radar americano. 1955-04-14 / 1955-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/004 - Material MDAP excedente. Lista S. 8(a) /5006/A; AA; B, F e J. Contém 
documentação referente oferta de material excedente da RAF a países NATO e listas de material excedente da RAF. 
1955-06-30 / 1956-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/005 - Material MDAP excedente. Oferta de 3 turbinas GOBLIN MK35 pelo 
governo norueguês. Contém documentação referente oferta norueguesa de 3 motores GOBLIN MK35, de aviões 
DE HAVILLAND VAMPIRE e de material excedente. 1954-10-19 / 1955-10-27 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/006 - Material MDAP excedente. Lista S.8 (a) 5013 e 1314/5/B e BB, nota Adido 
Militar Londres 825. Contém documentação referente a ofícios sobre receção e oferta de material excedente da 
RAF e listas de material excedente. 1955-06-08 / 1957-01-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/007 - Material MDAP excedente. Oferta nº 39-L/L ofício 417 do Adido Militar 
em Londres de peças para carros de combate. Contém documentação referente a material excedente do War 
Office, pedido de autorização para embarque de material cedido pela Inglaterra e informações relativas a peças de 
75 mm para carros de combate e oferta de peças inglesas desmontadas de carros SHERMANN. 1955-03-23 / 1956-
04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/008 - Material MDAP excedente. Radar Transmitter T27; Control Box C.1; 
Power Control Unit C-59, ofício do Adido Naval em Londres 892 de 18/6/55. Contém documentação referente a 
oferta de material excedente da RAF a governos NATO. 1955-06-18 / 1955-07-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/009 - Material MDAP excedente. Lista provisória Branch - E.47 (b)1, Ofício do 
Adido Militar Londres 1041/. Contém documentação referente a expedição e oferta pela Inglaterra de material 
excedente de equipamento rádio da RAF, informações relativas a pedido de autorização para embarque de material 
e de oferta de material excedente da RAF aos governos NATO e lista de material excedente. 1955-07-16 / 1956-08-
21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/010 - Material MDAP excedente. S.8 (a)/1228- Ofício do Adido Militar em 
Londres nº 1051 de 19/7/1955. Contém documentação referente a oferta de material excedente da RAF aos 
Governos NATO de sobressalentes para hélices e listas de material Surplus. 1955-07-19 / 1956-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0717/011 - Material MDAP excedente. Lista S.8 (a)/1314/5 Ofício do Adido Militar 
em Londres nº 1112. Contém documentação referente a oferta de material excedente de sobressalentes para 
rádios americanos, pedido de autorização para embarque de material e listas de material excedente proveniente 
da RAF. 1955-07-29 / 1956-06-22 
 
 
UI 0718 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/012 - Material MDAP excedente. Lista S.8 (a)/1091 Ofício do Adido Militar em 
Londres nº 1145 de 5/8/55. Contém documentação referente a listas de material excedente e informação relativa 
a material excedente da RAF de sobressalentes para motores de avião PRATT & WHITNEY. 1955-08-05 / 1956-11-
17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/013 - S.8 (a)/5049 Ofício de Londres nº 1148. Contém documentação referente 
a oferta de material excedente da RAF de equipamento rádio e lista de material excedente da RAF. 1955-08-06 / 
1955-09-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/014 - Material MDAP excedente. Listas S.8(a)/1018/4 e S.8(a)5047 - ofício nº 
1141 do Adido Militar em Londres. Contém documentação referente a oferta de material excedente de 
equipamento rádio e radar e listas de material excedente da RAF. 1955-07-26 / 1955-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/015 - Material MDAP excedente. Transmiter HN/CRT - 1B ofício do Adido 
Militar nº 1140. Contém documentação referente a oferta de material excedente da RFA a governos da NATO de 
material eletrónico. 1955-08-05 / 1955-08-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/016 - Material MDAP excedente.  Lista S.8(a)/5048 - ofício nº 1166 de 9 agosto 
1965 do Adido Militar em Londres. Contém documentação referente a receção de material excedente, informações 
sobre a oferta de material da RAF e lista de material excedente relativa a rádios de fabrico americano. 1955-08-09 
/ 1957-01-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/017 - Oferta de material excedente - 110AB/NIV36 Chaff dispenser Type AL - 
ofício nº 1305 de 10 setembro 1955 do Adido Militar em Londres. Contém documentação referente a oferta de 
material excedente da RAF a governos da NATO. 1955-09-10 / 1955-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/018 - Material MDAP excedente.  Listas S.8 (a)/5006/1; S.8(a)1314/7 - ofício nº 
1373 de 9 agosto 1965 do Adido Militar em Londres. Contém documentação referente a oferta de material 
excedente da RAF a Governos da NATO e lista de material excedente da RAF relativa a rádios de fabrico americano. 
1955-09-24 / 1956-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/019 - Oferta norueguesa de material surplus. Contém documentação referente 
a oferta de material excedente da RAF e da Força Aérea Norueguesa. 1955-09-26 / 1956-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/020 - Material MDAP excedente. Lista S.8 (a)12345 - Ofício nº 1332 do Adido 
Militar em Londres. Contém documentação referente a material excedente da RAF, lista de material excedente 
relativa a peças sobressalentes e pagamento de material excedente da RAF. 1955-09-20 / 1958-06-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/021 - Material MDAP excedente. Lista S.8 (a)/1314/8 do Adido Militar em 
Londres. Contém documentação referente a receção e oferta de material excedente da RAF e lista de material 
excedente relativa a rádios aéreos americanos. 1955-10-12 / 1956-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/022 - Material MDAP excedente. Lista S.8 (a) 5081. Contém documentação 
referente a oferta de material excedente da RAF e lista de material excedente respeitante a sobressalentes de 
rádios americanos. 1955-10-18 / 1955-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/023 - Material MDAP excedente. Oferta pela Noruega de 24 obuses de 8,8 cm. 
Contém documentação referente a cedência de material, pedido de autorização de embarque e oferta pela 
Noruega de 24 obuses de 8,8 cm e 94 canhões a/c de 5,7 cm ao abrigo do MDAP. 1953-06-01 / 1956-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/024 - Material MDAP excedente. Oferta de rádios pela Holanda (oferta nº 
10.087 de 6 de outubro de 1955). Contém documentação referente a oferta de material rádio pela Holanda e 
pedido de autorização para embarque de material ao abrigo da Ajuda Mútua. 1955-10-06 / 1956-02-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/025 - Material MDAP excedente. Lista S.8 (a) 1018/2. Contém documentação 
referente a material excedente da RAF e lista de material excedente respeitante a sobressalentes de rádios 
americanos. 1955-10-27 / 1956-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/026 - Material MDAP excedente. Listas S. 8 (a) 1314/11 - S. 8(a)/5073/1 - S. 8(a) 
5086 ofício do Adido Militar em Londres. Contém documentação referente a receção, entrega e oferta de material 
excedente pela RAF, listas de material excedente respeitante a peças sobressalentes. 1955-11-04 / 1957-06-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0718/027 - Material MDAP excedente. Lista S.8(a)5092 - Nota nº 1617 do Adido 
Militar em Londres. Contém documentação referente a oferta de material excedente da RAF e lista de material 
excedente respeitante a pequenas armas como pistolas e revolveres. 1955-11-12 / 1955-11-15 
 
 
UI 0719 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/028 - Material MDAP excedente. Lista S.8(a)/5102 - ofício nº 1646 do Adido 
Militar em Londres. Contém documentação referente a oferta de material da RAF respeitante a radares, lista de 
material excedente de peças sobressalentes. 1955-11-18 / 1955-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/029 - Material MDAP excedente. Lista S.8(a)/5108 - ofício nº 1666 do Adido 
Militar em Londres e lista S.8(a)/5110 - ofício nº 1683 de 25 novembro 1955 do Adido Militar em Londres sobre 
material simples. Contém documentação referente a oferta de material da RAF respeitante a radares, lista de 
material excedente de peças sobressalentes. 1955-11-22 / 1956-01-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/030 - Material MDAP excedente. Listas S.8(a)/5120; S.8(a) 5122; S.8(a) 5124 - 
ofício nº 1738 do Adido Militar em Londres. Contém documentação referente a oferta de material excedente da 
RAF e a lista de material excedente respeitante a radar e rádio VHF. 1955-12-06 / 1956-02-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/031 - Material MDAP excedente. Listas S.8(a) 929/1-3; S.8(a) 5047; S.8(a) 5123. 
Contém documentação referente a receção e oferta de material excedente da RAF e a listas de material excedente 
respeitante a peças sobressalentes. 1955-11-26 / 1957-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/032 - Material MDAP excedente. Lista S.8(a) 5138 - Ofício nº 1805 de 21 
dezembro 1955 do Adido Militar em Londres. Contém documentação referente a oferta de material excedente da 
RAF e a lista de material excedente respeitante a rádio e radar. 1955-12-21 / 1956-07-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/033 - Material MDAP excedente. Lista S.8(a) 5139 - ofício nº 1815 do Adido 
Militar em Londres de 24 dezembro 1955. Contém documentação referente a oferta de material excedente 
proveniente da Grécia, receção, embarque e oferta de material excedente da RAF e lista de material excedente 
respeitante a rádio e radar. 1955-12-24 / 1956-01-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/034 - Oferta de material excedente da RFA a países NATO. Contém 
documentação referente a receção e oferta de material excedente da RFA a Governos NATO, lista de material 
excedente respeitante a peças sobressalentes para rádios americanos, motores de avião, hélices, carburadores e 
magnetos. 1955-12-23 / 1957-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/236/0719/035 - Oferta e aquisição de material excedente pago. Contém documentação 
referente a oferta e aquisição de material excedente proveniente do Reino Unido e da Noruega. 1953-01-15 / 1956-
04-17 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/237 
Título: Produção de material de guerra. 
Datas extremas: 1951 / 1964 
Dimensão e suporte: 14 cxs. (cx. 720 - 733) com um total de 97 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre programas coordenados de produção de material de 
guerra na Europa, incluindo em diversas indústrias em Portugal, programas de construção naval, produção 
eletrónica e de munições, fabrico de pólvoras e explosivos, acondicionamento de material militar, coeficientes de 
desgaste de material militar, regras de conversão de desenhos americanos, características da artilharia de costa, 
radares para defesa terrestre e costeira, reequipamento da Escola Militar de Eletromecânica (EMEL), missão a Itália 
para estudo de radares, pesquisa e desenvolvimento aeronáutica, equipamento das fábricas de Barcarena, Braço 
de Prata e das OGMA, relatórios de produção de material para a NATO, recuperação de material antigás, Grupo de 
Peritos sobre Materiais Eletrónicos, relatórios da Comissão de Produção de Armamento  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - MG - M 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 119 - Produção de defesa. Comissão de Produção de Armamento. Atas 
e relatórios [PT/ADN/SGDN/3REP/119] 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0720 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0720/001 - Programas coordenados de produção na Europa. Pasta 1. Processo sobre 
elaboração dos programas, construção de navios em Portugal, possibilidades de fabrico de material de 
transmissões, armamento e de navios pela empresa Standard Elétrica de Lisboa, listas de preços unitários da Fábrica 
Militar de Braço de Prata, estimativas de preços de fabrico em dólares, orçamento da CUF - Estaleiro Naval para 
construção de draga-minas costeiros,  informação sobre questionário "Factual Study", relatório da Comissão de 
Revisão Anual, relatório do grupo de peritos, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1952-12-23 / 1953-
05-20 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

378 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0720/002 - Programas coordenados de produção na Europa. Pasta 2. Processo com 
documentos NATO sobre continuação dos programas de produção depois de 30-06-1953, relatório do projeto para 
o conselho do grupo de trabalho, relatório do Subcomité de Peritos em Armas Portáteis e Artilharia, relatório da 
Subcomité de Peritos em Eletrónica, plano B - estudo prévio com aquisições off-shore 1954 com quadro financeiro, 
relatório de atividade do grupo de trabalho, estudo de produção para construções navais com quadros de preços 
unitários em dólares, relatório provisório do estudo sobre construção naval. 1953-05-12 / 1953-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0720/003 - Programas coordenados de produção na Europa. Pasta 3. Processo com 
documentos NATO, relatório da missão portuguesa às sessões para a reparação dos programas de coordenação de 
produção na Europa, relativos a armamento e munições, lista de materiais, informações sobre veículos de 
transporte e de combate, artilharia, armas portáteis e materiais eletrónicos, relatório do Grupo de Trabalho sobre 
a Produção de Munições, lista de material estudado, relatório das reuniões de preparação de coordenação dos 
programas, recomendações do grupo de trabalho, informação sobre o problema do calibre 7.92. 1953-05-27 / 
1954-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0720/004 - Programas coordenados de produção na Europa. Pasta 4. Processo com 
documentos NATO sobre os objetivos e critérios dos  programas de produção, projeto de estudos de dados factuais 
sobre aviões de treino de reação e relatório do grupo de trabalho, quadro de capacidade potencial de produção 
restante, quadros e tabelas sobre material eletrónico, veículos de transporte, veículos de combate, construções 
navais, munições e construções aeronáuticas, relatórios nacionais - programas e nota da delegação francesa sobre 
os aspetos financeiros, económicos e políticos. 1953-09-25 / 1955-05-25 
 
 
UI 0721 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0721/005 - Programas coordenados de construção naval. Contém  documentação 
NATO sobre visita do TCOR Della Torre aos estaleiros de construção naval portugueses, construção em Itália a 
atribuir a Portugal, programas de construção naval (off-shore) e novas encomendas, quadro/tabela com lista dos 
estaleiros navais em Portugal, memorando sobre capacidade de construção naval dos estaleiros portugueses, 
programa NATO de construção de inclusão de Portugal como país produtos, tipo de "DE" recomendado para 
Portugal e possibilidade da sua construção, informação para o exercício financeiro a começar em 01/07/1953 e 
relatório provisório do estudo sobre a construção naval. 1953-06-01 / 1955-02-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0721/006 - Programas coordenados de produção eletrónica. Contém ofícios sobre o 
programa de produção correlacionada em material eletrónico adotado pelo Exército Português. 1953-10-29 / 1953-
11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0721/007 - Produção de um canhão antiaéreo BOFORS de 40 mm L.70. Contém 
documentos NATO sobre demonstrações em Itália com material de telecomando, quadro com plano de produção 
do canhão e memorando do grupo de trabalho relativo às características técnicas, relatório do Secretariado 
Internacional relativo à estandardização do canhão BOFORS de 40 mm L.70. 1953-11-13 / 1955-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0721/008 - Programas coordenados de produção de munições. Contém documentos 
NATO, relatório da Comissão de Produção de Armamento, quadros de capacidades de produção e défices, 
memorando de Portugal relativo aos fatores políticos, estratégicos e económicos incluindo programa fabril militar, 
quadro/tabela da capacidade de indústria fabril portuguesa relativa à produção de munições, nomeação de dois 
peritos portugueses para participarem nas reuniões do Programa de Produção de Munições em Paris e relatórios e 
memorandos do grupo de trabalho especial. 1953-06-16 / 22-23-1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0721/009 - Produção de material de guerra: munições. Processo sobre a capacidade 
da indústria portuguesa relativa à produção de munições, quadros/tabelas do tipo de munições e memorando de 
Portugal. 1952-09-25 / 1954-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0721/010 - Produção de material de guerra: fabrico de pólvoras e explosivos. 
Processo sobre o Plano de Fomento Nacional - Indústria dos Adubos Azotados e troca de informação com a 
Companhia de Pólvoras e Munições da Barcarena. 1953-02-25 / 1953-04-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0721/011 - Acondicionamento de material militar. Processo com documentos NATO 
sobre embalagem militar e indicação das vias de fornecimento de informações, correspondência da Mutual Security 
Agency dos EUA, visita de técnicos americanos, oferta pela firma Benno Gmunder Will SG de produto antiferrugem 
"Telloxol", através da delegação de Portugal em Berna,oferta de manual de preservação, embalagem e 
acondicionamento de material militar do Departamento de Defesa dos EUA, manual de especificações técnicas e 
cronograma do sistema de embalagem e estudo NATO da produção e logística. 1950-00-00 / 1955-08-26 
 
 
UI 0722 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0722/012 - Coeficientes de desgaste de material militar. Processo com documentos 
NATO sobre desgaste de munições, taxas de consumo e de atrito de armas terrestres, memorandos dos membros 
do Comité dos Representantes Militares e relatórios do grupo permamente da secção de planos logísticos e de 
material. 1953-01-12 / 1955-04-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0722/013 - Material eletrónico para ajuda à navegação aérea. Processo com 
documentos NATO sobre ajuda à navegação e abordagem de curto alcance, memorandos e relatórios do grupo de 
peritos. 1954-02-05 / 1954-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0722/014 - Conversão de desenhos americanos. Pasta 1. Processo com documentos 
NATO sobre desenhos industriais de materiais, fabrico de munições americanas de 105 mm, adaptação dos 
desenhos americanos com vista à sua utilização pelos países europeus, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1952-10-02 / 1954-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0722/015 - Conversão de desenhos americanos. Pasta 2. Processo com documentos 
NATO sobre pedidos de planos e especificações, conversão dos desenhos das munições americanas para o sistema 
decimal, listas de conversão de desenhos de munições, desenhos americanos convertidos no sistema métrico, 
quadros e tabelas de conversão, desenhos do canhão de 40 mm, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 
1954-01-04 / 1955-04-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0722/016 - Conversão de desenhos americanos. Pasta 3. Processo com documentos 
NATO sobre regras de conversão de desenhos industriais americanos, quadros e tabelas de conversão, desenhos 
convertidos, especificações americanas, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1955-04-18 / 1956-05-10 
 
 
UI 0723 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/017 - Características de Artilharia de Costa. Contém folheto de instrução e 
treino de artilharia e gravuras, abreviaturas, quadros e tabelas. 1953-00-00 / 1953-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/018 - Artilharia - assuntos técnicos. Processo sobre artilharia, demonstração 
com um radar tático de defesa costeira, inclui tabelas. 1952-07-25 / 1955-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/019 - Radares para defesa terrestre. Processo sobre determinação do material 
de transmissões para a defesa aérea, produção de material de comunicação, de radar e de navegação para a defesa 
terrestre, relatório trimestral do estado operacional dos radares de terra e relatórios do grupo de peritos. 1952-01-
29 / 1954-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/020 - Escola Militar de Eletromecânica - EMEL. Vários. Processo sobre 
publicações para a EMEL, manuais e instruções técnicas sobre eletrónicos, fornecimento de equipamentos AN/TRC-
3 ao Batalhão de Telegrafistas, cedência por empréstimo de radar AN/TPS-1D à EMEL, radares fornecidos ao abrigo 
do MDAP, pedido de técnico para afinação dos radares canadianos e nomeação de um graduado da EMEL para ser 
agregado à Comissão de Receção de Equipamentos de Radar. 1953-07-28 / 1956-06-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/021 - Escola Militar de Eletromecânica - EMEL. Material MDAP. Pasta 1. 
Processo sobre necessidades de material e instalações da EMEL, e fornecimento de material MDAP, radares 
NA/TPS-1D, fornecimento de material americano de transmissões, incluindo manuais e filmes técnicos, 
aparelhagem rádio e aparelhos TSF para ensino na Escola. 1953-02-24 / 1954-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/022 - Escola Militar de Eletromecânica - EMEL. Material MDAP. Pasta 2. 
Processo relativo a fornecimento de material do MDAP à EMEL, cedência de material, operadores e mecânicos de 
teleimpressores e cursos sobre especialidades. 1954-12-06 / 1955-09-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/023 - Escola Militar Eletromecânica - EMEL. Pedido de verbas. Processo sobre 
pedido de concessão de verbas para aquisição de diverso material, pedido de um tradutor de inglês e folheto de 
teleimpressoras. 1953-07-29 / 1955-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/024 - Reequipamento da Escola Militar de Eletromecânica - EMEL. Processo 
sobre revisão da organização da EMEL, visita à Escola Latina de Eletrónicos em Roma, planos de cursos, estágios e 
instruções, pedido de adaptação de um edifício, formação de radio montadores, memorando do MAAG e relatório 
da missão que se deslocou a Itália. 1954-11-05 / 1995-10-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0723/025 - Radares de defesa costeira. Processo sobre radar inglês nº 3 MK II. 1955-
01-21 / 1955-12-13 
 
 
UI 0724 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/026 - Sala de operadores de radar para a Escola Militar de Eletromecânica 
(EMEL) e aparelhagem para treino de operadores de radar. Processo sobre simuladores de radar SOLARTRON, 
equipamento para instrução de operadores de radar, mapa de radares existentes no país em serviço na Armada, 
simuladores de ecos para treino com radar de tiro, missão de oficiais a Inglaterra, transporte nos aviões militares, 
relatório da missão que se deslocou a Itália, brochuras, catálogos e correspondência de várias empresas de 
fornecimento de equipamentos de radares. 1954-10-25 / 1960-02-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/027 - Relatório dos trabalhos da missão que se deslocou à Itália de 28-06-1955 
a 07-07-1955 para estudo do equipamento para instrução de operadores de radar e aperfeiçoamento introduzidos 
no Radar AN/TPS-1D. Parte I. Equipamento para treino de operadores de radar (sala para a EMEL). 1955-10-13 / 
1955-07-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/028 - Relatório dos trabalhos da missão que se deslocou à Itália de 28-06-1955 
a 07-07-1955. Anexos. Processo sobre equipamento para treino de operadores de radar, catálogos, folhetos e 
brochuras com descrições e características técnicas do funcionamento dos radares OG Modelos R 145 M e R 145 
N, sala para a Escola Militar de Eletromecânica - EMEL e elementos que serviram de base aos cálculos e conversões. 
1955-10-13 / 1955-07-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/029 - Pedido de desalojamento de uma dependência ocupada pela 
Administração Geral do Exército na cerca da Escola Militar de Eletromecânica (EMEL). Processo sobre paiol da 
Escola Militar e pedido de desalojamento de um barracão da cerca. 1955-10-07 / 1956-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/030 - Utilização de radares existentes em Portugal. Processo sobre utilização 
dos radares MK1, radares de antiaérea (AA) e de defesa costeira. 1956-01-04 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/031 - Tipos de navios constituindo responsabilidade NATO. Contém notas de 
comentários militares sobre o relatório do TCC e memorando relativo à defesa marítima de Portugal Continental. 
1952-02-04 / 1952-02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/032 - Pesquisa e desenvolvimento aeronáutico. Processo com documentos 
NATO sobre a reunião do Comité de Representação Portuguesa e atividade do AGARD - Grupo Consultivo para a 
Pesquisa e Desenvolvimento Aeronáutico. 1953-01-27 / 1954-06-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/033 - Instalação e equipamento fabril militar. Programas de montagem. 
Processo sobre fábricas de pólvoras e capacidade da indústria portuguesa no fabrico de munições e memorandos 
do programa fabril militar. 1953-07-13 / 1953-09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/034 - Contrato com a Fábrica de Pólvoras e Munições de Barcarena. Contém 
contrato de arrendamento feito com a Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena e o Estado Português. 
1951-09-25 / 1953-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/035 - Equipamento da Fábrica Militar de Braço de Prata. Processo sobre 
máquinas encomendadas aos Estados Unidos, abertura de crédito a favor do agente de embarque em Nova York 
para as despesas de embarque e relação de parte das máquinas encomendadas na América. 1953-05-20 / 1954-08-
24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0724/036 - Equipamento das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA). 
Processo sobre produção de sobressalentes NATO. 1953-01-13 / 1953-02-04 
 
 
UI 0725 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0725/037 - Relatórios periódicos de produção de material para a NATO. Pasta 1. 
Processo com documentos NATO, relatórios trimestrais sobre as entregas de material de guerra, questionário 
trimestral relativo aos principais artigos de equipamento adquirido por Portugal, mapas de produção, relação do 
material de guerra reparado e manufaturado, aquisições de material, efetuadas no estrangeiro e pagas por Portugal 
e reunião anual da NATO. 1952-08-16 / 1953-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0725/038 - Relatórios periódicos de produção de material para a NATO. Pasta 2. 
Processo com documentos NATO, relatórios trimestrais sobre as entregas de material de guerra, questionário 
DR/2/Q/7, munições e explosivos, listas de material e relatório trimestral da NATO. 1953-07-28 / 1954-03-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0725/039 - Relatórios trimestrais da série DR/2. Pasta 3. Processo com documentos 
NATO, questionários trimestrais sobre a entrega de artigos de equipamento de maior importância e relatório 
trimestral da NATO. 1954-04-27 / 1954-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0725/040 - Aço para as armas. Processo com documentos NATO de natureza técnica, 
visita de representantes nacionais à Bélgica e Países Baixos, em maio 1955, reunião de técnicos de aço a realizar 
em Amsterdão (Holanda), reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1953-02-26 / 1956-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0725/041 - Radares e preditores antiaéreos. Processo com documentos NATO sobre 
radares e preditores, relatórios do grupo de trabalho para a preparação dos programas de coordenação de 
produção na Europa e relatórios dos peritos em radares de condução de tiro para artilharia ligeira e pesada. 1952-
12-10 / 1955-05-14 
 
 
UI 0726 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/042 - Material antigás - geral. Processo com documentos NATO material de 
proteção contra a guerra química e oferta de vidros para oculares de equipamentos individuais antigás pela firma 
suíça Frigotherm SA. e vencimentos e outros abonos ao pessoal administrativo do Quartel General das Forças 
Terrestres Aliadas do Sudoeste da Europa e do quartel general da 6ª Força Aérea Tática. 1954-07-14 / 1955-06-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/043 - Recuperação de equipamentos individuais distribuídos antigás às Forças 
Armadas. Processo sobre necessidades e existências de material para fins de mobilização, verificação e beneficiação 
dos equipamentos individuais antigás e reparação dos equipamentos por uma verba a fornecer pelo SGDN. 1954-
02-01 / 1956-03-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/044 - Normalização do equipamento antigás. Processo com documentos NATO 
sobre material de proteção contra a guerra química, pontos de vista nacionais sobre características requeridas pelas 
bolsas de deteção e relatórios do grupo de peritos, inclui catálogo sobre os equipamentos. 1956-04-09 / 1954-06-
10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/045 - Equipamento anti vesicante. Processo sobre fatos de proteção individual 
e equipamentos antiatómicos e antigás. 1954-05-26 / 1954-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/046 - Equipamentos antigás (AG) para população civil - Legião Portuguesa. 
Processo sobre bases de proteção individual, cedência de equipamentos individuais antigás para a Legião 
Portuguesa, máscaras para população civil, folheto e instruções da máscara AG e brochura com projeto e 
memorando de plano de preparação da DCT em Portugal. 1942-10-15 / 1955-03-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/047 - Instrumentos de deteção atómica. Processo com documentos NATO 
sobre proteção contra a guerra química, questionário sobre instrumentos para deteção das radiações de ionização, 
demonstrações de material radioativo, relatórios e memorandos do grupo de peritos. 1955-01-20 / 1956-02-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/048 - Criação de um comité da produção militar e do armamento. Processo 
com documentos NATO sobre projeto, proposta e formação do comité, inclui relatórios do grupo de trabalhos. 
1954-03-08 / 1954-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/049 - Comissão de Produção de Armamento. Pasta I. Processo com 
documentos NATO sobre mobilização industrial, produção coordenada, conversão de desenhos americanos, 
convite às autoridades nacionais responsáveis pela produção, construções navais, 1ª reunião do Comité de 
Produção e relatórios do grupo de peritos. 1954-04-10 / 0308-1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0726/050 - Comissão de Produção de Armamento. Geral. Pasta II. Processo com 
documentos NATO sobre programa coordenado de produção de sobressalentes, necessidades das forças aéreas e 
possibilidades industriais das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA) e relatórios do grupo de peritos. 
1954-07-27 / 1954-10-21 
 
 
UI 0727 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0727/051 - Comissão de Produção de Armamento. Geral. Pasta III. Processo com 
documentos NATO relativa à representação nos grupos de trabalho, manutenção da produção de defesa básica na 
Europa, memorando de mobilização industrial, programa de trabalhos, produção de sobressalentes e relatórios do 
grupo de peritos. 1954-10-25 / 1955-02-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0727/052 - Comissão de Produção de Armamento. Geral. Pasta IV. Processo com 
documentos NATO sobre mobilização industrial, manutenção do material aeronáutico ao abrigo do MDAP, 
sobressalentes para material de origem americana, política futura em matéria de produção coordenada, 
estandardização, manutenção da produção de defesa, aprovisionamento de munições, diversos e relatórios do 
grupo de peritos. 1954-07-19 / 1955-01-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0727/053 - Grupo de peritos em material eletrónico. Geral. Processo com 
documentos NATO sobre técnicos em material eletrónico. 1954-06-19 / 1955-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0727/054 - Radares embarcados - vigilância e conduta de tiro. Processo com 
documentos NATO sobre pesquisa e controle de tiro, catálogo de equipamentos eletrónicos e relatórios do grupo 
de peritos. 1956-10-26 / 1956-04-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0727/055 - Material de telecomunicações e de ajuda à navegação das forças navais. 
Processo com documentos NATO sobre características de equipamento RATT para navios e relatórios do grupo de 
peritos. 1954-10-14 / 1956-01-25 
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UI 0728 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0728/056 - Radares de conduta de tiro para canhões de Defesa Contra Aérea (DCA) 
ligeiros e pesados. Processo com documentos NATO, reuniões de peritos sobre sistemas de conduta de tiro e 
material antiaéreo (AA), questionário sobre radares e relatórios do grupo de peritos. 1954-08-31 / 1956-02-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0728/057 - Material rádio terrestre - postos rádio das forças terrestres. Processo com 
documentos NATO sobre demonstrações pela firma Marconis waereless Telegraph C. Limited, inclui catálogo e 
relatórios do grupo de peritos. 1954-07-29 / 1956-04-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0728/058 - Material de telefonia e telétipo de emprego corrente. Processo com 
documentos NATO sobre reunião e relatório do grupo de peritos. 1954-08-24 / 1954-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0728/059 - Grupo de peritos sobre materiais eletrónicos para a defesa aérea.  
Radares terrestres. Processo com documentos NATO sobre demonstrações na Holanda e em França de radares 
destinados às forças navais, e para defesa aérea, organização da deteção e interceção aérea, demonstrações de 
radar em Inglaterra e relatórios do grupo de peritos. 1954-09-14 / 1956-03-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0728/060 - Radares de interceção de aerotransportados. Processo com documentos 
NATO de natureza técnica sobre equipamento dos aviões de caça com radares de interceção. 1954-09-20 / 1956-
04-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0728/061 - Material de ligação para a defesa aérea. Processo com documentos NATO 
sobre reuniões e relatórios do grupo de peritos de rádiocomunicações. 1954-09-20 / 1959-04-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0728/062 - Ajudas à navegação para a defesa aérea. Processo com documentos 
NATO de natureza técnica, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1954-08-11 / 1956-02-04 
 
 
UI 0729 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/063 - Feixes hertzianos e sistemas de "Deport radar". Processo com 
documentos NATO sobre o grupo de técnicos em ligações rádio e de radar, reuniões e relatórios do grupo de 
peritos. 1954-08-17 / 1954-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/064 - Material eletrónico para projeteis teleguiados. Contém memorando 
NATO sobre reunião do grupo de peritos. 1954-08-13 / 1954-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/065 - Espoletas de proximidade. Contém memorando NATO sobre reunião do 
grupo de peritos. 1954-08-13 / 1954-08-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/066 - Elementos constituintes de material eletrónico. Processo com 
documentos NATO sobre cabos hertzianos, produção de válvulas eletrónicas, sobressalentes para material 
eletrónico e de transmissões, mapas de material eletrónico e de comunicações das Forças Armadas Portuguesas e 
relatórios do grupo de peritos. 1954-06-22 / 1954-10-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/067 - Estandardização dos tubos eletrónicos. Processo com documentos NATO 
sobre a lista atualizada de prioridade de tabelas eletrónicas e relatórios do grupo de peritos. 1954-09-02 / 1960-
08-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/068 - Produção de tubos eletrónicos. Processo com documentos NATO de 
natureza técnica, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1954-10-21 / 1956-05-24 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/069 - Peças destacadas para material eletrónico. Processo com documentos 
NATO sobre materiais eletrónicos de origem norte americana a produzir na Europa, estandardização de cabos de 
radiofrequência, reuniões e relatórios do grupo de peritos. 1954-10-21 / 1956-05-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0729/070 - Sobressalentes para material eletrónico de tipo americano. Pasta I. 
Processo com documentos NATO de natureza técnica, catálogo de sobressalentes para equipamento eletrónico e 
relatórios do grupo de peritos. 1954-04-15 / 1956-04-19 
 
 
UI 0730 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/071 - Demonstrações várias de material de radar. Pasta II. Processo com 
documentos NATO de natureza técnica, catálogo de sobressalentes para equipamento eletrónico. 1956-04-27 / 
1956-08-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/072 - Oferta de 100 toneladas de trotil pelo Ministério da Marinha ao Exército. 
Processo sobre trotil da secção de minas na Azinheira e boletim de análise. 1954-06-25 / 1955-01-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/073 - Radares táticos de defesa costeira. Processo com documentos NATO 
sobre demonstração de um radar tático, Comissão de Estudo da Defesa Costeira de Lisboa, baterias de Alcabideche 
e Parede - orçamento para montagem, radares usados pelo exército britânico, correspondência de várias empresas 
de fornecimento de equipamentos de radares, inclui catálogos com figuras, ilustrações e projeto com peças 
desenhadas e fotografias. 1953-11-24 / 1958-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/074 - Inspeção de Artilharia de Costa. Relatório sobre equipamentos de radar 
de artilharia de costa. Anexo. Contém relatório sobre os equipamentos. 1956-01-00 / 1956-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/075 - Publicação do SACLANT "Radio Data Book"  - Radares. Processo com 
documentos NATO sobre compilação e elementos de radar, equipamentos eletrónicos não incluindo os de 
comunicações e relatórios do grupo de peritos. 1954-07-13 / 1954-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/076 - Munições OERLIKON para a Marinha. Processo sobre munições para 
navios com partida para a Índia e munições 20 mm para metralhadoras. 1954-08-25 / 1954-09-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/077 - Conversões das especificações e dimensões dos desenhos de material 
aeronáutico americano. Processo com documentos NATO do Comité de Produção de Armamento e relatórios do 
grupo de trabalho. 1954-09-03 / 1954-11-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/078 - Material aeronáutico: Subgrupo de materiais não metálicos. Processo 
com documentos NATO relativa ao subgrupo, quadros e tabelas de materiais e relatórios do grupo de trabalho. 
1955-08-25 / 1956-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/079 - Material aeronáutico: Subgrupo de materiais metálicos. Processo com 
documentos NATO relativa ao subgrupo, quadros e tabelas de materiais e relatórios do grupo de trabalho. 1954-
10-29 / 1956-02-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0730/080 - Prazos de duração de materiais. Processo com documentos NATO sobre 
equipamento obsoleto e sua substituição a longo prazo. 1954-11-03 / 1954-12-21 
 
 
UI 0731 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0731/081 - Comissão de Produção de Armamentos. Geral: atas e relatórios. Processo 
com documentos NATO sobre trabalhos realizados no campo de produção, reunião das altas autoridades nacionais 
encarregadas dos aprovisionamentos militares, realizada em Paris, memorandos e relatórios do grupo de peritos e 
apreciação do relatório das atividades dos grupos de técnicos. 1955-01-25 / 1956-01-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0731/082 - Comissão de Produção de Armamentos: relatório de 30-04-1955. 
Processo com documentos NATO sobre reuniões, notas, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1955-03-
05 / 1955-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0731/083 - Comissão de Produção de Armamentos:  mobilização industrial. Processo 
com documentos NATO sobre reuniões, notas, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1955-02-03 / 1957-
09-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0731/084 - Comissão de Produção de Armamentos - sobressalentes para material de 
origem americana. Vol. 1. Processo com documentos NATO, catálogo de peças para substituição e relatório do 
grupo de trabalho. 1955-02-07 / 0-10-1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0731/085 - Comissão de Produção de Armamentos - sobressalentes para artilharia e 
armas de pequeno porte. Vol. 2. Processo com documentos NATO, catálogo de peças para substituição e relatório 
do grupo de trabalho. 1955-09-01 / 1955-09-12 
 
 
UI 0732 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0732/086 - Comissão de Produção de Armamentos - sobressalentes para artilharia e 
armas de pequeno porte. Vol. 3. Processo com documentos NATO, catálogo de peças para substituição e relatório 
do grupo de trabalho. 1955-01-25 / 1955-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0732/087 - Comissão de Produção de Armamentos - sobressalentes de peças de 
artilharia e armas portáteis. Vol. 4. Processo com documentos NATO sobre o anexo ao documento AC/43-D/16, 
catálogo de peças de substituição e relatório do grupo de trabalho. 1955-10-06 / 1955-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0732/088 - Sobressalentes para artilharia e armas portáteis. Processo com 
documentos NATO sobre conversão de desenhos, requisição de desenhos americanos para uso nos países 
europeus, aquisição de sobressalentes na Noruega, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1953-02-12 / 
1956-04-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0732/089 - Sobressalentes para aviões. MDAP:  Grupo de trabalho da Comissão de 
Produção de Armamentos para a Produção na Europa. Processo com documentos NATO sobre o estudo para a 
produção na Europa, apoio americano, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1954-10-28 / 1955-12-12 
 
 
UI 0733 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/090 - Comissão de Produção de Armamentos. Manutenção na Europa de uma 
base industrial de produção de armamentos. Processo com documentos NATO sobre manutenção das instalações 
existentes para o fabrico de munições, tabelas de equivalência e características dos materiais metálicos, estatísticas 
sobre produção de pólvoras, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1955-02-02 / 1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/091 - Comissão de Produção de Armamentos. Aprovisionamento de munições 
em tempo de guerra. Processo com documentos NATO sobre estudo para o aprovisionamento, mapas de produção 
e consumo diário de munições na zona NATO, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1954-09-24 / 1956-
03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/092 - Comissão de Produção de Armamentos. Direitos de propriedade. 
Processo com documentos NATO sobre reuniões, notas, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1955-06-
13 / 1956-04-23 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

386 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/093 - Comissão de Produção de Armamentos. Radares de interceção 
aerotransportados. Processo com documentos NATO e nota do presidente da comissão de produção. 1955-02-01 
/ 1955-02-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/094 - Depósitos de combustíveis largáveis (aviões). Processo com documentos 
NATO e memorando do presidente da comissão de produção de armamentos. 1955-11-07 / 1955-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/095 - Programa NATO SIDEWINDER. Contém documentos NATO sobre o 
programa SIDEWINDER, solicitação para alterações de engenharia, tubo flexível de borracha, fonte de alimentação 
do lançador e medidor de microamper, aceitação das especificações para o conjunto de teste do lançador e 
montagem do conector do moldador e do chassis pela Standard Elétrica e inspeção mecânica geral pela Standard 
Elétrica e Lockheed. 1963-04-24 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/096 - Caixas de cartuchos de aço. Processo com documentos NATO, informação 
e relatório do grupo de trabalho da Comissão de Produção de Armamentos. 1956-02-14 / 1956-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/237/0733/097 - Espingarda e munições NATO. Processo com documentos NATO sobre 
adoção da munição standard de 7,62 mm, demonstrações da espingarda belga com catálogo de características 
técnicas, experiências com a espingarda automática espanhola, novo modelos de espingarda e relatórios do grupo 
de trabalho da Comissão de Produção de Armamentos. 1954-08-31 / 1955-10-24 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/238 
Título: Material: Planos e estudos de armamento e munições 
Datas extremas: 1953 / 1974 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (cx. 734 - 739A) com um total de 52 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre planos e estudos de armamento e munições, atribuição 
de material ao Comando De Defesa Marítima dos Açores, organização de uma esquadra aérea F 47 para a ilha 
Terceira, organização e emprego de carros de combate, investigação científica militar, medidas de prevenção para 
defesa aérea territorial, relatórios de experiências de tiro com espingardas, estudos para adoção de aparelhagem 
supravermelho, ensaios no Campo de Tiro de Alcochete, estudo de projéteis dirigidos 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - DAA, DM, DV, 1041, 184, 
912, 1499, 1658, 3037, 2672, 3909, 3954, 340, 520 - M0 
Idioma:Português, francês, inglês e alemão 
 
UI 0734 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/001 - Atribuição de material ao Comando de Defesa Marítima dos Açores 
. Contém informações e ofícios referentes a cedência de meios de transporte. 1953-12-11 / 1954-03-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/002 - Atribuição de material de navios. Contém informação referente à 
disponibilidade de navios capazes de executar o serviço de estação meteorológica oceânica. 1953-10-12 / 1953-10-
29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/003 - Organização de uma esquadra aérea F 47 para a Ilha Terceira. Contém 
notas, ofícios e informações referentes à organização de uma esquadra aérea F 47 para a Ilha Terceira e para a 
utilização do avião F47 nas forças de caça do arquipélago. 1953-02-07 / 1953-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/004 - Organização e emprego de carros de combate. Contém ofícios, 
informações e despachos referentes a manutenção de material automóvel e carros de combate. 1954-03-26 / 1955-
12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/005 - Dotações de carros de combate. Contém informações sobre pedido de 
carros de combate adicionais para a Escola de Cavalaria e atribuição de carros de combate de acordo com as 
necessidades da Divisão. 1953-09-01 / 1955-10-07 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

387 / 503 

 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/006 - Instruções do Ministro da Defesa Nacional sobre preparação das forças 
portuguesas para satisfação dos compromissos de ordem externa e interna. Contém retificações a introduzir nas 
instruções relativas ao plano de preparação das forças de terra. 1954-05-08 / 1954-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/007 - Inventos (ofertas). Contém cartas de apresentação de inventos, 
informação sobre fornecimento de conservas para alimentação das tropas pelas Conservas Boas-Vistas, parecer 
apresentado pelo Eng. Epifanio Cereseto. 1954-07-15 / 1955-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/008 - Verba para investigação científica militar - informação pedida pelo adido 
naval dos EUA. Contém informação sobre verbas para a investigação científica militar. 1954-12-09 / 1955-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/009 - Equipamento rádio para intercomunicação - avião T33. Contém 
correspondência entre a Secretaria de Estado da Aeronáutica, EMEL e o SGDN. 1956-01-17 / 1956-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/010 - Recauchutagem de pneus de avião. Contém correspondência entre o 
MAAG, o SGDN, a Manufatura Nacional de Borracha - MABOR. 1955-02-14 / 1955-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/011 - Estudo do material necessário à organização de um hospital cirúrgico 
móvel e de evacuação. Contém sugestões do SGDN. 1955-01-15 / 1955-01-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/012 - Relatório do curso de engenheiros fabris em Espanha. Contém 
informação da 3ª Repartição do SGDN. 1956-01-26 / 1956-01-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/013 - Pedido das autoridades espanholas para fabrico de munições 10,5 mm 
. Contém correspondência entre o EME, a embaixada de Espanha, o MAAG e o SGDN. 1956-01-20 / 1956-03-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/014 - Oferta de serviços por um técnico alemão de explosivos e pólvoras. 
Contém correspondência entre o SGDN e a embaixada de Portugal em Paris. 1956-02-08 / 1956-02-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/015 - Exposição da MABOR feita ao Ministro da Defesa Nacional. Contém 
exposição da Manufatura Nacional da Borracha - MABOR. 1956-02-21 / 1956-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/016 - Instalações para fabrico de rastilho à base de guta-percha, a montar na 
Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena. Contém correspondência, informações e memória descritiva e 
projeto referentes a instalações para produção de rastilho. 1956-03-16 / 1956-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/017 - Estudos com radares e IFF - Material IFF. Documentos NATO do Naval e 
Air Board, características militares do Sistema IFF MARK X (SIF), navios e aviões navais das forças atribuídas à NATO, 
memorando e relatório do grupo de trabalho. 1955-09-30 / 1965-03-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/018 - Grupo de Armamento e Munições para Estabelecimento de Plano de 
Defesa Conjunto da Península Ibérica. Contém informações sobre a transformação do canhão anticarro de 5,7 cm 
para uso de um projétil subcalibrado. 1956-04-24 / 1956-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0734/019 - Defesa Aérea Territorial: medidas de prevenção. Contém informações 
sobre as reuniões no SGDN para a organização da Defesa Aérea Territorial. 1957-01-08 / 1957-05-21 
 
 
UI 0735 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0735/020 - Informações e brochuras sobre teleguiados. Contém documentos NATO 
sobre ensaios de guiamento de míssil terra-ar, defesa de uma área sensível com teleguiados NIKE, catálogos sobre 
projéteis teleguiados FIRESTREAK da Havilland Propellers, mísseis da Douglas. 1957-04-00 / 1959-09-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0735/021 - Fábrica Nacional de Armas de Guerra S.A. Herstal - Bélgica. Contém 
documentos sobre o camião transportador do tipo ARDENNES, catálogos e especificações técnicas, inclui projeto 
com peças desenhadas e positivos fotográficos. 1957-05-27 / 1957-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0735/022 - Relatório das experiências de tiro com espingarda de assalto holandesa 
Armalite da Comissão Técnica para a Substituição da Espingarda. Contém análise das características, munições e 
organização da arma, provas de funcionamento, ensaios de tiro com peças desenhadas e esquemas de tiro. 1961-
00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0735/023 - Relatório das experiências de tiro com espingarda de assalto alemã 
CETME da Comissão Técnica para a Substituição da Espingarda. Contém análise das características, munições e 
organização da arma, provas de funcionamento, ensaios de tiro com peças desenhadas e esquemas de tiro. 1961-
00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0735/024 - Relatório das experiências de tiro com espingarda de assalto espanhola 
CETME da Comissão Técnica para a Substituição da Espingarda. Contém análise provas de funcionamento em 
diversas posições e ensaios de tiro com peças desenhadas e esquemas de tiro. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
 
UI 0736 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0736/025 - Relatório das experiências de tiro com espingarda de assalto belga FN da 
Comissão Técnica para a Substituição da Espingarda. Contém análise provas de funcionamento em diversas 
posições e ensaios de tiro com peças desenhadas e esquemas de tiro. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0736/026 - Relatório das experiências de tiro com espingarda de assalto suíça SIG da 
Comissão Técnica para a Substituição da Espingarda. Contém análise provas de funcionamento em diversas 
posições e ensaios de tiro com peças desenhadas e esquemas de tiro. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0736/027 - Contrato entre Portugal e a firma Heckler & Hoch sobre a G3. Contém 
anexo1, 2, 4 e 5 sobre a compra e entrega de armas mediante especificações do contrato, inclui projeto com peças 
desenhadas. 1961-05-08 / 1961-05-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0736/028 - Estudo para adoção de aparelhagem supravermelho. Contém 
esclarecimento da empresa AEG Lusitana de eletricidade sobre aquisição de material de infravermelhos para as 
Forças Armadas e lista de preços de estimativas do material. 1963-03-21 / 1963-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0736/029 - Estudo para adoção de aparelhagem supravermelho. Contém relatório 
do grupo de trabalho para adoção de aparelhagem de infravermelhos da demonstração de aparelhagem IV 
integrada no exercício IRIS e realizada na Dinamarca, inclui catálogos, manuais e positivos fotográficos. 1963-03-00 
/ 1963-04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0736/030 - Estudo para adoção de aparelhagem supravermelho. comentários e 
relatório da delegação portuguesa à demonstração de aparelhagem IV, integrada no exercício IRIS e realizada na 
Dinamarca. 1963-04-00 / 1963-04-00 
 
 
UI 0737 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0737/031 - Estudo para adoção de aparelhagem supravermelho. Contém 
documentos sobre os equipamentos de infravermelhos e radares de vigilância antipessoal, aparelhos de pontaria 
e radares de infantaria. 1966-01-14 / 1966-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0737/032 - Estudo para adoção de aparelhagem supravermelho. Contém estudos de 
radares de patrulha, oferta de óculo para espingarda, binóculos por infravermelhos e relatório a comissão técnica. 
1967-01-02 / 1967-12-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0737/033 - Estudo para adoção de aparelhagem supravermelho. Contém 
documentos sobre a proposta para fornecimento de material infravermelho das firmas ELTRO e PHILIPS - binóculos 
e equipamentos de infravermelhos para adaptação a armas ligeiras. 1967-03-10 / 1967-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0737/034 - Obtenção de lança granadas e foguetes para as Forças Armadas. 
Documentos sobre o fabrico de foguetes em Portugal, arma de lançamento de projéteis autopropulsionado-
roquete, lançadores individuais e programa de tiro - ensaio experimental de foguetes no CTA - Campo de Tiro de 
Alcochete, inclui apontamentos manuscritos. 1965-03-25 / 1966-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0737/035 - Obtenção de lança granadas e foguetes para as Forças Armadas. 
Experiências com o projétil foguete de 37 mm - INTA-S-9 e relatório da missão a Espanha. Contém esquemas dos 
foguetes/rockets. 1965-06-08 / 1966-03-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0737/036 - Ensaio do Campo de Tiro de Alcochete da possibilidade de utilização da 
GE (tipo americano) no morteiro 60 mm de retrocarga montado nas AML-PANHARD. Contém programa, relatório, 
esquema dos pormenores das empenagens nas granadas de 60 mm e fotografias das granadas tipo americano 
modificada e não modificada e de origem francesa e autometrelhadora ligeira. 1966-04-13 / 1966-04-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0737/037 - Relatório da missão militar ao estrangeiro de 5 a 16 de janeiro de 1974 
(Israel). Visita à produção fabril militar de Israel. 1974-01-30 / 1974-02-06 
 
 
UI 0738 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0738/038 - Fichas técnicas do Departamento Nacional de Defesa do Canadá sobre 
especificações de equipamentos militares. Pasta I. 1954-01-04 / 1958-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0738/039 - Fichas técnicas do Departamento Nacional de Defesa do Canadá sobre 
especificações de equipamentos militares. Pasta II. 1957-09-30 / 1958-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0738/040 - Equipamento e material das Forças Armadas. Processo sobre o estudo do 
diagnóstico da situação atual dos processamentos que conduzem à elaboração dos orçamentos militares e dos 
circuitos administrativos que regem as aquisições nas Forças Armadas e memorando com elementos para a reunião 
do CSDN - Conselho Superior de Defesa Nacional de 22 de maio de 1973. 1971-02-13 / 1973-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0738/041 - Equipamento e material das Forças Armadas. Mísseis terra - ar. Processo 
sobre material especial, mísseis individuais terra/ar e custo de armas individuais e de mísseis, inclui apontamentos 
manuscritos. 1973-02-22 / 1973-08-21 
 
 
UI 0739 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739/042 - Equipamento e material das Forças Armadas. Processo sobre o estudo da 
possibilidade de fabrico de material de guerra, despacho sobre o fabrico e a aquisição de armamento, existências 
e consumos de material, memorandos das reuniões da Direção Nacional de Armamento, memorando sobre as 
produções militares de explosivos da Trafaria, coordenação de fabrico de material de guerra, estudo de um plano 
de fabricos, evolução e situação da indústria militar, autonomia nacional de fabricos de armas e munições e 
apontamentos manuscritos. 1973-02-20 / 1974-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739/043 - Equipamento e material das Forças Armadas. Reorganização do sector da 
indústria militar. Contém análise da situação relativamente à produção de armamento e munições em Portugal, 
informação e propostas da Comissão nomeada por despacho conjunto dos ministros da Defesa Nacional e das 
Finanças e da Economia, de 14 de dezembro de 1973 para a reorganização do sector da indústria de material de 
guerra, organização do EMGFA, inclui apontamentos manuscritos. 1973-12-14 / 1974-10-31 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739/044 - Equipamento e material das Forças Armadas. Processo sobre munições 
LG para foguete de 60mm e lança-granadas foguete 80 cm com despacho do ministro da Defesa Nacional, atas das 
reuniões da Direção Geral de Armamentos. 1973-10-10 / 1974-04-22 
 
 
UI 0739A 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/045 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. (Teleguiados). Processo sobre a 
integração da defesa aérea da Europa NATO, cedência de mísseis à NATO, mísseis balísticos de alcance intermédio, 
curso de projéteis teleguiados do Colégio de Aeronáutica em Cranfield em Inglaterra, Projéteis Dirigidos: relatório 
da missão que foi a Inglaterra colher elementos sobre o seu estado de desenvolvimento e aplicação. 1955-07-29 / 
1957-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/046 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. Contém documentos NATO da 
Comissão de Armamento, correspondência e informações sobre o fornecimento de dados e demonstração com 
engenhos teleguiados ingleses, apontamentos sobre 3 tipos de alvos radio guiados usados pelos EUA, curso NATO 
em mísseis teleguiados, defesa aérea territorial, considerações de ordem técnica e económica para receção, 
instalação e manutenção de mísseis, apontamentos resumidos sobre a situação dos mísseis nas Forças Armadas 
dos EUA, missão aos EUA: defesa duma área sensível com teleguiados NIKE, catálogo Contraves AG Zurich com 
esquemas e fotografias. 1958-01-04 / 1958-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/047 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. Contém correspondência e 
informações sobre a troca de informações e necessidades de defesa comum NATO, descrição do Centro de 
Experiências de Mísseis em Cape Canaveral, documentos NATO da Comissão de Armamento, catálogo de engenhos 
teleguiados franceses. 1958-12-30 / 1959-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/048 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. Contém catálogo sobre os engenhos 
Matra. 1959-04-15 / 1959-04-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/049 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. Contém catálogo do sistema Seacat 
da Shorts Brothers & Harland Limited. 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/050 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. Contém documentos NATO e estudo 
italiano sobre os sistemas de mísseis soviéticos, mísseis teleguiados soviéticos, catálogo com descrição técnica do 
sistema Pershing dos EUA e catálogo do sistema Natar. 1960-01-06 / 1963-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/051 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. Contém relatório de situação NATO 
sobre o sistema Minuteman ICBM. 1958-11-04 / 1958-11-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/238/0739A/052 - Estudo de projéteis dirigidos: geral. Contém relatório NATO sobre 
"Power generation study by US TEAM". 1966-01-10 / 1966-03-10 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/239 
Título: Estudos de material para o Exército 
Datas extremas: 1955 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 740 - 742) com um total de 21 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre estudos de material para o Exército, nomeadamente ao 
nível das unidades de apoio da Divisão SHAPE, material de pontes, esquemas de metralhadoras, técnicas contra a 
guerra química, estudos de equipamentos para treino de operadores de radar, teleguiados terra - terra, terra-ar e 
anticarro, fabrico de mísseis e foguetes na fábrica de Braço de Prata, viaturas blindadas e de transporte de pessoal 
Sistema de organização: Série ordenada nº original de processo e ordem cronológica - 458, 388, 570, 423, 100, 556, 
1412, 1270, 1819, 2076, 1500, 2876, 211, 1698 - M02 e M03 
Idioma: Português, francês e inglês 
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UI 0740 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/001 - Unidades de apoio da Divisão para o SHAPE. Contém correspondência, 
informações e relatório sobre a fixação da lista das unidades de apoio à 3ª Divisão SHAPE e escalonamento da sua 
formação no triénio de 1956/1958, material de pontes. 1955-12-03 / 1956-07-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/002 - Material de pontes. Unidades de apoio para o SHAPE. Contém 
informações, relatos de reunião no MAAG, comparação das unidades de pontes. 1955-06-02 / 1956-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/003 - Esquemas da metralhadora Browning FN 32. Contém peças desenhadas. 
1956-00-00 / 1958-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/004 - Estudo sobre técnicas e materiais contra guerra química. Contém 
documento NATO do Grupo de Especialistas sobre Material de Proteção Contra a Guerra Química com projeto de 
questionário. 1956-07-04 / 1956-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/005 - Estudo sobe escolas de radar. Contém informações sobre escolas de 
eletromecânica e eletrónica. 1956-05-24 / 1956-09-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/006 - Estudo de equipamento para treino de operadores de radar. Pasta I. 
Contém correspondência e propostas de fornecimento dos equipamentos, relatório da missão que se deslocou a 
Inglaterra para estudo da possibilidade de aquisição de um equipamento para instrução de operadores de radar 
para a Escola Militar de Eletromecânica - EMEL, especificações técnicas dos simuladores de radar Solartron. 1956-
08-24 / 1957-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/007 - Estudo de equipamento para treino de operadores de radar. Pasta II. 
Contém proposta de equipamento para instrução de operadores de radar da SOLARTRON, incluindo proposta de 
preço, memória descritiva, fotografias e peças desenhadas. 1958-05-16 / 1958-05-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0740/008 - Estudo de equipamento para treino de operadores de radar. Pasta III. 
Contém catálogo da SOLARTRON representado pela Sociedade Comercial Romar com descrição do equipamento 
em demonstrações, informações sobre a situação das necessidades de simulação de alvos nas Forças Armadas, 
relatório do Grupo de Trabalho sobre simuladores, novas instalações da Escola Militar de Eletrónica de Paço de 
Arcos - EMEL. 1958-01-29 / 1960-12-09 
 
 
UI 0741 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0741/009 - Proposta SOLARTRON para simuladores de radar, da ROMAR. Contém 
proposta de preço, memória descritiva e fotografias. 1957-09-12 / 1957-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0741/010 - Teleguiados terra-ar. Pasta I. Contém documentos NATO sobre 
foguetões, mísseis teleguiados NIKE, considerações de ordem técnica e económica para receção, instalação e 
manutenção de mísseis, inclui catálogo, elementos para a artilharia antiaérea - projetéis dirigidos e recortes de 
imprensa sobre mísseis. 1955-06-18 / 1958-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0741/011 - Teleguiados terra-ar. Pasta II. Contém documentos NATO sobre o critério 
e as normas para as transmissões servindo infraestruturas do míssil NIKE, tabela das unidades de suporte NATO 
NIKE, memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1958-12-31 / 1959-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0741/012 - Teleguiados terra-ar. Pasta III. Contém documentos NATO sobre 
alterações propostas às normas e especificações técnicas para as infraestruturas NIKE, normas técnicas das oficinas 
de apoio NIKE, memorandos e relatórios da Comissão de Infraestruturas. 1959-12-11 / 1962-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0741/013 - Teleguiados anticarro. Pasta I. Contém documentos NATO sobre o 
programa mútuo para o desenvolvimento de armas, engenho teleguiado de fabrico francês, relatório sobre a 
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experiência de demonstração do projétil francês teleguiado e antitanque, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho, inclui catálogo de especificações técnicas. 1957-07-23 / 1957-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0741/014 - Teleguiados anticarro. Pasta II. Processo sobre engenhos teleguiados 
antirroubo, ficha de informação 14 relativa ao sistema HOT TOW, inclui catálogo de especificações técnicas. 1972-
01-20 / 1972-06-30 
 
 
UI 0742 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0742/015 - Teleguiados terra-terra - HONEST JOHN. Contém informação do chefe da 
Missão Militar da Embaixada de Portugal em Washington sobre a aquisição de mísseis teleguiados terra-terra pelo 
Exército grego. 1958-09-26 / 1958-09-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0742/016 - Teleguiados terra-terra de alcance médio. Contém documentos NATO 
sobre o sistema Blue Water e acordo do grupo Ad Hoc UEO sobre as características militares dos misseis teleguiados 
terra-terra. 1959-07-29 / 1959-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0742/017 - Estudo do fabrico de mísseis e foguetes pela FMBP - Fábrica Militar de 
Braço de Prata. Processo sobre aquisição de desenhos de armas americanas, fabrico de mísseis e foguetões pela 
FMBP, inclui apontamentos manuscritos. 1958-01-09 / 1958-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0742/018 - Plano anual de aquisições de munições. Contém informações sobre os 
planos de aquisição de armamento e munições, estimativa das necessidades, planeamento do fabrico de pistolas-
metralhadoras pela FMBP - Fábrica Militar de Braço de Prata, relação de munições consumidas em Angola em 
operações, plano de consumo de munições. 1961-11-10 / 1967-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0742/019 - Viaturas blindadas e de transporte de pessoal - chaimite. Processo sobre 
a eventual venda ao Líbano de viaturas chaimite, comportamento operacional das viaturas, visita de uma missão 
libanesa, autometralhadora anfíbia ENGESA, testes e provas com viaturas da firma BRAVIA e visita às instalações 
da firma, reforços para Moçambique, aquisição de cartuchos elétricos e relatórios das viaturas blindadas GASELA, 
LEOPARDO e COMANDO. 1972-01-04 / 1972-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0742/020 - Viaturas blindadas e de transporte de pessoal - chaimite. Processo sobre 
testes e provas com viaturas da firma BRAVIA e visita às instalações da firma, experiências com um protótipo de 
dispositivo de teleguiagem de viaturas e relatório do comportamento das viaturas blindadas GASELA e LEOPARDO. 
1972-09-04 / 1972-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/239/0742/021 - Teleguiado terra/terra - MATADOR. Contém documentos NATO sobre 
critérios e padrões recomendados pelo SHAPE para as infraestruturas dos teleguiados, inclui projeto com peças 
desenhadas. 1958-05-04 / 1958-05-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/240 
Título: Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças Armadas. 
Datas extremas: 1959 / 1967 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 699 - 700) com um total de 12 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão de Estudo para a Adoção da Metralhadora para 
as Forças Armadas sobre programas e relatórios de experiências, características técnicas de diversas 
metralhadoras, catálogos de diversas firmas, reuniões da comissão, planos de aquisições, pareceres sobre os 
estudos efetuados, fabrico de metralhadoras na Fundição de Oeiras 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - 2114 - M02 
Idioma: Português, francês, inglês e alemão 
 
UI 0743 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0743/001 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações sobre a metralhadora MADSEN / SAETTER, ofertas de armamento e munições, 
provas com metralhadoras exemplares a ensaiar, estudos de uma metralhadora para as Forças Armadas, catálogo 
da metralhadora ligeira a gás MAG cal 7,62 mm NATO, brochura da metralhadora ligeira Breda  M59 tipo NC, 
brochura da metralhadora 7,62 mm NATO modelo 1952, metralhadora SIG MG 710, aquisição de metralhadoras 
para Moçambique, parecer sobre as necessidades manifestadas pelo Exército e Força Aérea, relatório sumário das 
experiências realizadas com 2 metralhadoras MAG/FN 7,62 mm NATO no Campo de Tiro de Alcochete, relatório 
sumário das experiências realizadas com 2 metralhadoras T, 62 mm (MG 42). 1959-06-11 / 1962-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0743/002 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Programa de experiências a realizar. Contém programa das experiências a realizar pela Comissão Técnica 
de Estudo para adoção de uma metralhadora 7,62 mm NATO pelas Forças Armadas e caderno de encargos 
apresentado pela Fabrique National d'Armes de Guerre SA. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0743/003 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações sobre tripés e carregadores de armas ligeiras, aquisição de metralhadoras, 
memorando sobre perguntas formuladas pelo CEMGFA sobre armas ligeiras, aquisição de metralhadoras para 
Organização Provincial de Voluntários (OPV) de Angola, relatório sobre a experiência com a metralhadora MG 42 
de 7,62 mm NATO em Alcochete, informação da Comissão de Estudo da Metralhadora sobre as condições de 
apresentação da metralhadora francesa e ponto de situação dos trabalhos, provas com a metralhadora MADSEN 
7,62 NATO, vistorias de armas ligeiras, provas com a metralhadora SIG-MG 710, facilidades oferecidas na compra 
de armamento. 1962-01-03 / 1962-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0743/004 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém relatório das experiências com a metralhadora SI-MG 710. 1962-10-30 / 1962-12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0743/005 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém catálogo da Rheinmetall da MG 42 e relação do nº de peças para reposição. 1962-00-00 / 1962-
00-00 
 
 
UI 0744 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0744/006 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações sobre apresentações de armamento, relação da vistoria de 500 metralhadoras 7,62 
MG 42, obtenção de metralhadoras ligeiras MADSEN para a GNR e PSP, recomendações de adoção pela Comissão 
de Estudo para a adoção da metralhadora para as Forças Armadas, processos verbais das reuniões da Comissão, 
relatório das experiências com as metralhadoras SIG MG 710 e M 60 em Alcochete. 1963-01-05 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0744/007 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas: relatórios. Contém recomendação da adapção e relatórios da comissão com as conclusões finanis, 
quadros resumo das experiências realizadas em Alcochete e informação sobre a adoção de uma metralhadora 7,62 
NATO nas Forças Armadas Nacionais. 1963-00-00 / 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0744/008 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações sobre o plano de aquisições para 1964, adoção de metralhadora calibre 7,62 mm 
modelo de MG 42, catalogo MG 42 e ata da comissão de Estudo e parecer. 1964-01-07 / 1964-06-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0744/009 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações sobre a adoção da metralhadora 7,62 mm, munições para demonstrações, sistema 
de armas automáticas para fins múltiplos, catálogos da Reinmetall para a MG 42. 1965-01-08 / 1965-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0744/010 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações sobre a adoção da metralhadora 7,62 mm, plano de aquisições para 1965, adoção 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

394 / 503 

da MG 1A3, relatório e parecer sobre os estudos para adoção de uma metralhadora 7,62 mm. 1965-04-21 / 1965-
11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0744/011 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações e estudos para adoção de uma metralhadora calibre 7,62 mm e aquisições pela 
Força Aérea da HK 21. 1966-02-12 / 1966-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/240/0744/012 - Comissão de estudo para a adoção da metralhadora para as Forças 
Armadas. Contém informações sobre o fabrico em Portugal de metralhadora MG 1A6 com contratos de 
fornecimento estabelecidos entre a Fundição e Construção Mecânicas de Oeiras (FCMO) e a Rheinmetall. 1967-01-
04 / 1967-10-11 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/241 
Título: Estudos de material para a Armada. 
Datas extremas: 1958 / 1975 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 745 - 748) com um total de 36 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por estudos de material para a Marinha, substituição de unidades navais a 
abater, beneficiações dos submersíveis, ajudas aéreas à navegação, estudos especiais da Armada com informação 
científica e técnica, relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo: EN, 424, 1109 e 3982 - 
M040 - M070 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0745 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/001 - Substituição de unidades navais a abater. Contém ofícios, informações e 
parecer referentes à substituição de unidades navais a abater. 1953-09-22 / 1955-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/002 - Forças navais portuguesas NATO. Contém informações e 
correspondência referentes a objetivos das Forças Navais, disponibilidade de navios de guerra por parte das nações 
NATO que os têm em reserva e nota de imprensa NATO sobre empréstimo de fragatas canadianas. 1955-11-28 / 
1956-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/003 - Empréstimo de navios de guerra. Contém correspondência e informações 
referentes a cedência pelos EUA de dois navios a Portugal. 1956-02-21 / 1956-06-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/004 - Beneficiações periódicas dos submersíveis. Contém ofícios e informações 
referentes a beneficiações periódicas e reparação dos submersíveis. 1956-02-22 / 1956-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/005 - Estudo sobre ajudas aéreas à navegação. Material de navegação aérea. 
Contém informações e correspondência sobre material de navegação aérea. 1956-06-29 / 1956-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/006 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre extração metalúrgica, física dos reatores, física nuclear, 
bacteriologia, comunicações espaciais, luminescência e corrosão metálica. 1961-11-16 / 1962-05-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/007 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre odontologia, energia física, biologia, química orgânica, 
comunicações por micro-ondas, dinâmica do gás rarefeito, sistemas de sonar, entre outros. 1962-07-11 / 1962-11-
30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0745/008 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre cristalografia, química, física ótica, química macromolecular, 
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novos materiais, ossos e dentes, detonações nucleares e radioatividade marinha, hematologia tropical. 1962-11-15 
/ 1963-12-18 
 
 
UI 0746 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0746/009 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatório anual e ata da 12ª reunião do Centro de Pesquisa do SACLANT para a Luta Antissubmarina. 1963-05-02 / 
1963-10-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0746/010 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre acústica, transfusões de sangue, metalúrgia e partículas e 
relatório da missão a Espanha para estudo do Propulsante da UEE pelo Centro de Estudos Especiais da Armada. 
1963-09-18 / 1965-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0746/011 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre biologia marinha, termodinâmica e cinética eletroquímica, 
ciência aeronáutica, metalurgia. 1965-12-22 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0746/012 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre colisões atómicas, eletrónicas e físicas, endocrinologia, 
sedimentologia, matemática e mecânica. 1966-12-07 / 1967-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0746/013 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre óleo em águas escocesas, laser, transístores de micro-ondas, 
esquizofrenia e ata da reunião da Comissão de direção do NADGE. 1973-01-08 / 1973-06-27 
 
 
UI 0747 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/014 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre poluição atmosférica provocada pelos motores de avião, 
sistemas de satélite para as comunicações móveis. 1973-10-02 / 1973-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/015 - Estudos especiais da Armada. Informação científica e técnica. Contém 
relatórios técnicos do Office of Naval Research sobre química, medicina, psicologia militar, poluição atmosférica. 
1973-11-27 / 1975-02-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/016 - Barco porta carcaças para a NATO. Documento NATO sobre o armamento 
das forças navais, objetivos e termos de referência para um grupo de projeto. 1973-06-22 / 1973-06-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/017 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém ofício com relação dos documentos recebidos pelo GEN Carlos Miguel Lopes Silva Freire 
presidente da CCICD - Comissão Coordenadora da Investigação Científica para a Defesa, relatórios técnicos da 
Comissão de Energia Atómica dos EUA sobre o emprego pacífico das explosões, efeitos ecológicos prolongados da 
guerra nuclear, efeitos biológicos de um ataque nuclear, laboratório de radiação e radioatividade associada com 
detonações e explosões nucleares subterrâneas. 1958-09-08 / 1961-03-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/018 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica sobre o simpósio internacional dos 
mecanismos fundamentais da discriminação cromática nos animais e no homem, mecanização de operações do 
pensamento e reunião anual da Sociedade Alemã de Divulgação de Metais. 1959-01-02 / 1959-02-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/019 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica, conferência sobre microscopia 
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eletrónica e análise de raio X, os fenómenos interfaciais e o movimento, fadiga e fracasso. 1959-02-09 / 1959-02-
24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/020 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica, 2ª conferência sobre descargas 
elétricas em gases. 1959-03-05 / 1959-03-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/021 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica sobre a reunião do grupo de 
discussão de infravermelhos, simpósio sobre as ondas POLIPEPE, que afetam músculos brandos e vasos de sangue 
e conferência de WAGE NINGEN sobre enzimas e a sua ação. 1959-04-10 / 1959-05-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/022 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica sobre o 10º Congresso Escandinavo 
de Química, conferência química de coordenação, 1º simpósio internacional de química fluorina, fenómeno de 
flutuação e operações estocásticas e Grupo Naval de Investigação Médica do US nº 3 região do Egito e da República 
Árabe Unida, reunião de verão em Manchester da Sociedade Farmacológica Britânica e reunião de Edimburgo sobre 
endocrinologia. 1959-03-03 / 1959-09-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/023 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica sobre o 17º congresso internacional 
de química pura e aplicada, 10º Congresso Internacional Astronaútico, reunião de Estocolmo da Comissão 
Internacional de Ótica, simpósio dos estados líquido e sólido. 1959-10-05 / 1959-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/024 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica sobre o simpósio bioquímico do 
17º congresso internacional de química pura e aplicada, reunião em Wurzburg da Sociedade Metalúrgica Alemã, 
raio X no Instituto de Karolinska em Estocolmo, refrigeração de Copenhaga, algumas calculadoras digitais 
eletrónicas utilizadas comercialmente fora dos Estados Unidos, calculadoras na Europa Central e conferência sobre 
magnetismo. 1959-10-27 / 1959-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/025 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da Comissão de Energia Atómica, simpósio sobre as possibilidades 
de rebocagem de tanques, reunião do ICES - Copenhaga 1959, conferência sobre fratura frágil, quarta reunião 
internacional de espetroscopia, colóquio internacional sobre as propriedades de metais de alta pureza e 
conferência sobre espetroscópio de radiofrequência em Oxford. 1959-11-25 / 1959-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0747/026 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Operação PLUMBBOB - detonação nuclear subterrânea, reportagem preliminar de cálculos de 
movimentos à superfície, biologia de explosão, efeitos primários e terciários em abrigos de proteção subterrânea, 
operação HARDIACK cálculos de movimento de terra - Parte I - estudos sísmicos e estudos subterrâneos, operação 
TEAPOI efeitos da explosão subterrânea. 1958-07-07 / 1959-03-30 
 
 
UI 0748 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/027 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Operação PLUMBBOB - biologia da explosão - estudo dos efeitos primários e terciários da 
explosão em abrigos de proteção subterrâneos abertos, efeito da contaminação por precipitação em alimentos 
processados, recipientes e embalagens, recipientes de vidro no vácuo, monitorização radiológica remota, medições 
do movimento da terra - estudos sísmicos e estudos de cavidade e descontaminação química do circuito de água 
de alta pressão. 1958-11-19 / 1960-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/028 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Operação PLUMBBOB - efeitos da explosão em recipientes de vidro no vácuo, temperaturas de 
detonações subterrâneas, fenomenologia de explosões nucleares, instrução radiológica simples, efeitos da 
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contaminação radioativa em alimentos, embalagens e produtos agrícolas, efeitos primários e terciários da explosão 
- deslocação em abrigos de proteção subterrânea, dados científicos - matemática geografia e biologia e  4º colóquio 
sobre combustível e propulsão. 1960-01-08 / 1960-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/029 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos sobre a determinação experimental da radiação e proteção contra 
edifícios de cimento armado, medidas de sobrevivência, penetração em cimento armado de raios GAMA e campo 
radiológico - defesa técnica. 1959-08-00 / 1960-04-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/030 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos do simpósio internacional, reunião de Eindhoven sobre partículas e 
vapores aspirantes, estatística matemática e teoria da probabilidade. 1960-05-27 / 1960-08-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/031 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da reunião de Tóquio sobre química molecular, conferência 
fotonuclear, computadores e controlo automático e química orgânica. 1960-08-11 / 1960-09-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/032 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da conferência de Londres sobre efeitos biológicos da radiação por 
micro-ondas, defesa psicológica, física do diamante, pesquisa ergonómica, a biologia das viagens espaciais, 
congresso de Paris sobre biologia celular, histoquímica e citoquímica e simpósio sobre resistência a altas 
temperaturas e degradação térmica de polímeros. 1960-09-14 / 1960-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/033 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos das reuniões e congresso internacional sobre oceanografia, mecânica 
aplicada, conferência de Amsterdão sobre aceleradores e engenharia costeira e conferência de Copenhaga sobre 
radioisótopo. 1960-10-28 / 1960-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/034 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos do simpósio internacional sobre a dinâmica de gases rarefeitos, 
hidrodinâmica e navios de alto desempenho, colóquio sobre amplificadores de potência de ondas de ciclotrão 
bombeados e conferência de radioisótopos-1960 em Copenhaga sobre metalúrgia e física dos estados sólidos. 
1960-12-21 / 1961-01-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/035 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos do simpósio sobre aço para circuitos de pressão de reatores, 
medições de movimento forte à superfície e subterrâneas, medições de radiação térmica e assembleia geral da 
União Internacional das Rádios Científicas. 1958-05-23 / 1961-03-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/241/0748/036 - Relatórios técnicos do Departamento de Investigação Naval NATO - Office 
of Naval Research. Contém relatórios técnicos da assembleia da comissão internacional para a exploração científica 
do Mar Mediterrâneo, reunião da associação internacional de pesquisa dental, simpósio internacional sobre a 
ciência espacial e desenvolvimento de aerodeslizador (hovercraft) no Reino Unido. 1961-04-19 / 1961-06-15 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/242 
Título: Fabrico e transformação de material para o Exército. 
Datas extremas: 1952 / 1974 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (cx. 749 - 758) com um total de 83 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre fabrico e transformação de material para o Exército, 
material de artilharia antiaérea, missões a Itália, Inglaterra e Suécia, demonstrações de material eletrónico, material 
italiano para modernização do equipamento antiaéreo, fornecimento de material para as forças do SHAPE, 
conversão de canhões, manuais de equipamento Predictor, modificação de radares, preparação de tiro de alta 
frequência, reparação de metralhadoras, produção de cartuchos de aço, transformação de material, canhões 
anticarro, radares, técnicas de fabrico de munições 
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Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - MG/4, MG/5, MG/14, 
272, 281, 302, 309, 464, 513, 514, 552, 721, 1761, 2212, 3041, 3395 - M12 e M13 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0749 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/001 - Artilharia antiaérea. Geral. Pasta I. Processo sobre necessidades em 
equipamentos para artilharia antiaérea pesada, demonstrações na Holanda com material radar, necessidades e 
existências de material para fins de mobilização, formação em Inglaterra e  demonstrações em Espanha, pedidos 
de radares e artilharia modernos, ao Canadá, ajuda mútua canadiana - material eletrónico, modernização do 
material de artilharia antiaérea, quadros e croquis com sistemas eletrónicos, aquisição de 9 radares para artilharia 
antiaérea e relatório da missão de estudo de equipamentos eletrónicos de artilharia antiaérea na Grã-Bretanha - 
Parte I. 1952-04-23 / 1954-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/002 - Relatório da missão que se deslocou à Suécia para assistir a 
demonstrações com material antiaéreo. Contém relatório incompleto sem croquis e sem anexos. 1955-08-26 / 
1955-09-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/003 - Material eletrónico para artilharia antiaérea. Relatório sobre 
demonstrações em França. Contém relatório da missão que se deslocou a França para assistir a demonstrações de 
material antiaéreo, brochura com sumário de RADAR-COTAL, características técnicas, ilustrações e peças 
desenhadas. 1955-03-25 / 1955-03-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/004 - Relatório dos trabalhos da missão que se deslocou a Itália. Parte I. 
Equipamento para treino de operadores de radar. Contém relatório para estudo do equipamento para instrução 
de operadores de radar e aperfeiçoamentos introduzidos no radar AN/TPS-1D - Parte I - equipamento para treino 
de operadores de radar, sala para a Escola Militar de Eletromecânica. 1956-01-28 / 1956-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/005 - Relatório dos trabalhos da missão que se deslocou a Itália para estudo do 
equipamento para instrução de operadores de radar AN/TPS-1D. Aperfeiçoamentos introduzidos no radar AN/TPS-
1D. Contém catálogos e correspondência da Sociedade MICROLAMBDA e da Sociedade Comercial ROMAR, Lda. 
1955-06-28 / 1955-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/006 - Artilharia antiaérea. Geral. Pasta II. Processo sobre defesa aérea 
territorial, aparelhos de referenciação à vista, melhoramentos de material de artilharia AA, características a dar ao 
material de pontaria, relatório da missão que se deslocou a Itália para estudo do equipamento para instrução de 
operadores de radar e aperfeiçoamentos introduzidos no radar AN/TPS-1D - Parte III - equipamentos AA italianos. 
Pedidos de mais um radar, demonstrações de material eletrónico para artilharia AA em França, visita à Holanda do 
adido militar em Inglaterra para tomar parte da reunião do Army Board, aquisição de um manual sobre o Predictor 
AA nº 11, radares, espoletas 214 para AA, bateria de Costa de 23,4 cm cedida pelo Canadá e destinada a São Miguel 
e resposta ao grupo de peritos sobre necessidades de radares para AA. 1954-06-26 / 1958-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/007 - Demonstração de material eletrónico para artilharia antiaérea. Processo 
com relatório sobre a visita à Holanda do adido militar em Inglaterra para tomar parte da reunião do Army Board, 
catálogo com imagens e características técnicas, demonstrações com material de direção de tiro de AA, em Hengelo 
na Holanda e em Espanha, aparelhagem de conduta de tiro por radar, equipamento eletrónico para artilharia AA 
ligeira de fabrico holandês, produção de um canhão AA de 40 mm L 70 normalizado, visita do CALM Salm a Lisboa 
e memorando do SGDN. 1954-03-03 / 1956-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/008 - Material italiano para modernização do equipamento antiaéreo. 
Processo com relatório resumo da missão que se deslocou à Itália para assistir a uma apresentação e demonstração 
do material antiaéreo PREDICTOR feita pela Contraves Italiana, estudo do equipamento para instrução de 
operadores de radar e aperfeiçoamentos introduzidos no radar AN/TPS-1D, catálogos da Contraves Italiana com 
imagens e peças desenhadas de equipamento antiaéreo, ofertas de cursos sobre equipamentos e radares de AA. 
1954-01-09 / 1956-03-28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/009 - Contraves italiana SPA. Roma. Demonstração do Contraves HAA Predictor 
F/90. Contém catálogo da firma Contraves Italiana com relatório das características técnicas do equipamento 
antiaéreo, demonstrações do PREDICTOR F/90, incluindo fotografias. 1954-02-27 / 1954-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0749/010 - Relatório dos trabalhos da missão que se deslocou a Itália para estudo do 
equipamento para instrução de operadores de radar e aperfeiçoamentos introduzidos no radar NA/TPS-1D. Parte 
III. Equipamentos antiaéreos italianos. 1956-01-09 / 1956-01-09 
 
 
UI 0750 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/011 - Manual do Contraves Predictor F90 B e Contraves Tracker T90 B da 
Contraves Italiana. 1956-01-09 / 1956-01-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/012 - Relatório dos trabalhos da missão que se deslocou a Itália: estudo do 
equipamento para instrução de operadores de radar e aperfeiçoamentos introduzidos no radar AN/TPS-1D. Parte 
III. Anexo III. Equipamentos antiaéreos italianos. Contém catálogo da Microlambda - Rome - Italy (electronics) com 
proposta para um completo sistema de controlo de tiro antiaéreo, no âmbito da missão a Itália. 1956-01-09 / 1956-
01-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/013 - Fornecimento de material antiaéreo para as forças do SHAPE. Processo 
sobre equipamento antiaéreo, pedido de mais um radar NA/TPS - 1D, radares para efeitos de instrução na Escola 
Militar de Eletromecânica (EMEL) e no Centro de Instrução de Artilharia Contra Aeronaves, radares americanos de 
artilharia AA, radares recebidos ao abrigo do MDAP, material AA de 40 mm para os 2 grupos de apoio à Divisão 
SHAPE, Artilharia Antiaérea a fornecer ao abrigo do MDAP para as Unidades de Apoio das Forças do CEP. 1953-06-
22 / 1955-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/014 - Relatório da missão militar à Grã-Bretanha em visita ao respetivo sistema 
de defesa contra-ataques aéreos. Processo no âmbito da missão militar a Inglaterra, organização e normas 
respeitantes à intervenção da artilharia AA na defesa territorial, sistemas de direção de tiro, cadeia de órgãos 
eletrónicos, necessidade de existência do radar, estimativa das necessidades para defesa AA territorial do nosso 
país, problemas pertinentes à aeronáutica, catálogo de características técnicas do equipamento eletrónico. 1953-
07-08 / 1954-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/015 - Manual de utilização (provisório) para os Predictors AA, nºs. 11A, 11B, 
11D, 1952. Contém proposta e objetivo do manual de uso, características técnicas, com ilustrações, peças 
desenhadas, gráficos, quadros e tabelas. 1952-00-00 / 1952-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/016 - Conversão de Bristol - BOFORS montagem terrestre - Mark 12. Manual 
de conversão de montagem terrestre, características técnicas e fotografias. 1953-11-01 / 1953-11-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/017 - Inspeção de peças desmontadas e montadas do canhão BOFORS 40 M/M 
A.A Mk.11 & Mk.12 - montagem antes da conversão de Bristol. Manual de instruções para montagem, reparação e 
conversão de equipamentos de AA, características técnicas, tabelas e fotografias. 1954-05-18 / 1954-05-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/018 - Câmera Craft - Fotografia para comércio e indústria. Fotografias anexas 
ao ofício 887 do Adido Militar em Londres de 22-07-1954. 1954-07-22 / 1954-07-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/019 - PREDICTOR XI - sub-unit test gear handbook. Manual de equipamento de 
teste de uma subunidade. 1954-06-15 / 1954-06-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/020 - PREDICTOR XI - sub-unit test gear circuits. Manual de equipamento de 
teste de uma subunidade - circuitos. 1954-06-15 / 1954-06-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0750/021 - PREDICTOR XI - sub-unit test gear handbook. Manual de equipamento de 
teste de uma subunidade - diagramas. 1954-06-15 / 1954-06-15 
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UI 0751 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/022 - Modificações no radar AA nº 3 MK 7. Processo sobre as instruções para 
as modificações do radar. 1954-05-09 / 1955-07-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/023 - Oferta de venda de material de Artilharia Antiaérea pelo War Office. 
Processo relativa à modernização do material de artilharia AA - missão a enviar a Inglaterra. 1956-02-27 / 1956-05-
25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/024 - Equipamentos de radar apresentados pela firma Senatejo Industrial Lda. 
Processo relativa à missão que se deslocou a França para fazer parte da reunião do grupo de peritos da NATO sobre 
sistemas de conduta de tiro antiaéreo, demonstrações em França com material eletrónico para artilharia AA, 
projetos desenhadas, fotografias, quadros comparativos e caraterísticas técnicas do equipamento e relatório da 
reunião do grupo de peritos. 1953-04-15 / 1956-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/025 - Equipamentos e material de radar CSF - SFR. Contém manual de 
características técnicas e de aplicação do radares, antenas, cobertura, emissão e receção, catálogos, fotografias e 
peças desenhadas. 1953-08-10 / 1953-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/026 - CSF - Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil, Paris. Radares de 
conduta de tiro. Contém catálogo de radares para artilharia ligeira, média e pesada com fotografias. 1953-00-00 / 
1953-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/027 - Radar Cotal DR-MC-1-A. Radar de conduta de tiro de artilharia pesada 
antiaérea: principais características. Manual de características técnicas e de aplicação do radar. 1953-00-00 / 1953-
00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/028 - Aparelho de preparação de tiro de alta frequência. Anexo 4. Manual com 
resumo das características técnicas essenciais de preparação e utilização do aparelho de tiro, incluindo fotografias 
e peças desenhadas. 1953-00-00 / 1953-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/029 - CSF - Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil, Paris. Apresentação 
de um conjunto de conduta de tiro contra aviões. Manual de apresentação, contendo fotografias e peças 
desenhadas e nota manuscrita da SENATEJO de 12-05-1954. 1954-05-12 / 1954-05-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0751/030 - Material eletrónico para artilharia antiaérea. Demonstrações em França 
de 1 a 6 de março de 1955. Contém vários catálogos, relatório da missão a França para assistir a demonstrações 
com material AA com exposição do engenheiro geral da COMBAUX e exposição de G. Galleret diretor da Divisão de 
Produção, apresentação de materiais de conduta de tiro de DCA, resumo das características técnicas do Radar 
COTAL - DR-MC-IA, RADAR tipo B.S. do sistema Berger Rigal e Radar TPC, materiais de radiocomunicações da CFTH 
- Companhia Francesa Thomson-Houston. 1955-02-23 / 1955-03-25 
 
 
UI 0752 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/031 - Material eletrónico para artilharia Antiaérea. Demonstrações em França 
de 11 a 18 de março de 1956. Contém relatório da missão que se deslocou a França para tomar parte na reunião 
do grupo de peritos da NATO sobre sistemas de conduta de tiro antiaéreo, recortes dos jornais franceses France-
Soir e Figaro, catálogos de características e especificações técnicas de material antiaéreo. 1956-03-16 / 1956-09-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/032 - Fornecimento de espoletas 214 para o material 9,4 AA. Processo sobre 
artilharia antiaérea, pedido de material antiaéreo ao abrigo de MDAP, resposta ao grupo de peritos sobre 
necessidades de radares para artilharia AA ligeira, apresentação ao MAAG das necessidades em equipamentos para 
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artilharia AA pesada, projeto de memorando de fornecimento de material MDAP para defesa AA territorial de 
Portugal Continental e das Ilhas dos Açores e Madeira, memorandos para o secretário adjunto da Defesa Nacional, 
relatório da comissão de revisão anual, critério e orientação dos Estados Unidos, exposição da delegação dos 
Estados Unidos e brochura com breve descrição sobre o indicador de tempo limite do dispositivo de disparo elétrico 
para armas de 90 mm. 00-11-1952 / 1954-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/033 - Material AA canadiano. Processo referente a manuais técnicos e 
publicações canadianas sobre equipamentos e radares de AAA. nº 4 MK6, nº 3 MK1 e nº 4 MK1, documentos de 
embarque de radares canadianos e relatório do radar tático AA Nº 4 MK6. 1955-08-09 / 1956-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/034 - Publicações sobre radar tático de artilharia antiaérea AN/MPS-501-B. 
Contém documentação sobre do radar tático canadiano, catálogo dos equipamentos, aquisição de material e 
publicações. 1955-05-30 / 1956-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/035 - Material de artilharia antiaérea sueco. Pasta I. Processo sobre armas e 
munições de artilharia AA, catálogo de características técnicas, especificações e funcionamento das armas, 
incluindo ilustrações, positivos fotográficos e peças desenhadas, nomeação de dois oficiais para assistirem à 
apresentação de materiais antiaéreos na Suécia, apresentação dos materiais antiaéreos da BOFORS, canhão 
automático de 40 e 57 mm e missão militar à Suécia. 1951-05-01 / 1955-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/036 - Material de artilharia antiaérea sueco. Pasta II. Processo sobre 
modernização do material AA, jogos de conversão para peças BOFORS, catálogos com material sueco, 
demonstrações com uma alça Nife-Reflector, visor ótico de pontaria NIFE e relatórios da missão que se deslocou à 
Suécia para assistir a demonstrações com material antiaéreo. 1955-03-29 / 1956-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/037 - Relatório da missão que se deslocou à Suécia para assistir a 
demonstração com material AA. Agosto - setembro 1955. Contém relatório completo, inclui quadros tabelas, 
quadros e croquis (mapas). 1956-01-28 / 1956-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/038 - Anexos ao relatório da missão que se deslocou à Suécia para assistir a 
demonstrações com material antiaéreo em agosto e setembro 1955. Contém vários anexos referentes ao canhão 
automático de 57 mm BOFORS, catálogos com características técnicas de funcionamento, esquemas, ilustrações, 
figuras e peças desenhadas. 1956-01-28 / 1956-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0752/039 - Material de artilharia antiáereo suíço. Processo sobre material AA de 20 
e 30 mm da fábrica Hispano-Suiza e relatório da visita à fábrica, catálogo com fotografia do canhão de 20 mm, 
relatório com ilustrações do canhão de 30 mm tipo 831 e demonstrações deste material na Suíça. 1955-08-25 / 
1956-04-05 
 
 
UI 0753 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/040 - Reparação da metralhadora pesada AA de 20 mm M/43. Processo sobre 
a reparação da metralhadora, telémetros fornecidos pela Noruega, sobressalentes para a metralhadora pesada e 
plano de encomendas a fazer aos estabelecimentos fabris em 1955. 1955-09-07 / 1956-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/041 - Emprego de material de artilharia antiaérea no tiro contra objetivos 
terrestres ou navais. Processo sobre abono de viagens e ajudas de custo ao adido militar em Londres, pacto do 
Atlântico, reunião do Army Board no SHAPE em 22-03-1956, relatório da viagem a Paris, relatório elaborado pela 
missão encarregada de proceder em Inglaterra ao estudo do emprego do material AA 9,4 cm no tiro contra 
objetivos terrestres ou navais e notas do adido militar em Paris. 1955-08-31 / 1956-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/042 - Aparelhagem para instrução de artilharia AA. Processo sobre tiro de 
artilharia AA eficiência da instrução da nossa artilharia, necessidades de meios para aumentar a sua eficiência e 
relatório da missão à Alemanha, realizada pelo CAP Augusto Bagorra. 1955-07-15 / 1956-10-12 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/043 - Equipamento eletrónico para 5 baterias antiaéreas de 9,4 cm. Processo 
sobre aquisição de 5 Preditores AA móveis nº 11 à firma COSSOR, modernização do material de AA, câmara de 
control móvel simplificada de Preditor Móvel da Sociedade Comercial Crocker, Delaforce & Cª. SARL, missão de 2 
oficiais a Inglaterra, modernização de radares e preditores eletrónicos, proposta de aquisição de material em 
Inglaterra: 5 radares AA nº 3 MK VII e 5 preditores AA nº 11 móveis, adaptação dos grupos geradores LISTER de 22 
KW dos projetores para alimentação dos equipamentos, oferta de venda de material AA pelo War Office e sistemas 
eletrónicos para artilharia AA e melhoramentos no material. 1956-02-08 / 1957-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/044 - Material antiaéreo dinamarquês. Processo sobre armamento de 
produção dinamarquesa MADSEN com catálogo ilustrado com características e funcionamento da metralhadora 
MADSEN SAETTER de calibre 50" (12,7 mm) e do canhão de 20 mm. 1955-02-16 / 1955-02-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/045 - Caixas de cartuchos de aço. Pasta 1. Processo com documentos NATO 
sobre fabrico de munições para artilharia, projetos com peças desenhadas, quadros e tabelas de indicadores de 
medidas máximo e mínimo, jogos entre canhões e tomadas, 5ª reunião do grupo técnico de caixas de catucho em 
aço, 4ª reunião nos EUA, produção de invólucro em aço, resolução do grupo de peritos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1954-06-09 / 1955-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/046 - Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras. Relatório da visita às 
fábricas de munições nos EUA. Visita integrada na 5ª reunião do grupo de técnicos de caixas de aço dos países da 
NATO. 1953-00-00 / 1953-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/047 - Caixas de cartuchos de aço. Pasta 2. Processo com documentos NATO 
sobre fabrico de munições para artilharia, catálogo com especificações e tipos para o fabrico e inspeção das 
tomadas em aço para calibres superiores a 20 mm, incluindo figuras e gráficos sobre ensaios de resistência. 
Processos PARKER sobre fabrico de cartuchos em aço. Reunião em Paris, do grupo de peritos e relatórios do grupo 
de trabalho. 1955-06-22 / 1955-03-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0753/048 - Caixas de cartuchos de aço. Pasta 3. Processo com documentos NATO de 
natureza técnica, relatório final do grupo de técnicos com quadros e tabelas sobre produção e desenhos do tipo de 
maquinaria para fabrico de cartuchos, projeto sobre caixas de cartucho de aço, incluindo quadros, tabelas, figuras 
e gráficos sobre ensaios de tolerância e resistência para cartuchos e armas de pequeno calibre, oferta do 
engenheiro consultor Georges Fromont do processo METALIX para o fabrico de cartucho, caixas de cartuchos de 
ferro enrolado, informação sobre produção em Inglaterra de caixas de cartuchos e vários relatórios do grupo de 
trabalho. 1956-02-20 / 1952-11-04 
 
 
UI 0754 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0754/049 - Modernização de material - geral. Contém informações sobre as forças 
armadas belgas relativas à modernização de material para Exército, Marinha de Guerra e Forças Aéreas. 1955-05-
26 / 1955-09-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0754/050 - Transformação de material de 10,5. Pasta I. Processo com documentos 
NATO sobre transformação de obuses, relatório da missão a França em agosto de 1953 tubos para os obuses de 
10,5/28, memorando de aprovação de contrato para o fabrico de 130 tubos para obuses R 10,5/28,  minuta, parecer 
e projeto de contrato para o fornecimento, rodas para obuses, adaptação de obuses ao emprego das munições 
americanas, obuses alemães de 105 mm, substituição de tubos alemães, tabela de identificação de problemas do 
material e síntese das soluções possíveis, missão de estudo ao Atelier de Construction de Bourges transformação 
dos obuses alemães para poderem atirar com as munições americanas e relatório do grupo permanente sobre os 
obuses de 25 pdr. 1952-02-06 / 1953-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0754/051 - Transformação de material de 10,5. Pasta II. Processo com documentos 
NATO sobre transformação de obuses R 10,5/28, transporte de material MDAP disponível em França, carta da 
Agência de Transportes Marítimos e Terrestres Guerreiro Galla LDA., contrato para fornecimento de 130 tubos para 
obuses R 10,5/28 - recusa de visto pelo Tribunal de Contas, contrato entre o Governo da República Portuguesa e o 
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Governo da República de Francesa e memorando de aprovação do contrato para o fabrico de 130 tubos para obuses 
10,5/28. 1953-12-30 / 1954-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0754/052 - Transformação de material de 10,5. Pasta III. Processo sobre deslocação 
a França da comissão de estudos do emprego das munições americanas de 105 mm, transformação dos obuses de 
10,5 KRUPP - confirmação da encomenda dos restantes tubos antes das provas de tiro do tubo protótipo, 
transformação de material 105 mm de origem alemã, munições para determinação do ângulo de levantamento dos 
obuses transformados, reginagem de novos tubos R 10,5/28, emprego de material ligeiro de artilharia de campanha 
e relatório sobre o estudo da transformação dos obuses alemães. 1952-08-05 / 1956-09-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0754/053 - Transformação de canhões anticarro de 5,7 cm m/43. Processo sobre 
experiências com a munição de 5,7 supercalibrada sueca, relatório da comissão de estudo da transformação do 
canhão AC. 5,7 cm - experiências realizadas em Portugal, projéteis de rutura de 57/34 mm APDS/T, comentário 
sobre a transformação do canhão 5,7 na Suíça, transporte de material de guerra de Genebra para Portugal, relatório 
da missão à Suíça, inclui catálogo com positivos fotográficos, minuta e convenção sobre as condições de fabrico e 
montagem de 2 tubos de 90 mm para os canhões anticarro de 57 mm em serviço no Exército Português, cartas da 
PMA - Sociedade Portuguesa de Mecânica e Armamento, Lda., adaptação do canhão anticarro ao emprego de 
projéteis com carga oca e relatório das experiências. 1953-06-06 / 1956-06-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0754/054 - Beneficiamento de cartuchos NH C/G.R. 5.7. Processo sobre os cartuchos 
do canhão anticarro de 5,7 cm m/43 e m/43-A. 1955-03-22 / 1955-07-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0754/055 - Processo relativo a modificação de material 8,8. Pasta I. Processo com 
documentos NATO sobre estágio de técnicos portugueses no Arsenal de Rocourt - Bélgica, montagem de tubos de 
105 mm para o uso da munição americana, em reparos de obuses ingleses de 25 Pdr (8,8 cm), cláusulas técnicas 
relativas os fornecimento dos tubos, projeto de contratos escritos em francês e inglês, destino a dar aos auto obuses 
8,8 cm lagarta m/54-CAN, inconvenientes do material para operações de montanha, memorando do grupo de 
trabalho e catálogos com relatório de Bruxelas, incluindo fotografias, peças desenhadas, gráficos, fórmulas 
matemáticas, quadros e tabelas. 35-0-1--19 / 1955-09-20 
 
 
UI 0755 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/056 - Modificação de material 8,8 m/43. Pasta II. Processo sobre montagem de 
tubos de 105 mm para o uso da munição americana em reparos de 8,8 cm (fabrico de 2 tubos), estágio de técnicos 
portugueses no Arsenal de Rocourt. 1955-09-21 / 1956-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/057 - Modificação do material - adaptação à munição americana. Processo 
sobre metralhadora antiaérea Browning 50 para defesa da Base Aérea 4, aquisição de sobressalentes, peças de 
reserva e acessórios, lista de material para as metralhadoras. 1953-07-30 / 1956-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/058 - Transformação de armamento portátil. Processo com documentos NATO 
sobre armas e munições de pequenos calibres, modificação das armas portáteis para utilização da munição NATO, 
armas portáteis e munições - propostas holandesas, memorando e relatório do grupo de trabalho. 1953-12-11 / 
1956-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/059 - Transformação do percutor de morteiro 81 mm. Processo com 
documentos NATO sobre morteiros de 81 mm, aços nºs 2 e 15 utilizados no novo percutor, memorando do MAAG 
e minuta da reunião do grupo de trabalho do MAS (ARMY). 1953-03-06 / 1954-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/060 - Estudo do melhoramento do carro de combate 3/4 Ton. 4X4 para 
reboque do canhão A.C. 5,7 cm. Processo sobre o estudo do melhoramento do carro de combate CENTAURO e 
oferta de peças inglesas desmontadas de carros SHERMANN. 1955-03-16 / 1955-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/061 - Transformação e melhoramento do radar AN/TPS-1D e TPS-1E. Processo 
sobre sistemas antiaéreos que utilizam os radares, melhoramento das características, curso de radares e estágio 
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de oficiais em Itália na Microlambda, correspondência da Sociedade Microlambda e da Sociedade Comercial Romar, 
Lda. Contém correspondência com o Estado-Maior do Exército e o MAAG e relatório técnico da Antena AS-673(XN)-
3/TPS-IE. 1955-05-18 / 1958-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/062 - Transformação de peças antiaéreas de 9,4 cm. Contém informações 
sobre a modernização de material de artilharia antiáerea e parecer da E. Pinto Basto & Cª Lda sobre a conversão 
de peças de artilharia. 1955-06-20 / 1955-08-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/063 - Novas técnicas para o fabrico de munições. Pasta I. Processo com 
documentos NATO sobre nomeação de peritos para aplicação das novas técnicas de fabrico e produção, inclui 
projetos com peças desenhadas, ilustrações, quadros, gráficos e relatórios do grupo de trabalhos. 1954-06-09 / 
1955-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0755/064 - Novas técnicas para o fabrico de munições. Pasta II. Processo com 
documentos NATO sobre aplicação das novas técnicas de fabrico e produção, desenho do dispositivo da máquina 
de soldar as empenagens das bombas de morteiros 81 mm, inclui projetos com peças desenhadas, ilustrações, 
quadros, gráficos e relatórios do grupo de trabalhos. 1955-06-22 / 1955-03-08 
 
 
UI 0756 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/065 - Novas técnicas para o fabrico de munições. Pasta III. Processo com 
documentos NATO sobre aplicação das novas técnicas de fabrico e produção, desenho do dispositivo da máquina 
de soldar as empenagens das granadas de morteiro 81 mm, inclui projetos com peças desenhadas, ilustrações, 
quadros, gráficos e relatórios do grupo de trabalhos. 1956-02-20 / 1952-11-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/066 - Novas técnicas para o fabrico de munições. Pasta IV. Processo com 
documentos NATO de natureza técnica, sobre novas técnicas de fabrico e produção, inclui projetos com peças 
desenhadas, quadros, gráficos e relatórios do grupo de trabalhos. 1956-02-27 / 1959-02-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/067 - Modernização do material de artilharia antiaérea de 9,4 cm. Contém 
correspondência e informações sobre oferta de preditores pela firma Sociedade Comercial Crocker Delaforce & Cª, 
radares - dispositivos multiplicadores, estudo comparativo das verbas propostas, reuniões com os técnicos da firma 
inglesa Autodrome. 1956-01-05 / 1958-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/068 - Modernização do material da artilharia antiaérea 3,7 (9,4 cm). Contém 
correspondência da 3ª repartição do SGDN com o diretor da Fábrica Militar de Braço de Prata. 1956-06-15 / 1957-
04-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/069 - Fabrico de canhões, basucas e morteiros pela Fábrica Militar de Braço de 
Prata. Contém documentação sobre fabrico de armas pesadas. 1956-06-20 / 1956-08-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/070 - Transformação do canhão anticarro 5,7 mm sobre viatura ligeira. Contém 
informações da Comissão de Estudo, relatório de demonstração da Sociedade Anónima Belga de Mecânica e 
Armamento, documentação técnica do canhão anticarro 90 mm com esquemas, experiências realizadas na Suécia 
com desenhos e fotografias, problemas com o municiamento dos canhões A/c de 5,7 cm e importação de munições. 
1956-06-22 / 1958-02-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/071 - Transformação do material 8,8 cm para atirar a munição americana. 
Relatório de estágio no Arsenal de Rocourt na Bélgica. Contém desenhos técnicos. 1956-07-00 / 1956-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0756/072 - Modificação do material 8,8 cm M/43. Contém informações e estudos 
sobre a transformação dos obuses 8,8 cm para o calibre 10,5 cm. 1958-01-03 / 1959-07-31 
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UI 0757 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0757/073 - Missão a Inglaterra para estudo de modernização do material de 
artilharia antiaérea. 1956-07-21 / 1956-08-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0757/074 - Modernização do material de artilharia antiaérea 9.4 (Grupos de 
Artilharia de Campanha). Contém notas do Gabinete do Ministro do Exército e do Secretário Adjunto da Defesa 
Nacional. 1956-08-21 / 1956-08-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0757/075 - Modernização de material de artilharia antiaérea de 4 cm. Contém 
correspondência e informações sobre transformação do material de 4 cm AA, defesa aérea territorial, experiências 
a realizar em Itália com as peças modernizadas, preços estimados para a transformação da boca de fogo e aparelhos 
de pontaria, parecer da Comissão de Estudo da Modernização do Material de Artilharia Antiaérea relativo ao 
relatório da missão a França para estudo da solução francesa na modernização do material. 1957-01-12 / 1958-12-
23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0757/076 - Modernização de material de artilharia antiaérea de 4 cm. Contém 
catálogos de munições e armas da Oerlikon Machine Tools Works Buehrle & Co. no âmbito da visita do Sr. Meili. 
1962-00-00 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0757/077 - Fabrico de munições de 10,5 cm pela Fábrica Militar de Braço de Prata 
(FMBP). Contém ofícios. 1956-10-18 / 1956-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0757/078 - Produção de munições para as Forças Armadas Portuguesas. 
Documentos sobre as matérias primas a isentar de direitos de importação, pedidos de certificado de consumo de 
cápsulas para de cartuchos, exportação de cartuchos e boletins de registo de importação e exportação. 1958-09-
11 / 1962-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0757/079 - Produção de munições para as Forças Armadas Portuguesas. 
Documentos sobre as matérias primas a isentar de direitos de importação, pedidos de certificado de consumo de 
cápsulas para de cartuchos, exportação de cartuchos e boletins de registo de importação e exportação. 1963-01-
08 / 1965-12-28 
 
 
UI 0758 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0758/080 - Requerimento da Companhia de Pólvora e Munições de Barcarena 
(CPMB) para defesa de um exclusivo no carregamento de munições. Contém pareceres e informações. 1959-12-28 
/ 1960-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0758/081 - Catálogos de sobresselentes eletrónicos para equipamentos americanos 
- MDAP - exceto válvulas. Contém documentos sobre equipamentos eletrónicos existentes no Exército, relação de 
material de telecomunicações e eletrónica e catálogos de comunicações técnicas. 1963-01-03 / 1967-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0758/082 - Pedidos de sub-receção de material para fabrico de munições em 
Portugal à Defesa Nacional da Bélgica. Documentos NATO sobre os pedidos de sub-receção de material militar, 
certificados de garantia de entrega, pedidos de controle técnico e inspeção de qualidade para as autoridades 
militares. 1965-03-23 / 1967-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/242/0758/083 - Pedidos de sub-receção de material para fabrico de munições em 
Portugal à Defesa Nacional da Bélgica. Documentos NATO sobre os pedidos de sub-receção de armas, munições e 
elementos pirotécnicos, pedidos de controle técnico, inspeção de qualidade para as autoridades militares. 1974-
01-04 / 1974-01-07 
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SR. PT/ADN/SGDN/3REP/243 
Título: Fabrico e transformação de material para a Aeronáutica.  
Datas extremas: 1950 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 759) com um total de 10 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre fabrico e transformação de material para a Aeronáutica, 
estudos, ofertas e aquisições, relatórios de avaliação de protótipos, produção inglesa de aviões britânicos, 
programas de ajuda às conceções e inovações de caças ligeiros táticos 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - MG/6, 2731 - M 134 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0759 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/001 - Material aeronáutico: estudos, ofertas e aquisições. Contém documentos 
sobre a Vickers Armstrongs (Aircraft) Ltd. e o primeiro voo do Vickers - Supermarine 113, ofertas de equipamento 
para meteorologia e de sobressalentes de avião, bomba de exercício de 100 lbs - classe "A", oferta de hangares 
desmontáveis pela Companhia Franco-Montan de Paris, correspondência das empresas Cook Electric Company de 
Chicago, da Ferranti Ltd de Edinburg, da Daun & Bleck Ltd de Portugal e hangares desmontáveis para aviões Tipo 
Montigni 1950. 1953-02-20 / 1956-02-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/002 - Material aeronáutico: estudos, ofertas e aquisições. Contém 
documentos, dados e detalhes sobre as especificações do fabricante LOCKHEED para o avião de carga modelo de 
constelação 1049D - 55 - 88. 1951-08-10 / 1952-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/003 - Material aeronáutico: estudos, ofertas e aquisições. Contém 
documentos, dados e detalhes sobre as especificações do fabricante LOCKHEED para o avião de carga modelo de 
constelação 1049E - 55 - 81 e lista de alterações incorporadas nas especificações. 1950-08-19 / 1953-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/004 - Relatório da avaliação geral do protótipo S.14 Nene e proposta de 
modificações para incorporação da versão de produção. 1954-07-10 / 1954-07-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/005 - Avião FOUGA CM 170. Contém catálogo de características técnicas do 
avião, inclui gráficos, tabelas, ilustrações e fotografias, carta da Établissements Fouga & Cie de Paris, folheto sobre 
o avião Le Fouga Magister e um suplemento de informações aeronáuticas. 1955-01-27 / 1955-02-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/006 - Produção inglesa de aviões britânicos. Processo com documentos NATO 
sobre avião de treino a jato, projéteis dirigidos ar-ar, correspondência das empresas Inter Continental Clearing Ltd, 
The Fairey Aviation Company Ltd de Londres, Hunting Percival Aircraft Ltd de Luton; The Bristol Aeroplane Company 
de Bristol, João de Brito lda. de Lisboa, Flugzeugbau Burglengenfeld de Bayern, com folheto de ilustrações de vários 
aviões Burgfalke, Office Général de l'Air de Paris, inclui folheto ilustrado e um catálogo com 1 peça desenhada e 
fotografias, material aeronáutico para instrução de tropas paraquedistas, listas de material referente aos aviões At-
6 e At-16, oferecido para aquisição pela Equipements d'Avions & d'Aerodromes de Paris, montagem de aviões F-
84F da Bélgica e material para a Força Aérea. 1954-03-18 / 1956-04-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/007 - Produção do avião NATO F 104G Starfighter. Relatório final. 1966-12-00 
/ 1966-12-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/008 - Ajuda mútua. Programa de ajuda às conceções e inovações de armas e 
equipamentos: caças ligeiros tácticos. Contém documentos NATO da Comissão Consultiva sobre o Combate Tático 
Ligeiro NATO, programas e processos-verbais das reuniões. 1956-01-18 / 1956-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/009 - Ajuda mútua; Programa de ajuda às conceções e inovações de armas e 
equipamentos; Caças ligeiros tácticos. Contém documentos NATO da Comissão Consultiva sobre o Combate Tático 
Ligeiro NATO, programas e processos-verbais das reuniões. 1958-01-10 / 1958-11-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/243/0759/010 - Relatório sobre a visita do avião FOKKER-27 a Lisboa. Contém testes de 
voo realizados pela Fokker com avaliação da adequação de aeronaves para lançamento de paraquedistas. 1959-04-
23 / 1959-10-15 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/244 
Título: Sistema NADGE de Defesa Aérea (NATO Air Defence Ground Environment).  
Datas extremas: 1960 / 1975 
Dimensão e suporte: 17 cxs. (cx. 760 - 776) com um total de 86 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre o sistema NADGE de Defesa Aérea, colaboração 
portuguesa no projeto, documentos da divisão técnica e operacional, divisão de orçamentos e contratos, divisão 
de programa de controlo, divisão de construção de instalações, divisão de políticas, contratos NADGE, documentos 
promulgados pelo órgão executivo NADGEMO com planos de implementação e definição do sistema, ambiente 
terrestre de defesa aérea 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica: 3313, 3363, 3364, 3365, 
3366, 3368, 3382, 3384, 3942 - M134 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0760 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0760/001 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Contém documentos NATO 
sobre as infraestruturas NADGE, desempenho de funções e candidaturas a lugares da organização e cobertura das 
despesas com o funcionamento e manutenção das infraestruturas. 1960-11-26 / 1965-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0760/002 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Anexo. Contém documentos 
NATO sobre as incidências financeiras que resultariam da eventual retirada da França e relatórios da Comissão de 
Diretores. 1965-01-13 / 1968-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0760/003 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Contém documentos NATO 
sobre a balança de pagamentos de Portugal no NADGE, possibilidades de contribuição da indústria portuguesa e 
relatórios da Comissão de Diretores. 1968-06-26 / 1973-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0760/004 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Anexo. Contém contrato 
NADGE entre o estado francês e a NADGECO Ltd e anexos IV e V. 1966-00-00 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0760/005 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Anexo. Contém NADGEMO 
- cláusulas e condições específicas uniformemente aplicáveis aos contratos NADGE com os países hospedeiros. 
1966-11-00 / 1966-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0760/006 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Anexo. contém 
esclarecimentos da proposta final do NADGECO. 1966-11-01 / 1966-11-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0760/007 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Anexo. Contém estudo de 
programação de computador NADGE para o Centro Técnico SHAPE. 1965-11-10 / 1965-11-10 
 
 
UI 0761 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0761/008 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Contém documentos NATO 
sobre as infraestruturas NADGE, colaboração portuguesa no projeto, despesas operacionais e de manutenção do 
sistema NADGE, reuniões e relatórios da Comissão de Diretores. 1966-01-14 / 1967-01-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0761/009 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Contém documentos NATO 
sobre a integração do território português no sistema de defesa aérea do SACEUR, inspeção final conjunta, 
aceitação do projeto NADGE e financiamento das despesas. 1962-11-30 / 1972-11-23 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0761/010 - NADGE. Colaboração portuguesa no projeto. Contém documentos NATO 
sobre defesa aérea NATO, balança de pagamentos, extensão do NADGE, nomeação do coordenador nacional do 
projeto NADGE, pedido de ajuda financeira apresentado pelo consórcio NADGECO. 1973-12-31 / 1974-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0761/011 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre inspeção, classificação e registo de erros, despesas de manutenção operacional NADGE e convenção do grupo 
de trabalho NADGE. 1965-06-17 / 1965-11-25 
 
 
UI 0762 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0762/012 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre as fases de testes - aceitação e preparação do contrato NADGE, politica de apoio logístico inspeção, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1965-12-16 / 1966-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0762/013 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre a substituição do equipamento de transmissões, mudança do sistema de comunicação, lista de problemas 
que requerem atenção imediata, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1966-12-16 / 1967-03-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0762/014 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre o financiamento dos custos de inspeção - produção os requisitos operacionais e técnicos para as instalações 
de uso independente e simultâneo em consolas com dois operadores, autoridade de projeto e de inspeção, lista de 
subcontratantes, memorandos, resumos e relatórios do grupo de trabalho. 1967-03-14 / 1967-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0762/015 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre o financiamento dos custos de inspeção - produção, controlo de não-conformidade nos abastecimentos, lista 
de subcontratantes e reuniões do grupo de trabalho. 1967-11-03 / 1969-04-10 
 
 
UI 0763 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0763/016 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre garantias de qualidade NADGE - planos de inspeção, acessos aos locais utilitários do NADGE, discussão e 
revisão de desentendimentos, lista final de deficiências no sistema NADGE e memorandos do grupo de trabalho. 
1973-01-12 / 1973-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0763/017 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre testes de equipamentos, conversores de frequência, acessos aos locais utilitários do NADGE, lista final de 
deficiências no sistema NADGE, informação sobre limpeza de software e memorandos do grupo de trabalho. 1973-
01-12 / 1973-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0763/018 - NADGE. Divisão TO - Técnica e Operacional. Contém documentos NATO 
sobre atualizações para a substituição de especificações técnicas, modificação de consola e reunião do grupo de 
trabalho. 1973-12-10 / 1974-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0763/019 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre os procedimentos para o projeto de controlo financeiro do NADGE, orientação sobre a apresentação 
e avaliação de ofertas de preços, memorandos e relatórios da comissão financeira. 1965-05-20 / 1965-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0763/020 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre a uniformização de especificações e cláusulas contratuais NADGE aplicáveis aos países de acolhimento 
para 1965. 1965-11-18 / 1965-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0763/021 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre a uniformização de especificações e cláusulas contratuais NADGE aplicáveis aos países de acolhimento 
para 1966. 1966-11-10 / 1966-11-10 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0763/022 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre as instruções para a utilização do formulário financeiro do NADGE, compromissos da NATO para 
reembolsar os custos de montagem, submissão de ofertas de preços, memorandos e relatórios da comissão 
financeira. 1965-12-08 / 1967-05-30 
 
 
UI 0764 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0764/023 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre engenharia civil - autoridade para pedidos de mudança, alteração ao plano financeiro, diretivas para 
ajustamentos contribuições de Portugal para o NADGE, memorandos e relatórios da comissão financeira. 1967-06-
14 / 1970-10-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0764/024 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre a balança de pagamentos de Portugal, fundo adicional para apoio ao NADGE pela NAMSA e relatórios 
da comissão financeira. 1971-10-18 / 1971-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0764/025 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre certificados de conformidade da balança de pagamentos - BOP, orientação e procedimentos relativos 
às cláusulas especiais e condições do contrato NADGE e contribuições para o projeto NADGE e acordo de 
pagamento dos custos de inspeção. 1970-12-11 / 1971-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0764/026 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre a balança de pagamentos - montante total da contribuição de Portugal para o projeto NADGE, fundo 
adicional para apoio ao NADGE pela NAMSA e relatório final da comissão financeira. 1972-01-10 / 1972-03-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0764/027 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre as instruções para utilização do projeto financeiro NADGE, requisitos para pessoal técnico da agência, 
ordens de alteração de emergência de engenharia civil, relatório financeiro de implementação dos contratos com 
os países anfitriões NADGE e relatórios da comissão financeira. 1972-09-18 / 1973-11-07 
 
 
UI 0765 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0765/028 - NADGE. Divisão B - Budget, Orçamento e Contratos. Contém documentos 
NATO sobre o pedido de autorização para cabimento de fundos destinados às compras e fundos adicionais para 
apoio aos projetos NADGE. 1973-10-19 / 1974-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0765/029 - NADGE. Divisão PC -  Programa de Controlo. Contém documentos NATO 
sobre as alterações ao contrato preliminar NADGE, cronograma de implementação preliminar, carta de autoridade 
e responsabilidade da decisão executiva, projeto NADGE propostas e avaliações técnicas finais e  conclusão sumária 
das reuniões entre NADGE e NADGEMO. 1965-06-04 / 1966-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0765/030 - NADGE. Divisão PC -  Programa de Controlo. Anexo. Contém manual do 
projeto NADGE. 1965-10-07 / 1965-10-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0765/031 - NADGE. Divisão PC -  Programa de Controlo. Anexo. Contém errata à 
descrição e desempenho de equipamentos sensoriais do projeto NADGE. 1966-09-23 / 1966-09-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0765/032 - NADGE. Divisão PC -  Programa de Controlo. Anexo. Contém contrato 
NADGE - plano de melhoria. 1967-09-11 / 1967-09-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0765/033 - NADGE. Divisão PC -   Programa de Controlo. Contém documentos NATO 
sobre a revisão da negociação de contratos NADGE, fornecimento de dados técnicos aos países anfitriões NADGE, 
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resumo de relatório e relatório anual NADGEMO - Nato Air Defence Ground Environment Management 
Organization. 1966-12-16 / 1967-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0765/034 - NADGE. Divisão PC -   Programa de Controlo. Contém documentos NATO 
sobre o plano de melhoria NADGE - glossário de termos comuns em uso e relatório anual da política NADGE. 1971-
01-19 / 1971-10-27 
 
 
UI 0766 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0766/035 - NADGE. Divisão CF -   construção de instalações. Contém documentos 
NATO sobre o projeto NADGE - revisão da configuração de linha de base, revisão e previsão do painel de engenharia 
civil, revisão dos critérios das operações de construção e discussão com o consórcio sobre os problemas de 
engenharia civil. 1965-08-31 / 1967-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0766/036 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, ultrapassar os custos na rubrica despesas em excesso, reuniões, 
ordens de dia, memorandos e relatórios do conselho de diretores. 1965-03-11 / 1965-05-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0766/037 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, balança de pagamentos e a questão da alocação de produção, 
distribuição dos peritos e do pessoal administrativo pelas delegações da agência, reuniões, memorandos e 
relatórios do conselho de diretores. 1965-05-05 / 1965-07-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0766/038 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, financiamento e manutenção dos custos de produção - utilidades 
locais e alojamento de pessoal, política de apoio logístico para a defesa aérea e plano de ambiente terrestre, 
reuniões, memorandos e relatórios do conselho de diretores. 1965-08-03 / 1965-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0766/039 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, financiamento local e alojamento de pessoal, viabilidade de 
modificações ao sistema NADGE, transferência da NATO para Bruxelas, controlo financeiro do projeto NADGE, 
reuniões, memorandos e relatórios do conselho de diretores. 1965-12-15 / 1966-12-13 
 
 
UI 0767 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0767/040 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, compra de ferramentas padrão e equipamentos de teste, 
financiamento de custos de inspeção, reuniões, memorandos e relatórios do conselho de diretores. 1966-12-16 / 
1968-02-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0767/041 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, programa para reuniões futuras e análise do relatório anual 
intermédio NADGEMO. 1970-12-09 / 1971-01-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0767/042 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, receção da fábrica da Pólvora M-1 e garantia bancária, ajustamento 
da gestão administrativa NADGE, programa de previsão das reuniões e relatório anual do conselho de diretores. 
1971-02-02 / 1971-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0767/043 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, operações financeiras do gabinete de gestão, programa para reuniões 
futuras, coordenação da configuração do material e relatórios do grupo de trabalho de logística do NADGE. 1971-
03-08 / 1971-05-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0767/044 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, requisito para uma visão equitativa e plano de estudo, NADGECO, 
termos de referência do grupo de trabalho de coordenação de configuração de hardware de defesa aérea, 
calendário das reuniões futuras, memorandos e relatórios do conselho de diretores. 1971-08-19 / 1971-11-30 
 
 
UI 0768 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0768/045 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, a transferência de certas atividades relativas ao apoio logístico, 
propriedade industrial, a continuidade do NADGE, programa para as reuniões futuras, memorandos e relatórios 
dos grupos de trabalho. 1971-11-29 / 1972-02-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0768/046 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, gabinete de apoio à coordenação e controle da configuração de 
hardware, continuidade da organização NADGE, programa para as reuniões futuras e relatórios do conselho de 
diretores. 1972-02-15 / 1972-05-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0768/047 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, continuidade da organização NADGE, dados de inflação económica 
anormal, calendário das reuniões futuras e relatórios do conselho de diretores. 1972-03-30 / 1972-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0768/048 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, reunião de um grupo de trabalho para preparar a primeira reunião 
do NADEEC - NATO Air Defence Electronic Environment Committee, continuidade da organização, reuniões e 
relatório do colégio internacional de comissários do NADGE. 1972-06-13 / 1972-11-06 
 
 
UI 0769 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0769/049 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, procedimentos de ligação pós-contrato no seio da organização, 
sistema de relatórios do NADEEC sobre problemas de software e hardware, reuniões e relatórios do conselho de 
comissários. 1972-07-07 / 1972-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0769/050 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, procedimentos de ligação pós-contrato no seio da organização, 
hardware de defesa aérea, memorando de entendimento entre NADEEC e NAMSO-BOD, reuniões e relatórios do 
conselho de comissários. 1972-12-05 / 1973-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0769/051 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, o papel da engenharia de sistemas no centro de programação - NPC 
- NATO Programing Centre, estudo de manutenção centralizada do sistema NDAGE, reuniões e relatórios do 
conselho de comissários. 1973-02-02 / 1973-04-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0769/052 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, viagens anuais NPB e NADEEC, a capacidade da central de sistemas 
de engenharia, sistema de segurança e regras de alerta precoce SHAPE, reuniões e relatórios da comissão de 
diretores. 1973-05-09 / 1973-07-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0769/053 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, disponibilidade operacional e desempenho técnico do sistema de 
alerta precoce da NATO em 1972, a capacidade da central de sistemas de engenharia, reuniões e relatórios da 
comissão de diretores. 1973-06-14 / 1973-07-13 
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UI 0770 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0770/054 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, disponibilidade operacional e desempenho técnico do sistema de 
alerta precoce da NATO em 1972, memorando para o processo verbal, reuniões e relatórios da comissão de 
diretores. 1973-08-30 / 1973-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0770/055 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, deficiências no sistema NADGE - lista de recomendações para 
aplicação imediata, gabinete de apoio ao NADEEC, reuniões e relatórios da comissão de diretores. 1973-10-16 / 
1973-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0770/056 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, infraestruturas eletrónicas de defesa aérea, gabinete de apoio ao 
NADEEC, ajustamento do limite orçamental administrativo do gabinete de gestão do NADGE, reuniões e relatórios 
da comissão de diretores. 1974-01-17 / 1974-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0770/057 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, termos de referência para o grupo de trabalho em procedimentos, 
insfraestruturas eletrónicas de defesa aérea, suspensão do pagamento de contribuições, calendário das reuniões 
futuras, reuniões e relatórios da comissão de diretores. 1974-05-24 / 1974-07-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0770/058 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre as políticas NADGE, infraestruturas eletrónicas de defesa aérea, NADGE - organização do 
sistema central, estudo das implicações políticas e militares dos desenvolvimentos tecnológicos sobre o uso tático 
de armas nucleares, reuniões e relatório anual de 1973 da comissão de diretores do NADGE. 1973-10-23 / 1974-
06-11 
 
 
UI 0771 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0771/059 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, participação na implementação de plano de melhoria NADGE - 
características operacionais relevantes, constituição da servidão militar do quartel da Borralha, infraestruturas 
eletrónicas para a defesa aérea, reuniões e relatórios da comissão de logística. 1963-07-31 / 1966-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0771/060 - NADGE. Divisão NPB (NATO Policy Board). Conselho de Políticas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, política de apoio logístico, estimativa orçamental para o ano financeiro 
de 1967, reuniões e relatórios da comissão de logística. 1966-10-20 / 1966-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0771/061 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Anexo. 
Contém contrato para construção e instalação do campo terrestre de defesa aérea da NATO. Especificações e 
disposições gerais: Parte 1. 1966-08-10 / 1966-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0771/062 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Documentos 
NATO sobre o contrato para construção e instalação do campo terrestre de defesa aérea da NATO - especificações 
e disposições gerais - parte 2. 1966-08-10 / 1966-08-10 
 
 
UI 0772 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0772/063 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Anexo. 
Contém contrato para construção e instalação do campo terrestre de defesa aérea da NATO. Anexo IV. 
Fornecimento de equipamento. 1966-10-27 / 1966-10-27 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0772/064 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE - conferências nacionais de formação política de apoio logístico, controlo 
financeiro do projeto, reuniões e relatórios da comissão de logística. 1966-12-14 / 1967-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0772/065 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, plano de fornecimento de peças sobressalentes e de longo prazo, custos 
de operação e manutenção para o projeto NADGE e relatórios da política NADGE e do progresso NADGEMO. 1967-
08-10 / 1967-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0772/066 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, proteção radar para a NATO, contramedidas eletrónicas da defesa aérea 
NATO, estimativa orçamental para o ano financeiro de 1968 e memorando especial sobre o projeto NADGE do 
centro técnico do SHAPE. 1969-12-27 / 1970-09-17 
 
 
UI 0773 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0773/067 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, proteção radar para a NATO, contramedidas eletrónicas da defesa aérea 
NATO, estimativa orçamental para o ano financeiro de 1970, apoio pós contrato do NADGE, memorando técnico 
sobre o sistema NADGE do centro técnico do SHAPE e relatório anual da comissão de direção do NADGE. 1970-12-
08 / 1971-05-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0773/068 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, política financeira NADGE, estimativa orçamental suplementar para os 
anos financeiros de 1971-1972 e memorando especial sobre o projeto NADGE do centro técnico do SHAPE. 1971-
07-00 / 1971-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0773/069 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, apoio após a produção do projeto, proposta de estudo referente ao 
banco de dados - configuração do sistema NADGE, memorando e relatório do plano de melhoria NADGE do centro 
técnico do SHAPE. 1971-05-21 / 1971-08-21 
 
 
UI 0774 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0774/070 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE - continuidade da organização, manuais técnicos, utilização de testes de 
especificações e relatório anual do conselho de diretores NADGE. 1971-11-20 / 1972-03-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0774/071 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE - continuidade da organização, apoio logístico, presidência da comissão 
de direção, memorandos, reuniões e relatórios do conselho de diretores NADGE. 1972-03-07 / 1972-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0774/072 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE - continuidade da organização, membros representativos, estimativa 
orçamental suplementar para o ano financeiro de 1972, problemas gerais no campo técnico e relatório da 
conferência de coordenadores NADGE. 1972-05-06 / 1972-10-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0774/073 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre a nomeação de um novo coordenador nacional para o projeto NADGE, capacidade do 
sistema central de engenharia, reuniões da comissão militar, memorando do Centro Técnico do SHAPE, relatório 
de progresso da política NADGE e relatório anual da comissão de direção relativo ao ano de 1971. 1972-11-20 / 
1973-09-20 
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UI 0775 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0775/074 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre os requisitos para o pessoal do NADGEMO, nomeação de um novo coordenador nacional 
para o projeto NADGE, estimativa orçamental suplementar para o ano financeiro de 1973, relatório de progresso 
da política NADGE e memorando do grupo de trabalho. 1973-06-07 / 1973-08-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0775/075 - NADGE. Documentos do projeto NADGE de origens diversas. Contém 
documentos NATO sobre o projeto NADGE, conversores de frequência hertziana, estimativas orçamentais 
suplementares para os anos financeiros de 1973-1974 e relatório anual do conselho de diretores NADGE. 1974-01-
17 / 1975-02-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0775/076 - NADGEMO. Documentos promulgados pelo órgão executivo. Contém 
manual NADGE. 1966-05-02 / 1966-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0775/077 - NADGEMO. Documentos promulgados pelo órgão executivo. Contém 
manual NADGE, primeira edição emitida pelo NADGEMO. 1966-08-01 / 1966-08-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0775/078 - NADGEMO. Documentos promulgados pelo órgão executivo. Contém 
documentos NATO sobre a revisão das propostas técnicas finais para os consórcios, emendas às especificações do 
projeto NADGE, estimativas orçamentais para os anos financeiros de 1965-1966 e manuais NADGE emitidos pelo 
NADGEMO. 1965-04-23 / 1966-06-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0775/079 - NADGEMO. Documentos promulgados pelo órgão executivo. Contém 
documentos NATO sobre assuntos orçamentais e de infraestruturas, lista de controle de segurança dos contratos 
NADGE e manual NADGE emitido pelo NADGEMO. 1966-08-01 / 1966-11-28 
 
 
UI 0776 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0776/080 - NADGEMO. Documentos promulgados pelo órgão executivo. Anexo. 
Contém documentos NATO sobre o esboço do plano de gestão para a implementação do projeto NADGE, reuniões 
dos coordenadores nacionais e manuais NADGE emitidos pelo NADGEMO. 1966-10-00 / 1967-03-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0776/081 - NADGEMO. Documentos promulgados pelo órgão executivo. Contém 
documentos NATO sobre o esboço do plano de gestão para a implementação do projeto NADGE - primeira revisão, 
orçamento administrativo do gabinete de gestão e manuais NADGE emitidos pelo NADGEMO. 1967-02-07 / 1967-
12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0776/082 - NADGEMO. Documentos promulgados pelo órgão executivo. Contém 
documentos NATO sobre a definição do sistema NADGE, teto para o orçamento administrativo do gabinete de 
gestão, circuitos integrados de comunicações e memorando da conferência dos representantes do SHAPE. 1969-
01-20 / 1969-04-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0776/083 - NADGE. Ambiente terrestre de defesa aérea. Contém documentos NATO 
sobre o protocolo de aplicação NADEEC e a comissão de direção da NAMSO, apoio de aprovisionamento pós-
produção do NADGE e relatório da conferência de coordenadores do NADGE. 1971-06-25 / 1973-02-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0776/084 - NADGE. Ambiente terrestre de defesa aérea. Contém documentos NATO 
sobre o protocolo de aplicação NADEEC e a comissão de direção da NAMSO, procedimentos de abastecimentos 
referentes à corretagem NADGE no âmbito da NAMSA, inclui apontamentos manuscritos. 1972-12-18 / 1973-02-
13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0776/085 - NADGE. Ambiente terrestre de defesa aérea. contém documentos NATO 
sobre o protocolo de aplicação NADEEC e a comissão de direção da NAMSO e equipamento completo suportado 
pela NAMSA. 1974-02-08 / 1974-03-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/244/0776/086 - NADGE. Contrato para a construção de infraestruturas terrestres para a 
defesa aérea da NATO. Parte 2. 1966-08-01 / 1966-08-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/245 
Título: Demonstração e experiências de material. 
Datas extremas: 1953 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 777 - 781) com um total de 39 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre demonstração e experiências de material, radares e 
material rádio, manuais técnicos, demonstrações de contra morteiros, armas pesadas, minas antipessoal e 
catálogos de minas, motores, munições, materiais de camuflagem, viaturas militares com catálogos, equipamentos 
de comunicações e transmissões 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo - MG15, 1254. 1557, 1593, 1974, 3517 - M2 
Idioma: Português, francês, inglês, alemão e espanhol 
 
UI 0777 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0777/001 - Demonstrações com material militar. Processo com documentos NATO 
sobre material de controle de tiro 40 mm de AA, exposição de equipamento de ensaio de demonstrações de 
telecomunicações para as Forças Armadas a realizar em Paris, novas técnicas de radar, lança chamas IROQUOIS, 
armas MADSEN, material de produção dinamarquesa, oferta de exibição pela BOFORS de dois filmes sobre 
armamento moderno e relatório da visita a uma fábrica de espoletas na Bélgica. 1953-04-13 / 1955-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0777/002 - Manual técnico de apresentação de materiais à Satory. Contém manual 
de características gerais e técnicas de diverso material militar. 1953-05-27 / 1953-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0777/003 - Escola de Aplicação de Engenharia. Fotografias. Álbum fotográfico 
legendado com demonstração de trabalhos de sapadores-mineiros, companhia de caminhos-de-ferro, pontoneiros 
da Escola Prática de Engenharia de 1903 a 1906 e da Escola de Aplicação de Engenharia de 1913 a 1914. 1914-00-
00 / 1914-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0777/004 - Demonstração EPA com radar contra morteiros AN/MPQ-10A. Processo 
sobre preparação e experiências na Escola Prática de Artilharia. 1955-07-07 / 1955-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0777/005 - Demonstrações de material rádio em Madrid. Contém catálogo de 
características técnicas de material rádio e documentação sobre aparelhos radioelétricos ingleses e demonstrações 
de material de sinalização a decorrer em Madrid. 1955-10-21 / 1955-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0777/006 - Demonstração de armas pesadas do Exército - canhão de 90 mm 
anticarro sobre Chenillette Lloyd, com demonstração no Polígono de Brasschaat. Contém correspondência e 
fotografias do canhão e do projétil anticarro e antipessoal. 1956-04-10 / 1956-11-05 
 
 
UI 0778 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0778/007 - Demonstrações com minas antipessoais. Pasta I. Contém documentos 
sobre demonstrações com minas antipessoais no Campo de Tiro de Alcochete, programas de tiro, estudo para a 
transformação da granada de mão ofensiva em mina antipessoal, oferta de minas de fabrico espanhol, provas com 
munições e relatórios dos ensaios das demonstrações. 1959-02-24 / 1963-04-22 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0778/008 - Demonstrações com minas antipessoais. Pasta II. Contém documentos 
sobre demonstrações com minas antipessoais no Campo de Tiro de Alcochete, minas anticarro para instrução, 
oferta de minas de fabrico espanhol, programas de tiro, estudo para a transformação da granada de mão ofensiva 
em mina antipessoal, arame farpado, provas com munições e relatórios dos ensaios das demonstrações. 1963-04-
30 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0778/009 - Demonstrações com minas antipessoais. Anexo. Catálogos de 
especificações e caraterísticas das minas antipessoal, descrição das bobinas e fitas de arame farpado. 1963-00-00 
/ 1963-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0778/010 - Demonstrações com minas antipessoais. Pasta III. Contém documentos 
sobre demonstrações com minas antipessoal no Campo de Tiro de Alcochete, programas de tiro, arame farpado 
para a Guiné e demonstrações e ensaios de minas alemãs. 1964-01-13 / 1964-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0778/011 - Catálogos de minas. Contém catálogos sobre minas anticarro SH-55 e 
antipessoal Valmara 59, ZZ e Lory da Tecnova. 1958-00-00 / 1963-07-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0778/012 - Demonstração de equipamento de rocega. Minas na Inglaterra. 
Memorando NATO sobre a demonstração efetuada em julho de 1958. 1958-03-21 / 1958-07-11 
 
 
UI 0779 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/013 - Estudo da adoção de material 5,56 MM. Contém documentos sobre a 
Comissão de Estudos de Armas Ligeiras, adoção de armamento e munições de calibre 5.56mm - realização de 
experiências, ensaios no Campo de Tiro de Alcochete. 1966-10-07 / 1967-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/014 - Catálogo de aeronave de transporte da Military Skyvan Series 3M da 
Short Brothers and Harland Ltd de Belfast. 0000-00-00 / 0000-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/015 - Equipamento informático da FACE. Contém automatização em marcha 
da Elliot Brothers de Londres e equipamentos informáticos para artilharia de campo ao serviço do exército 
Britânico. 0000-00-01 / 0000-00-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/016 - MAN. Maschinenfabrik Augsburg Nurnberg A. G. desenvolvimento do 
motor multicombustível. Contém descrição técnica. 1955-11-26 / 1955-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/017 - Deutz - Klockner Humboldt - Deutz AG Koln. Motor diesel Deutz 
refrigerado a ar. Contém descrição técnica. 1957-03-14 / 1957-03-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/018 - Catálogo de munições MANURHIN. Manufacture de Machines du Haut-
Rhin SA. Munição 12,7. Contém descrição técnica e especificações sobre cartuchos, munições e embalagens. 0061-
00-00 / 0061-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/019 - Microtir Baranoff. Artilharia terrestre e morteiros de infantaria. Contém 
descrição técnica. 0000-00-00 / 0000-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/020 - Établissement d'Expériences Techniques d'Angers. Equipamentos aéreos, 
sistemas hidráulicos, motores térmicos, compressores, terraplanagem, materiais anfíbios, travessia de cursos de 
água. Catálogo com características técnicas dos equipamentos. 0000-00-00 / 0000-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/021 - Barracuda camouflage. Materiais de camuflagem em rede de materia 
sintética. 0000-00-00 / 0000-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/022 - Armoured Personnel Carrier. ALVIS. Carros de combate.  
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/023 - BRAVIA: a família de viaturas militares portuguesas. Produtos da indústria 
portuguesa. Contém documentos sobre a visita às instalações fabris de Porto Alto com fotografia de grupo. 1973-
00-00 / 1975-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/024 - Catálogos de viaturas militares. Contém catálogos do carro de combate 
EVEN, sistemas de armas de 30 mm antiaérea tipo, A viaturas todo o terreno 4X4 da SIMCA-Unic e camiões a 4 
rodas 4x4, veiculo blindado e transporte anfíbio de pessoal e jeep militar da Hotchkiss. 1967-00-00 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/025 - Instruções técnicas provisórias para o uso do aparelho de observação IV 
"De Oude Delfi" m/968. Contém folheto da TRT sobre a óculo de observação noturna. 1969-00-00 / 1969-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0779/026 - Catálogos de radares ACAL. Contém catálogo do radar Cotal, folhetos da 
CSF. 1954-00-00 / 1956-00-00 
 
 
UI 0780 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0780/027 - Mercedes-Benz. Motores Daimler-Benz. Contém descrição técnica. 1957-
00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0780/028 - European VHF/UHF Broadcasting Conference. Stockholm. Comissão 4. 
1961-06-00 / 1961-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0780/029 - European VHF/UHF Broadcasting Conference. Stockholm. Comissão 5. 
1961-06-00 / 1961-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0780/030 - European VHF/UHF Broadcasting Conference. Stockholm. Comissão 6. 
1961-06-00 / 1961-06-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0780/031 - Catálogo da Plessey: equipamentos de comunicações e transmissões. 
Contém catálogos da ATE e ETL. 0000-00-00 / 0000-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0780/032 - Catálogos de material de transmissões. Contém catálogos da ERCO, SIC, 
Mittermayer, GEC-AEI, TRT, Philips, Mullard, ATE. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
 
UI 0781 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0781/033 - Manual de classificação e identificação de artigos do Centro de 
Catalogação das Forças Armadas. Contém identificação de barras, chapas e perfis metálicos, modelos de descrição, 
desenhos de referência. 1965-00-00 / 1965-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0781/034 - Simpósio internacional sobre controlo de armas. Contém estudo para 
impedir a propagação de armas nucleares da Agência para o Controlo de Armas e Desarmamento. 1966-03-31 / 
1966-04-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0781/035 - Exposição de material de armamento terrestre. Armamento. Vol. I. 1967-
00-00 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0781/036 - Exposição de material de armamento terrestre. Mobilidade. Vol. II. 1967-
00-00 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0781/037 - Exposição de material de armamento terrestre. Eletrónica. Vol. III. 1967-
00-00 / 1967-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0781/038 - Catálogo de radares da Sperry. Contém descrição técnica. 1969-00-00 / 
1969-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/245/0781/039 - Catálogo de viaturas militares. Contém folhetos da Norte Importadora, 
Magirus-Deutz, Berliet, manual de operações do carro de combate EE-9-Cascavel, as viaturas táticas Berliet-
tramagal: a política do governo nos fornecimentos militares e os concursos públicos da Metalúrgica Duarte Ferreira. 
1973-00-00 / 1974-00-00 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/246 
Título: Estandardização de material. Geral. 
Datas extremas: 1952 / 1974 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (cx. 782 - 789) com um total de 46 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre normalização de material, combustíveis e lubrificantes, 
sistema pipeline do centro da Europa, empréstimos de equipamento NATO para fins experimentais, acordos de 
estandardização NATO, uniformização militar NATO, documentos do Army Board, Naval Board e Air Board do MAS, 
material contra guerra química, diretivas para normalização, glossário NATO de termos e definições militares, 
normas para identificação dos materiais inimigos e estandardização de pólvoras e explosivos 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - MAS/4, 117, 426, 638, 
1074, 111, 1204, 1892, 1326, 1627, 601, 3241, 273, 1077, 1079 - M 30 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0782 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/001 - Estandardização combustíveis e lubrificantes. Contém documentação 
NATO do Naval Board sobre fiscalização da qualidade dos produtos de petróleo comuns às Forças Armadas, atas e 
informações da Comissão de Estandardização da Marinha, Exército e Aeronáutica, tabelas dos carburantes e 
relatórios do grupo de trabalho. 1953-04-15 / 1955-05-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/002 - Sistema pipeline do Centro da Europa. Contém documentação NATO do 
Naval Board sobre preenchimento de linha - fórmula provisória e relatórios do grupo de trabalho. 1956-01-11 / 
1956-02-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/003 - Estandardização de cabos de alta frequência. Contém documentação 
NATO do Naval Board sobre aprovação de proposta de normalização das transmissões. 1953-03-05 / 1953-05-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/004 - Normas para condução de assuntos da Agência de Estandardização. 
Contém documentação NATO sobre procedimentos a adotar nos estudos empreendidos pelas Secções de Exército 
(Army Board), Naval (Naval Board) e Aérea (Air Board) da Agência Militar de Estandardização (MAS), instruções 
especiais provisórias e memorandos do grupo de trabalho. 1952-08-28 / 1955-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/005 - Empréstimo de equipamento NATO para fins experimentais. Contém 
documentação NATO sobre testes dos equipamentos para fins de estandardização e memorandos do grupo de 
trabalho. 1955-11-02 / 1956-01-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/006 - Estandardização de material: tubos eletrónicos. Contém documentos 
NATO do Grupo especialista sobre a Normalização dos Tubos Eletrónicos e informações sobre a reunião da 
Comissão de Produção de Armamento. 1956-04-24 / 1956-09-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/007 - Estandardização geral - adoção dum símbolo para a intermutabilidade de 
munições e acessórios de demolição. Contém correspondência e documentos NATO com acordo de normalização 
com proposta de símbolo. 1956-06-11 / 1956-08-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/008 - Relação dos acordos de estandardização NATO. Contém informações e 
documentos NATO com definições e termos do Naval Board, normas a adotar pelos Estados-Maiores para condução 
dos estudos e execução dos acordos. 1956-08-17 / 1958-10-02 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/009 - Relação dos acordos de estandardização NATO. Contém informações 
sobre instruções para uso no SGDN e Forças Armadas Portuguesas e projeto de instruções relativas aos 
procedimentos a dotar na condução dos estudos de uniformização militar NATO. 1959-06-00 / 1960-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/010 - Uniformização Militar NATO. Contém notas explicativas e instruções para 
uso no SGDN e Forças Armadas Portuguesas. 1960-11-21 / 1969-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0782/011 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army, Naval 
e Air Board sobre a ratificação dos acordos de uniformização STANAG, promulgação, estudo e entrada em vigor dos 
STANAG'S aprovados pelas autoridades militares nacionais, fornecimento de STANAG'S à Austrália, nomeação de 
um oficial para o MAS, memorandos e relatórios do grupo permanente. 1957-03-19 / 1961-12-27 
 
 
UI 0783 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0783/012 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army, Naval 
e Air Board sobre revisão de formato dos STANAG'S e correspondente difusão, normalização Militar NATO, 
fornecimento de STANAG'S à Austrália, promulgação, estudo e entrada em vigor dos STANAG'S aprovados pelas 
autoridades militares nacionais, memorandos, reuniões e relatórios do grupo permanente. 1961-08-29 / 1962-12-
12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0783/013 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army, Naval 
e Air Board sobre normas para apresentação e consolidação dos STANAG'S e correspondente difusão, 
reorganização do MAS, utilização de helicópteros pelo serviço de saúde na guerra terrestre, aceleração do 
andamento dos assuntos referentes a STANAG'S, normalização Militar NATO, memorandos e relatórios do grupo 
permanente. 1963-03-09 / 1963-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0783/014 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army, Naval 
e Air Board sobre normas, termos e definições de estandardização, divulgação das funções da MAS, equipamento 
para serviço de saúde, apontamentos manuscritos relativos à entrada em vigor dos STANAG'S, e correspondente 
difusão, mudança dos números de série dos STANAG'S transferidos do Army Board para a Divisão PL e I, 
reorganização da MAS, memorandos e relatórios do grupo permanente. 1963-12-16 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0783/015 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army, Naval 
e Air Board sobre a entrada em vigor dos STANAG'S, e sua impressão, reunião de coordenação e visita a Portugal 
do presidente do MAS, documentação e uniformização NATO, relativos aos STANAG'S - cor dos materiais de 
autoinjeção de atropina e morfina e da cirurgia de guerra de urgência, memorandos e relatórios do grupo 
permanente. 1964-12-23 / 1966-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0783/016 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army 
Board, grupo de armamentos do Exército, painel de veículos de combate, armas de infantaria, painel de base 
terrestre de defesa aérea, relatório inicial e final do grupo técnico. 1967-03-31 / 1967-04-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0783/017 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army 
Board, grupo de armamentos do Exército, veículos de apoio, aquisição de painel de alvos e vigilância de combate, 
painéis de defesa, de comunicações e de artilharia de superfície, memorandos e relatórios do grupo técnico. 1966-
11-21 / 1967-05-11 
 
 
UI 0784 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0784/018 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army 
Board, grupo de armamentos do Exército, veículos de apoio, aquisição de painel de alvos e vigilância de combate, 
painéis de defesa, de comunicações, de engenharia e de artilharia de superfície, inclui figuras e desenhos técnicos, 
memorandos e relatórios do grupo técnico. 1967-05-22 / 1967-07-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0784/019 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army 
Board, grupo de armamentos do Exército, painel de armas de infantaria, de veículos de combate, inclui publicações 
impressas, memorandos e relatórios do grupo técnico. 1967-08-09 / 1967-09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0784/020 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army 
Board, grupo de armamentos do Exército, painel de defesa, painel de telecomunicações, de meteorologia, painel 
de mobilidade tática aérea das Forças Terrestres, memorandos e relatórios do grupo técnico. 1967-09-07 / 1967-
12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0784/021 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO sobre logística 
e doutrina tática das Forças Terrestres e terminologia de referência, respostas aos documentos MAS - Navy da 
Missão Militar Portuguesa a Bruxelas, reunião do Army Board em Lisboa e relatórios do grupo de trabalho. 1971-
11-15 / 1972-07-15 
 
 
UI 0785 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0785/022 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army 
Board, sistemas de marcação e balizagem, reunião em Lisboa e relatórios do grupo de trabalho. 1972-08-03 / 1972-
11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0785/023 - Estandardização NATO. Geral. Contém documentos NATO do Army 
Board, calendário das reuniões MAS para 1973; respostas aos documentos MAS, terminologia de referência e 
logística das forças terrestres, fatores constantes em combate, e relatórios do grupo de trabalho. 1973-03-15 / 
1972-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0785/024 - Material contra guerra química. Contém documentos NATO do Grupo 
Especialista sobre Material de Proteção contra a Guerra Química. 1957-01-03 / 1957-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0785/025 - Material contra guerra química. Contém manual do US Army sobre 
características do material de guerra químico e biológico da NATO. 1961-08-28 / 1961-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0785/026 - Material contra guerra química. Contém documentos NATO e 
informações sobre o emprego de munições de destruição atómica, acordos de normalização, procedimentos em 
matéria de guerra NBQ. 1964-01-13 / 1967-12-22 
 
 
UI 0786 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0786/027 - Material contra guerra química. Contém documentos NATO sobre 
procedimentos operacionais, sistemas de previsão biológica, normas para a proteção contra radiação. 1968-01-06 
/ 1969-09-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0786/028 - Diretivas para a estandardização NATO. Contém documentos NATO sobre 
mudanças na orientação para a estandardização, melhoramentos e termos de referência, cooperação na pesquisa, 
desenvolvimento e produção de equipamento militar, acordo ABC sobre aparelho gerador de rádiofrequência, 
memorandos e relatórios MAS, dos membros representativos do Naval, Army e Air Board. 1957-05-28 / 1959-11-
27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0786/029 - Diretivas para a estandardização NATO. Contém documentos NATO sobre 
mudanças na orientação para a estandardização, melhoramentos e termos de referência, cooperação na pesquisa, 
desenvolvimento e produção de equipamento militar, acordo ABC sobre aparelho gerador de rádiofrequência, 
memorandos e relatórios MAS, dos membros representativos do Naval, Army e Air Board. 1959-12-04 / 1963-12-
03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0786/030 - Diretivas para a estandardização NATO. Contém documentos NATO sobre 
reparações de instalações militares em tempo de guerra, preenchimento de cargos militares do MAS, substituição 
do presidente do MAS, nomeação de um presidente permanente do Army Board, memorandos e relatórios MAS 
sobre o progresso dos trabalhos. 1963-12-30 / 1964-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0786/031 - Diretivas para a estandardização NATO. Contém documentos NATO sobre 
termos de referência de estandardização, preenchimento de cargos militares do MAS, curso sobre uniformização 
NATO, memorandos e relatórios MAS sobre o progresso dos trabalhos. 1964-12-22 / 1965-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0786/032 - Diretivas para a estandardização NATO. Contém documentos NATO sobre 
termos de referência de estandardização, preenchimento de cargos militares do MAS, nomeação de oficiais, curso 
sobre uniformização NATO, memorandos e relatórios MAS sobre o progresso dos trabalhos. 1966-01-06 / 1967-12-
27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0786/033 - Glossário NATO de termos e definições militares. Contém documentos 
NATO sobre o léxico técnico de termos utilizados em matéria de informações e estudos sobre as terminologias, 
inclui glossários. 1957-06-12 / 1963-11-15 
 
 
UI 0787 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0787/034 - Glossário NATO de termos e definições militares. Contém documentos 
NATO sobre os aspetos médicos e termos operacionais -  termos militares e definições, termos de operações 
psicológicas, inclui glossários NATO. 1969-02-17 / 1971-06-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0787/035 - Glossário NATO de termos e definições militares. Contém documentos 
NATO sobre os termos e definições militares, termos de referência para o estudo de viabilidade na melhoria da 
postura logística e conferência sobre terminologia militar NATO. 1972-01-12 / 1973-06-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0787/036 - Glossário NATO de termos e definições militares. Contém documentos 
NATO sobre a supressão de termos e definições ao glossário NATO, mudanças e alterações no glossário, 
recomendações para mudanças no uso de termos e definições militares e rejeição de propostas para alteração do 
glossário NATO. 1972-10-27 / 1973-07-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0787/037 - Glossário NATO de termos e definições militares. Contém documentos 
NATO sobre as alterações ao glossário NATO recomendações para mudanças no uso de termos e definições 
militares e rejeição de propostas para alteração do glossário e conferência sobre terminologia militar NATO. 1974-
02-12 / 1974-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0787/038 - Normas para identificação dos materiais inimigos. Contém documentos 
NATO sobre novos estudos do grupo de trabalho sobre materiais de armas de terra e memorandos MAS. 1957-08-
06 / 1957-09-01 
 
 
UI 0788 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0788/039 - Preparação, promulgação e distribuição de publicações AAP - 3. Contém 
documentos NATO sobre carta de promulgação, sumário dos procedimentos e memorandos do grupo de trabalho. 
1957-12-17 / 1972-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0788/040 - STANAG 3328 - AAP-A - tabelas de conversão de unidades de medida. 
Contém documentos NATO sobre estandardização das tabelas de unidades métricas americanas e britânicas, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1959-06-16 / 1967-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0788/041 - Estandardização de pólvoras e explosivos. Contém documentos NATO do 
Army Board e do Grupo de Peritos em Pólvoras e Explosivos e documentos sobre aspetos técnicos da produção de 
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munições, relatório do acidente ocorrido a 24-11-1953 na Fábrica Militar de Braço de Prata, relatório da explosão 
ocorrida nas oficinas do Vale do Forno da Fábrica Militar de Braço de Prata em 14-02-1956, acidentes ocorridos na 
Fábrica de Pólvora de Chelas, informações sobre estado de munições e condições de segurança, acordo de 
estandardização. 1959-12-21 / 1961-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0788/042 - Estandardização de pólvoras e explosivos. Contém documentos NATO do 
Grupo de Peritos em Pólvoras e Explosivos. 1961-12-19 / 1963-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0788/043 - Estandardização de pólvoras e explosivos. Contém documentos NATO do 
Grupo de Peritos em Pólvoras e Explosivos, uniformização balística de munições. 1964-01-13 / 1964-12-07 
 
 
UI 0789 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0789/044 - Estandardização de pólvoras e explosivos. Contém documentos NATO do 
Grupo de Peritos em Pólvoras e Explosivos, manual técnico do Canadá, definição de pressões métodos de análise. 
1964-12-29 / 1965-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0789/045 - Estandardização de pólvoras e explosivos. Contém documentos NATO do 
Grupo de Peritos em Pólvoras e Explosivos, acordos de estandardização, documentos técnicos sobre balística. 1965-
12-15 / 1966-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/246/0789/046 - Estandardização de pólvoras e explosivos. Contém documentos NATO do 
Grupo de Peritos em Pólvoras e Explosivos. 1967-12-20 / 1971-04-07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/247 
Título: Estandardização de material do Exército. 
Datas extremas: 1952 / 1973 
Dimensão e suporte: 23 cxs. (cx. 790 - 811A) com um total de 165 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos sobre normalização de material do Exército, atas das reuniões 
e diretivas do Army Board, do MAS, intermutabilidade das munições para armas portáteis e de infantaria e de 
artilharia de campanha e antiaérea, reabastecimento de munições, peças para veículos, marcação de áreas 
contaminadas, minas antitanque de infantaria, morteiros, postos de rádio, equipamento antiaéreo, engenhos 
blindados, ensaios comparativos, pólvoras e explosivos, identificação de depósitos de artigos militares, embalagem 
e armazenamento de munições, técnicas de levantamento de bombas, material de infravermelhos, manutenção de 
equipamento mecânico, estudos do Grupo de Trabalho de Movimento e Transportes, materiais de manutenção 
militar, proteção NBQ, equipamentos RADIAC, material de Engenharia, materiais sanitários, fardamento, mísseis 
balísticos (IRBM), viaturas e motores policarburados e acordos FINABEL entre a França, Itália, Holanda, Bélgica e 
Luxemburgo e stanags 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica - 158, 252, 981, 1004, 
1058, 1156, 1372, 1857, 1862, 67, 3147, 1365, 3187, 3256, 2452, 2350, 153, 344, 2377, 1348, 1450, 1098, 1344, 
274, 129, 1396, 1346, 1479, 1347, 1486, 1480, 738, 477, 586, 1325, 1501, 1615, 1218, 1679, 1834, 1861, 828, 1382, 
1397, 2284, 3790, 692, 932, 1392, 1149 - M 320. 
Idioma: Português, francês, inglês, espanhol e alemão 
 
UI 0790 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0790/001 - Reunião em Oslo do grupo de trabalho "Equipamento do Exército". 
Contém informações sobre a reunião, incluindo conclusões e proposta, relatório da visita à fábrica de Raufoss e ao 
depósito de Brottum. 1955-07-05 / 1955-08-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0790/002 - Troca de equipamentos, publicações e outros documentos entre as 
nações NATO. Contém documentação NATO do Army Board sobre empréstimo de equipamento militar para 
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experiências relativas a estandardização, relatório do comité de representantes militares e relatório do grupo de 
trabalho. 1955-11-21 / 1956-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0790/003 - Intermutabilidade de munições para armas portáteis e de Infantaria. 
Pasta I. Contém documentação NATO do Army Board, tabelas de armas e calibres e relatórios do grupo de trabalho. 
1952-07-31 / 1953-06-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0790/004 - Intermutabilidade de munições para armas portáteis e de Infantaria. 
Pasta II. Contém documentação NATO do Army Board sobre ensaios de intermutabilidade de morteiros de 81 mm, 
classificação e seleção dos materiais de armas terrestres, envio de cartuchos para a Bélgica e Itália para efeitos de 
experiências para verificação de intermutabilidade de armas de fabrico português e de outros países, classificação 
de documentos, tabelas de armas e calibres, relação de armas fornecidas pela Fábrica Nacional de Munições de 
Armas Ligeiras e pela Fábrica Militar de Braço de Prata e relatórios do grupo de trabalho. 1953-06-16 / 1954-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0790/005 - Intermutabilidade de munições para armas portáteis e de Infantaria. 
Pasta III. Contém documentação NATO do Army Board sobre classificação e seleção de armas terrestres, tabelas de 
armas e calibres e relatórios do grupo de trabalho. 1954-06-19 / 1954-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0790/006 - Intermutabilidade de munições para armas portáteis e de Infantaria. 
Pasta IV. Contém documentação NATO do Army Board sobre modificação das armas portáteis para utilização da 
munição NATO, projeto de tábuas de intermutabilidade das munições para armas portáteis, tabelas de munições, 
explicações para leitura das tabelas, projeto com peças desenhadas dos sistemas de precursão original dos 
morteiros de 81 mm US, M1 e M29, ensaios de intermutabilidade, tabela de materiais, conferência sobre munições 
ligeiras e relatórios do grupo de trabalho. 1954-04-06 / 1956-02-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0790/007 - Intermutabilidade de munições para armas portáteis e de Infantaria. 
Pasta V. Contém documentação NATO do Army Board, quadros e tabelas de intermutabilidade, índice de armas, 
calibres e materiais e relatórios do grupo de trabalho. 1952-12-09 / 1956-02-07 
 
 
UI 0791 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/008 - Intermutabilidade de munições para armas portáteis e de Infantaria. 
Contém documentação NATO do Army Board, projeto de tabelas de intermutabilidade, índice de armas, calibres e 
materiais, tabela de marcas e símbolos em embalagens e relatório do grupo de trabalho. 1955-05-13 / 1955-08-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/009 - Intermutabilidade de munições para artilharia de campanha e antiaérea, 
peças de tanques e obuses. Contém documentação NATO do Army Board sobre classificação e seleção dos materiais 
de armas terrestres e relatório do grupo de trabalho. 1953-10-21 / 1953-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/010 - Estandardização de lança rocket 3.5" e munições para rocket. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre descrição de melhorias do material e acordo sobre o uso das armas. 
1953-05-30 / 1960-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/011 - Classificação e seleção de materiais do Exército. Contém documentação 
NATO do Army Board sobre estudos futuros do grupo de trabalho, análise da intermutabilidade na montagem de 
materiais e seus componentes e análise de campos em que já foram efetuados estudos para se realizar a 
intermutabilidade. 1954-01-18 / 1954-10-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/012 - Marcação de áreas contaminadas. Contém documentação NATO do Army 
Board sobre balizagem de zonas infetadas, infeção de origem militar, biológica e atómica, infeção de origem não 
militar, proposta com desenhos para localização e instalação de sinalética. 1953-04-09 / 1954-06-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/013 - Estandardização de Intermutabilidade de peças para veículos. Pasta I. 
Contém documentação NATO do Army Board sobre tipos de tratores para semirreboques, veículos de 3 toneladas, 
projeto preliminar com peças desenhadas, intermutabilidade de componentes de viaturas automóveis e viaturas 
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táticas, baterias e acumuladores, tabelas de referências, sistemas de ligações elétricas e de travagem dos reboques 
para uso militar, tabelas de dimensões, estandardização de pneumáticos, materiais de distribuição de carburantes 
e lubrificantes e relatórios do grupo de trabalho. 1953-03-06 / 1956-03-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/014 - Estandardização de intermutabilidade de peças para veículos 
. Contém documentação NATO do Army Board referente ao sistema de engate para tratores e semirreboques, nota 
da delegação dos EUA sobre dispositivos de reboques de emergência, relatório de atividade sobre a reprodução 
dos traços e a revisão das listas com altas taxas de desgaste, tabelas comparativas e relatórios do grupo de peritos 
e do grupo de trabalho. 1956-02-22 / 1956-04-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/015 - Estandardização das características militares dos aparelhos telefónicos 
de campanha. Contém documentação NATO do Army Board, coordenação, conclusões e recomendações do comité 
dos representantes militares. 1954-07-08 / 1955-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/016 - Estandardização das características comuns necessárias aos tipos de 
materiais empregues pelas forças de terra. Contém documentação NATO do Army Board sobre projeto da emenda 
4 - resistência à imersão dos materiais, velas de ignição, projetores de iluminação, limites extremos de 
temperaturas que devem suportar os materiais utilizados pelas tropas de terra, capacidade de passagem e 
flutuação de veículos táticos e peças de futura artilharia, incluindo relatórios do grupo de trabalho. 1954-11-04 / 
1961-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0791/017 - Estandardização das características militares das armas antitanque de 
Infantaria. Contém documentação NATO do Army Board sobre comentários enviados pelos 5 países do FINBE e 
memorando do grupo de trabalho. 1954-07-14 / 1954-07-14 
 
 
UI 0792 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/018 - Estandardização de minas antitanques. Contém documentação NATO do 
Army Board sobre características militares de veículos de transporte, resultado de experiências passadas, oferta de 
minas anticarro, fornecimento de minas anticarro indetetáveis, projeto/peça desenhada de uma mina AC, minas 
antitanque utilizadas na Indochina e relatório do grupo de peritos. 1954-05-17 / 1955-04-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/019 - Estandardização de veículos de serviço. Contém documentação NATO do 
Army Board sobre características militares de veículos táticos com rodas, semirreboques, tratores de 
semirreboques, características particulares de veículos para operações de montanha e substituição de veículos. 
1955-01-25 / 1955-03-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/020 - Estandardização de equipamento de artilharia de campanha. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre características militares dos materiais de artilharia clássica, obuses 
ligeiros de categoria A, médios de categoria B e canhões de categoria C. 1954-06-16 / 1954-08-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/021 - Estandardização das características dos aparelhos de pontaria para 
material de artilharia de campanha. Contém documentação NATO do Army Board sobre projetos com peças 
desenhadas de melhoramento do material de artilharia, proposta, recomendações e considerações, incluindo 
relatórios do grupo de trabalho. 1955-02-10 / 1956-04-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/022 - Estandardização das características militares dos morteiros. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre projeto de equipamento suscetível de entrar em produção a partir de 
01-01-1956 e especificações relativas ao tetril. 1953-05-18 / 1956-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/023 - Estandardização das características de equipamento antiaéreo. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre comunicações e estudos eletrónicos, características dos materiais 
terrestres, questionário para produção e logística e equipamentos de controle de tiro para armas de 40 mm, 
desempenho do equipamento de artilharia de defesa AA para as Forças Terrestres, armas de defesa, armas pesadas 
de longo alcance, de médio alcance e armas ligeiras de curto alcance. 1953-11-16 / 1956-01-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/024 - Estandardização das características militares de postos de rádio portáteis. 
Contém documentação NATO do Army Board sobre VHF, coordenação de comunicações eletrónicas e relatório do 
grupo de trabalho, inclui um manual e um suplemento TM 11-612 - RADIO SET - NA/PRC-8-9-10. 1951-09-00 / 1955-
01-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/025 - Estandardização da adoção de vela de 14 mm. Contém documentação 
NATO do Army Board sobre velas de ignição blindadas para veículos táticos, projeto com peças desenhadas de velas 
e relatório do grupo de peritos. 1953-09-18 / 1954-09-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/026 - Estandardização de anéis e ganchos de reboque. Contém documentação 
NATO do Army Board sobre dispositivos de atrelagem, tomadas de corrente de 12 contactos e comentários ao 
projeto STANAG nº 2603. 1953-03-27 / 1954-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/027 - Estandardização do sistema de lavagem de reboques. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre sistemas de freios (viaturas e atrelados) e relatório do grupo de peritos. 
1953-01-27 / 18-101954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/028 - Estandardização da determinação da classe das pontes, portadas e 
rampas de acesso. Contém documentação NATO do Army Board sobre STANAG 2010 - 2º projeto, estandardização 
de sinais redondos e retangulares. 1953-01-15 / 1954-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/029 - Estandardização das características militares dos engenhos blindados 
. Contém documentação NATO do Army Board sobre proteção e reconhecimento, transporte de pessoal e 
equipamento e intercomunicação, memorando e projeto sobre requisitos táticos. 1953-09-30 / 1953-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0792/030 - Estandardização de marcação de munições e embalagens de munições. 
Contém documentação NATO do Army Board, informação sobre os representantes do grupo de trabalho, tabelas 
sobre obuses e espécies das granadas, projeto com peças desenhadas de cartuchos e obuses, quadro com painel 
de procedimentos e memorandos do grupo de trabalho. 1953-02-10 / 1955-05-16 
 
 
UI 0793 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0793/031 - Estandardização de marcação de veículos militares. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre sinalização, sinais, símbolos, cores, medidas e bandeiras, memorandos 
do grupo de trabalho e memorando sobre carburantes e lubrificantes. 1953-07-01 / 1955-09-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0793/032 - Ensaios comparativos NATO. Contém documentação NATO do Army 
Board, relatório do 22º Estabelecimento Militar de Engenharia, Gabinete de Estudos em Pavia e relatório do Comité 
Diretivo de Coordenação da Estandardização. 1953-07-29 / 1954-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0793/033 - Estandardização de material de camuflagem. Contém documentação 
NATO do Army Board sobre materiais e armas terrestres, relatório do grupo de trabalho, memorando de 
estandardização de camuflagem - não material, em particular o equipamento individual e fardamentos. 1953-08-
25 / 1956-01-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0793/034 - Estandardização de material topográfico. Contém documentação NATO 
do Army Board sobre bússolas. 1953-10-20 / 1953-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0793/035 - Regras para vigilância de pólvoras e explosivos. Contém documentação 
NATO do Army Board, quadros comparativos de especificações, relatório do grupo de peritos, regras de segurança 
relativas às munições e distâncias no armazenamento. 1953-02-01 / 1956-05-10 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0793/036 - Nomenclatura de pólvoras e explosivos. Contém documentação NATO do 
Army Board sobre nomeação de peritos, tabelas de designação usual dos explosivos e ingredientes propulsores, 
memorando e relatórios do grupo de peritos. 1954-02-22 / 1955-02-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0793/037 - Nomenclatura de pólvoras e explosivos. Contém documentação NATO do 
Army Board sobre vigilância das pólvoras, quadro/tabela de designação usual de constituintes ou matérias primas 
das pólvoras, tabelas de nomenclatura comparativa dos explosivos, estudo do Laboratório de Balística de Sevran, 
lista de especificações e métodos NATO de análise de explosivos, esquema de aparelhos de ensaios de vigilância do 
fulminato de mercúrio, memorando e relatórios do grupo de peritos. 1955-01-03 / 1955-07-15 
 
 
UI 0794 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/038 - Nomenclaturas de pólvoras e explosivos. Contém documentação NATO 
do Army Board sobre especificações tetril, lista de especificações e métodos NATO de análise de explosivos, 
fórmulas e esquemas de aparelhos de destilação de matérias voláteis, métodos experimentais usados nas medições 
balísticas, tabelas de nomenclatura comparativa dos explosivos, memorando e relatórios do grupo de peritos. 1955-
08-01 / 1956-01-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/039 - Nomenclatura de pólvoras e explosivos. Contém documentação NATO do 
Army Board sobre descrição geral dos principais aparelhos, medidas de controle, tabela medida de velocidade dos 
projéteis, esquemas de fabricação de nitroceluloses, gráfico de calibragem, tabelas de pressão, método e 
procedimentos de destilação e quadros comparativos, tabelas e processo de fabricação de RDX, memorando e 
relatórios do grupo de peritos. 1956-02-15 / 1956-06-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/040 - Questionário sobre pólvoras e explosivos. Contém documentação NATO 
do Army Board, questionário sobre ensaios químicos, vigilância de pólvoras, quadros e tabelas de cores e 
temperaturas, provas de estabilidade, memorando e relatórios do grupo de peritos. 1955-08-01 / 1956-03-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/041 - Produção de espoleta de proximidade estandardizada. Contém 
documentação NATO sobre adoção do tipo de espoleta, memorando do Naval Board, Army Board e Air Board. 1954-
04-28 / 1954-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/042 - Identificação de postos de comando. Contém documentação NATO do 
Army Board sobre diretivas para identificação, termos de referência para um painel de peritos e memorando do 
grupo de trabalho. 1953-04-08 / 1953-05-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/043 - Estandardização de processos técnicos modernos para organização do 
campo de batalha. Contém documentação NATO do Army Board sobre estudos técnicos a realizar em duas 
categorias e memorando para o grupo permanente. 1952-03-24 / 1953-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/044 - Método de marcação e identificação dos depósitos de artigos militares. 
Contém documentação NATO do Army Board sobre vigas para grandes construções, características militares 
mínimas do equipamento de rádio para apoio naval e Forças Terrestres, memorando do grupo permanente. 1954-
01-26 / 1955-10-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0794/045 - Embalagem e armazenagem de munições. Pasta I. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre Fábrica Militar de Braço de Prata com relação das embalagens para os 
diversos tipos de munições, relatórios e memorandos do grupo de peritos. 1954-06-02 / 1955-05-17 
 
 
UI 0795 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/046 - Estudo sobre embalagem e armazenagem de munições. Pasta II. Contém 
documentação NATO do Army Board, tabelas de especificações e monitorização de pólvoras e explosivos, redução 
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do número do tipo de embalagens, ensaios de resistência, análise de problemas, relatórios e memorandos do grupo 
de peritos. 1955-06-28 / 1955-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/047 - Estandardização de elementos ligados à medicina. Contém 
documentação NATO do Army Board sobre garrafas de gás medicinais, seringas e agulhas e relatórios do grupo de 
trabalho. 1954-08-04 / 1956-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/048 - Limitação das características dos materiais militares para serem 
transportados por via aérea. Contém documentação NATO do Army Board sobre diferentes tipos de equipamentos 
terrestres, tabelas de características de cargas dos aviões e memorando do grupo de trabalho. 1952-11-04 / 1953-
06-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/049 - Intermutabilidade de acessórios de demolição. Contém documentação 
NATO do Army Board sobre ensaios de equipamentos, tabelas e desenhos detonadores e fatores de 
intermutabilidade, relatório do grupo de trabalho "materiais de armas de terra" e memorando do grupo de peritos. 
1954-09-15 / 1956-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/050 - Características de potência dos materiais elétricos de campanha. Contém 
documento NATO do Army Board sobre relatório do grupo de trabalho. 1954-09-03 / 1954-04-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/051 - Normas e procedimentos logísticos. Contém documentação NATO do 
Army Board sobre normas básicas de procedimentos, questões táticas e logísticas e relatório do grupo de trabalho. 
1954-03-23 / 1955-02-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/052 - Estandardização de materiais e da técnica de levantamento de bombas. 
Contém documentação NATO do Army Board sobre equipamentos de rastreamento, escavação, neutralização e 
remoção e memorando do grupo de trabalho. 1955-08-16 / 1956-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/053 - Programas de estandardização dos exércitos americano, britânico e 
canadiano, (documentos enviados pelo Adido Militar de Londres). Contém documentos NATO do Army Board e 
informações sobre acordos tripartidos ABC. 
. 1957-11-12 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0795/054 - Programas de estandardização dos Exércitos americano, britânico e 
canadiano, (documentos enviados pelo Adido Militar de Londres). Contém documentos NATO do Air Board, 
informações sobre acordos tripartidos ABC e acordos de normalização aéreos. 1965-01-28 / 1965-11-16 
 
 
UI 0796 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0796/055 - Programas de estandardização dos Exércitos americano, britânico e 
canadiano, (documentos enviados pelo Adido Militar de Londres). Contém documentos NATO do Air Board, 
informações sobre acordos tripartidos ABC e acordos de normalização aéreos. 1966-02-11 / 1966-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0796/056 - Programas de estandardização dos Exércitos americano, britânico e 
canadiano, (documentos enviados pelo Adido Militar de Londres). Contém documentos NATO do Air Board, 
informações sobre acordos tripartidos ABC e acordos de normalização aéreos. 1966-09-28 / 1967-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0796/057 - Programas de estandardização dos Exércitos dos EUA, Canadá e Reino 
Unido. Contém documentos NATO do Air Board, informações sobre acordos tripartidos ABC e acordos de 
normalização aéreos. 1970-12-15 / 1971-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0796/058 - Programas de estandardização dos Exércitos dos EUA, Canadá e Reino 
Unido. Contém documentos NATO do Air Board. 1972-01-03 / 1972-10-24 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0796/059 - Programas de estandardização dos Exércitos dos EUA, Canadá e Reino 
Unido. Contém documentos NATO do Air Board. 1973-01-08 / 1973-07-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0796/060 - Programas de estandardização dos Exércitos dos EUA, Canadá e Reino 
Unido. Contém documentos NATO do Air Board recebidos na 3ª Repartição do SGDN e a partir de abril de 1974 na 
4ª Divisão do EMGFA. 1974-01-24 / 1974-11-29 
 
 
 
UI 0797 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0797/061 - Estandardização de material do Exército: situação de estudos em curso. 
Contém documentos NATO do Army Board. 1960-01-25 / 1962-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0797/062 - Estandardização de material de infravermelhos. Contém documentos 
NATO do Army Board. 1957-01-28 / 1960-10-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0797/063 - Estandardização de material de infravermelhos. Contém documentos 
NATO do Army Board. 1961-01-21 / 1961-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0797/064 - Estandardização de normas para manutenção de equipamento mecânico. 
Contém documentos NATO do Army Board sobre projeto da Agência Militar de Estandardização (MAS) e guia de 
manutenção dos equipamentos mecânicos para o Exército. 1956-12-12 / 1958-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0797/065 - Grupo de Trabalho de Movimento e Transportes do Army Board. Contém 
documentos NATO do Army Board, reunião de trabalho, movimentos rodoviários de viaturas especiais, inclui 
projetos STANAG com desenhos técnicos, memorandos e relatórios do MAS. 1956-12-12 / 1964-04-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0797/066 - Grupo de Trabalho de Movimento e Transportes do Army Board. Contém 
documentos NATO do Army Board, movimentos e transportes utilizados por via marítima, classificação das 
restrições que afetam o movimento por terra de determinado equipamento militar e veículos na Europa, inclui 
projetos STANAG com desenhos técnicos e uma publicação sobre a conferência europeia dos ministros dos 
transportes, memorandos e relatórios do MAS. 1964-04-10 / 1969-10-29 
 
 
UI 0798 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0798/067 - Grupo de Trabalho de Movimento e Transportes do Army Board. Contém 
documentos NATO do Army Board, movimentos e transportes utilizados por via marítima, inclui publicação sobre 
acordo de estandardização, diretivas para o grupo de trabalho, memorandos e relatórios do MAS. 1964-12-23 / 
1965-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0798/068 - Grupo de Trabalho de Movimento e Transportes do Army Board. Contém 
documentos NATO do Army Board, método para avaliação das possibilidades inimigas em matéria logística, 
aplicabilidade do STANAG às Forças Armadas portuguesas e alemãs, inclui publicação sobre acordo de 
estandardização, memorandos e relatórios do MAS. 1966-01-08 / 1967-08-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0798/069 - Organização e método de trabalho do Army Board. Documentos NATO 
do Army Board sobre diretivas e exploração dos acordos regionais, reuniões, memorandos e relatórios do grupo de 
trabalho. 1957-04-29 / 1961-11-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0798/070 - Estandardização de material diverso - redes. Documentos NATO sobre 
estandardização e memorando MAS. 1957-10-03 / 1957-10-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0798/071 - Revisão dos broadfields - Exército. Documentos NATO do Army Board 
sobre veículos de transporte e manual NATO do equipamento do Exército, memorandos do grupo de trabalho. 
1958-11-17 / 1963-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0798/072 - Revisão dos broadfields - Exército. Documentos NATO do Army Board 
sobre veículos de transporte e manual NATO do equipamento do Exército, memorandos do grupo de trabalho. 
1963-12-13 / 1965-11-08 
 
 
 
UI 0799 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0799/073 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, estudo sobre a uniformização de armas e munições, camiões para as 
tropas combatentes, minutas das atas das reuniões e memorandos do grupo de trabalho MAS, inclui fotografias 
dos camiões. 1958-11-25 / 1959-11-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0799/074 - Atas, agendas e notas do Army Board. Anexo com catálogos. Documentos 
sobre camiões MERCEDEZ-BENZ para as tropas combatentes, brochuras com especificações e características 
técnicas dos camiões, inclui peças desenhadas e fotografias. 1957-02-05 / 1959-06-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0799/075 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, estudo sobre a uniformização de armas e munições, camiões para as 
tropas combatentes, minutas das atas das reuniões e memorandos do grupo de trabalho MAS. 1959-12-03 / 1960-
12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0799/076 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, estudo sobre a uniformização de armas e munições, minutas das atas 
das reuniões e memorandos do grupo de trabalho MAS. 1960-12-15 / 1961-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0799/077 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, estudo sobre a uniformização de armas e munições, minutas das atas 
das reuniões e memorandos do grupo de trabalho MAS. 1961-12-14 / 1963-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0799/078 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, projetos das diretivas para o grupo de trabalho, minutas das atas das 
reuniões e memorandos do grupo MAS. 1964-01-10 / 1964-12-07 
 
 
UI 0800 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0800/079 - Atas, agendas e notas do Army Board. Anexo. Documento NATO sobre 
instruções preliminares administrativas para a reunião do grupo de trabalho de equipamento militar MAS, inclui 
mapa turístico Alemão da zona de HEIDELBERG. 1964-09-14 / 1964-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0800/080 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, terminologia e definições dos termos compatibilidade, 
intercomunicabilidade e interoperabilidade, minutas das atas das reuniões e memorandos do grupo MAS. 1965-01-
21 / 1965-11-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0800/081 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, preparação das reuniões, minutas das atas e memorandos do grupo 
MAS. 1965-12-13 / 1966-10-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0800/082 - Atas, agendas e notas do Army Board. Documentos NATO do Army Board 
sobre a produção de materiais do Exército, termos de referência operacional e logística e procedimentos do grupo 
de trabalho, reuniões, minutas das atas, memorandos e relatório do MAS. 1966-11-30 / 1967-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0800/083 - Agendas, atas e notas do Army Board do MAS, grupo de trabalho do 
equipamento para o Exército. Contém documentos NATO e acordo de normalização para o sistema de etiquetagem 
das linhas de campanha. 1956-04-09 / 1957-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0800/084 - Agendas, atas e notas do Army Board do MAS, grupo de trabalho do 
equipamento para o Exército. Contém documentos NATO, processos verbais das reuniões e acordos de 
normalização. 1958-01-06 / 1960-12-09 
 
 
UI 0801 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0801/085 - Agendas, atas e notas do Army Board do MAS, grupo de trabalho do 
equipamento para o Exército. Contém documentos NATO e acordo de normalização para o sistema de etiquetagem 
das linhas de campanha. 1960-12-19 / 1963-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0801/086 - Agendas, atas e notas do Army Board do MAS, grupo de trabalho do 
equipamento para o Exército. Contém documentos NATO. 1964-01-06 / 1966-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0801/087 - Materiais de manutenção militar. Documentos NATO do Army Board 
sobre as características das cargas unitárias e dos correspondentes materiais de manutenção, minutas e 
memorandos das reuniões do grupo de peritos. 1963-08-22 / 1969-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0801/088 - Acordos FINABEL. Documentos NATO do Army Board sobre as 
características militares do tanque ligeiro e da arma de artilharia ligeira automotriz, transporte de tropas, 
memorandos do grupo de trabalho. 1957-04-10 / 1958-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0801/089 - Acordos FINABEL. Documentos NATO do Army Board sobre as 
características militares do tanque ligeiro e da arma de artilharia ligeira automotriz, transporte de tropas, 
memorandos do grupo de trabalho. 1958-04-30 / 1958-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0801/090 - Acordos FINABEL. Documentos NATO sobre as normas e métodos de 
ensaios de radiação, características militares de volante de desmontagem rápida, de base da arma automática 
individual e suas munições e das armas suscetíveis de satisfazer as necessidades das Forças Terrestres, de 
embarcações de reconhecimento de anfíbio aerotransportável e normas de embalagem e transporte de explosivos. 
1959-01-29 / 1971-05-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0801/091 - Acordos FINABEL. Documentos NATO sobre as características militares 
de um telémetro a laser para tanques e manuais do grupo responsável pelo estudo das características militares dos 
equipamentos das Forças Terrestres. 1967-11-22 / 1967-12-01 
 
 
UI 0802 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/092 - Acordos FINABEL. Documentos NATO do Army Board sobre as 
características militares do material telefónico, desclassificação de certos acordos FINABEL, memorandos do grupo 
de trabalho. 1963-11-12 / 1971-06-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/093 - Acordos FINABEL sobre infravermelhos. Documentos NATO sobre os 
processos de acordos regionais, características militares do equipamento intensificador de luz para observação 
noturna para tiro com armamento portátil de infantaria, viaturas blindadas e relatórios do grupo de trabalho. 1964-
08-24 / 1972-10-23 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/094 - Acordos FINABEL. Contém documentos NATO do MAS sobre os acordos 
FINABEL (acordo dos 5 países: França-Itália-Holanda-Bélgica-Luxemburgo). 1973-01-23 / 1973-03-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/095 - Acordos FINABEL sobre material de proteção NBQ. Contém documentos 
NATO do Army Board, acordos FINABEL sobre as características militares dos produtos e de materiais para a 
instrução de defesa NBQ, características militares de um radar de grande alcance para vigilância do campo de 
batalha. 1973-11-28 / 1974-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/096 - Armas portáteis e de Infantaria (Broad Field nº 4). Contém documentos 
NATO do Army Board e do Grupo de Trabalho dos Materiais para o Exército. 1956-04-25 / 1956-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/097 - Estandardização das armas portáteis e de Infantaria (Broad Field nº 4). 
Contém documentos NATO do Army Board e do Grupo de Trabalho dos Materiais para o Exército. 1957-01-14 / 
1957-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/098 - Estandardização das armas portáteis e de Infantaria (Broad Field nº 1, 
vol. 1). Contém Broad Field nº 1 sobre Artilharia de Campanha. Anexo ao processo de 1957 
. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/099 - Estandardização das armas portáteis e de Infantaria (Broad Field nº 1, 
vol. 2). Contém Broad Field sobre Artilharia de Campanha: Catálogo de Dados Técnicos. Anexo ao processo de 1957 
. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0802/100 - Estandardização das armas portáteis e de Infantaria (Broad Field nº 4, 
vol. 2). Contém Broad Field nº 4 sobre armas portáteis e de Infantaria: metralhadoras. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
 
UI 0803 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0803/101 - Estandardização das armas portáteis e de Infantaria (Broad Field nº 4, 
vol. 3). Contém Broad Field nº 4 sobre armas portáteis e de Infantaria: tabelas de permutabilidade. Anexo ao 
processo de 1958. 1958-00-00 / 1958-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0803/102 - Estandardização das armas portáteis e de Infantaria (Broad Field). 
Contém Broad Field nº 4 sobre armas portáteis e bombas de Infantaria e armas de pequeno calibre. Anexo ao 
processo de 1958. 1958-05-11 / 1958-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0803/103 - Família de armas e munições de pequenos calibres. Geral. Contém 
informações sobre o acordo FINABEL para armamento portátil de infantaria, reunião em Londres do grupo de 
trabalho sobre as características militares dos materiais do Exército de Terra, estudo comparativo no campo do 
emprego tático das espingardas FN belga e MAUSER transformadas na Noruega pela Escola Prática de Infantaria, 
relatório sobre as conclusões a que chegaram os técnicos do grupo de trabalho FINABEL encarregados do estudo 
das armas de pequeno calibre de infantaria, estudos realizados nas Fábrica Militar de Braço de Prata e Fábrica 
Nacional de Munições de Armas Ligeiras (FNMAL), esquema da espingarda MAUSER. 1956-01-17 / 1957-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0803/104 - Acordos FINABEL: arma antitanque de alcance médio. Contém 
documentos NATO referentes ao acordo FINABEL 4A1 sobre características militares de uma arma anticarro (tipo 
canhão) de alcance médio do Batalhão de Infantaria e características militares da arma automática LOURDE. 1960-
04-05 / 1971-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0803/105 - Características militares - artilharia ligeira automatizada. Documentos 
NATO sobre artilharia ligeira a utilizar nos países FINABEL. 1957-05-27 / 1957-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0803/106 - Estandardização de canhões AA (Broadfield II). Documentos NATO do 
Army Board, sobre revisão BROADFIELD de armas antiaéreas, ficha de material AA e memorandos do grupo de 
trabalho. 1957-12-23 / 1958-06-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0803/107 - Estandardização de canhões AA (Broadfield II). Documentos NATO do 
Army Board, sobre revisão Broadfield de armas antiaéreas, tabela de materiais de armas terra AA, catálogo de 
dados técnicos e memorandos do grupo de trabalho. 1959-03-31 / 1959-11-20 
 
 
UI 0804 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/108 - Estandardização de equipamentos RADIAC. Documentos NATO do Army 
Board sobre estabelecimento de uma lista de materiais radioativos, características militares dos materiais de 
atividade RADIAC e memorandos do grupo de trabalho MAS. 1957-03-21 / 1957-08-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/109 - Estandardização de equipamentos RADIAC. Documentos NATO do Army 
Board sobre guerra atómica, radioatividade e lista de equipamentos, características militares dos materiais de 
radioatividade RADIAC - mar, terra e ar e memorandos do grupo de trabalho MAS. 1958-01-14 / 1960-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/110 - Estandardização de equipamentos RADIAC. Documentos NATO do Army 
Board sobre características militares dos materiais de radioatividade RADIAC - mar, terra e ar, material de 
dosimetria e deteção da radioatividade, calibração dos instrumentos RADIAC e bancos de calibração, inclui 
catálogos com positivos fotográficos e memorandos do grupo de trabalho MAS. 1959-01-03 / 1960-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/111 - Estandardização de equipamentos RADIAC. Documentos NATO do Army 
Board sobre características militares dos materiais de radioatividade RADIAC - mar, terra e ar, livro NATO do 
equipamento do Exército, painel de técnicos em equipamento radiológico e memorandos do grupo de trabalho 
MAS. 1961-01-11 / 1963-03-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/112 - Acordos FINABEL - características do estojo para deteção de gás. 
Documentos NATO sobre deteção de controle de gases de combate. 1957-05-09 / 1957-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/113 - Estandardização de material de Engenharia - acessórios de demolição. 
Contém documentos NATO do Grupo de Peritos sobre Intermutabilidade de acessórios de demolição. 1956-04-22 
/ 1956-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/114 - Estandardização de material de Engenharia - acessórios de demolição. 
Contém documentos NATO do Grupo de Peritos sobre Intermutabilidade de acessórios de demolição, pormenores 
do acordo para emprego de munições e acessórios de demolição, características militares dos acessórios. 1956-12-
20 / 1962-03-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0804/115 - Estandardização de material de Engenharia - acessórios de demolição. 
Contém documentos NATO do Army Board com especificações técnicas e características dos acessórios de 
demolição. 1963-01-22 / 1964-12-10 
 
 
UI 0805 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/116 - Estandardização de material de Engenharia - acessórios de demolição. 
Contém documentos NATO do Army Board com especificações técnicas e características dos acessórios de 
demolição. 1964-12-21 / 1967-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/117 - Estandardização de material de Engenharia - acessórios de demolição. 
Contém documentos NATO do Army Board com especificações técnicas e características dos acessórios de 
demolição. 1967-04-18 / 1967-12-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/118 - Estandardização de material de Engenharia - acessórios de demolição. 
Contém documentos NATO do Army Board com especificações técnicas e características dos acessórios de 
demolição e criação de um Centro de Informação Técnica sobre Explosivos. 1969-12-16 / 1972-09-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/119 - Estandardização de material de Engenharia - acessórios de demolição. 
Contém documentos NATO do Army Board com especificações técnicas e características dos acessórios de 
demolição e criação de um Centro de Informação Técnica sobre Explosivos. 1972-09-28 / 1972-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/120 - Estandardização de material de Engenharia. Contém documentos NATO 
do Army Board e informações sobre materiais de camuflagem. 1956-05-06 / 1959-11-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/121 - Estandardização de material de Engenharia. Contém documentos NATO 
do Army Board e informações sobre materiais de camuflagem. 1959-12-18 / 1964-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/122 - Estandardização de material de Engenharia. Contém documentos NATO 
do Army Board e informações sobre materiais de camuflagem, relatório de notícia do Adido Naval em Washington 
sobre novos modelos de armamento cal. 7.62 do Bloco Soviético usados pelas forças do Vietcong. 1964-12-18 / 
1967-11-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0805/123 - Estandardização de material de Engenharia. Contém documentos NATO 
sobre o grupo de camuflagem. 1971-02-26 / 1972-05-23 
 
 
UI 0806 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0806/124 - Estandardização de material de Engenharia. Contém documentos NATO 
sobre o grupo de camuflagem. 1973-11-13 / 1974-01-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0806/125 - Guia NATO sobre necessidade para manutenção de equipamento elétrico 
e eletrónico para o Exército. Documentos NATO do Army Board sobre especificação relativa ao projeto e fabrico de 
material de modo a facilitar a manutenção deste material, guia sobre a manutenção de equipamento mecânico dos 
Exércitos e memorandos MAS. 1957-10-31 / 1965-06-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0806/126 - Acordos FINABEL - Estandardização fichas coaxiais, quartzo e bobines de 
cabos. Documentos NATO sobre estandardização de fichas coaxiais, diversos modelos de quartzo e de bobines de 
cabos a utilizar para o equipamento das forças terrestres dos países FINABEL. 1957-05-18 / 195711-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0806/127 - Acordos FINABEL - Estandardização fichas coaxiais, quartzo e bobines de 
cabos. Documentos NATO sobre estandardização de tubos elétricos, lista de tubos eletrónicos a utilizar nos 
equipamentos militares dos países FINABEL. 1957-05-25 / 1970-08-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0806/128 - Quadro NATO de equivalentes de materiais sanitários. Documentos 
NATO sobre a tabela média de equivalências médicas, quadro dos medicamentos nacionais equivalentes à lista 
piloto NATO, apontamentos manuscritos e memorandos do grupo de trabalho de estandardização médica. 1955-
08-16 / 1962-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0806/129 - Tabela NATO de equivalências medicas. 1973-10-15 / 1973-10-15 
 
 
UI 0807 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0807/130 - Bolsas médicas de primeiros socorros. Documentos NATO sobre os 
primeiros socorros para o tratamento de urgência, guerra nuclear, bolsas médicas para enfermeiros e memorandos 
do grupo de trabalho de estandardização médica. 1957-05-01 / 1964-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0807/131 - Macas. Documentos NATO sobre a nomeação de um grupo de peritos 
para normalização de macas, emenda proposta pelos EUA e memorandos do grupo de trabalho de estandardização 
médica. 1955-11-02 / 1967-12-18 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0807/132 - Estandardização de vestuário e pequeno equipamento no Exército: 
vestuário de combate. Contém documentos NATO do grupo de trabalho dos materiais do Exército, imagens de 
uniformes da Bélgica, Canadá, Dinamarca, França, RFA, Itália, Holanda, Noruega e EUA 
. 1958-01-10 / 1958-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0807/133 - Estandardização de vestuário e pequeno equipamento no Exército: 
vestuário de combate. Contém documentos NATO, informações sobre a exposição de uniformes de combate e 
equipamentos individuais em Copenhague, atas das reunião do grupo de peritos em uniformes de combate. 1959-
01-31 / 1961-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0807/134 - Princípios que devem presidir ao estudo do fardamento de campanha. 
Contém documentos NATO, stanags e relatório sobre a exposição de fardamento de campanha e equipamento 
individual e reuniões do corpo de peritos do MAS em Koblenz na RFA. 1961-12-14 / 1964-08-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0807/135 - Intermutabilidade de munições para armas ligeiras de Infantaria. Contém 
documentos NATO do Army Board. 1956-00-00 / 1956-11-29 
 
 
UI 0808 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/136 - Intermutabilidade de munições para armas ligeiras de Infantaria. Contém 
documentos NATO do Army Board. 1957-02-19 / 1958-12-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/137 - Processo de reabastecimento de munições. Contém documentos NATO 
e STANAG 2034 sobre normas para o reabastecimento de munições, acordo da Agência Militar de Uniformização 
(MAS) sobre o reabastecimento de munições. 1955-03-15 / 1964-10-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/138 - STANAG - marcas de mínimas para identificação das munições e 
embalagens. Documentos NATO sobre as marcas mínimas para identificação de munições e embalagens, modelo 
da munição 40/70, código e método de aplicação de cores e relatórios MAS. 1964-01-06 / 1965-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/139 - STANAG - marcas de mínimas para identificação das munições e 
embalagens. Documentos NATO sobre as marcas mínimas para identificação de munições e embalagens, modelo 
da munição 40/70, código e método de aplicação de cores e relatórios MAS. 1964-01-06 / 1965-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/140 - Acordos FINABEL nº 4E1 e 7E1 - características dos grupos eletrogéneos 
e de fichas múltiplas. Documentos sobre a normalização e as características dos materiais eletrónicos a utilizar pelas 
forças terrestres e memorandos da comissão de coordenação da  FINABEL. 1958-01-01 / 1958-03-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/141 - Estandardização de munições de artilharia. Documentos NATO sobre 
munições de artilharia e de morteiros pesados, composição grupo de trabalho do SHAPE, reuniões, memorandos e 
relatórios. 1958-04-24 / 1959-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/142 - Modelo standard do plano de fogos de artilharia. Documentos NATO do 
Army Board sobre o modelo fogos de artilharia, memorandos e relatórios MAS. 1957-06-14 / 1957-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0808/143 - Estandardização de munições de 9 mm PARABELLUM. Documentos NATO 
sobre a comissão de produção de armamentos, munições NATO para armas ligeiras e relatório da comissão de 
peritos. 1958-06-02 / 1958-11-12 
 
 
UI 0809 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/144 - Estandardização de explosivos. Documentos NATO sobre a retificação, 
emendas e entrada em vigor de vários STANAG's, especificações para o fabrico de explosivos. 1958-10-27 / 196212-
28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/145 - IRBM (Intermediate Range Balistic Missiles). Mísseis balísticos. 
Documentos NATO sobre o sistema POLARIS, requisitos dos mísseis de médio alcance, inclui publicações com as 
características e especificações dos mísseis balísticos. 1958-09-30 / 1959-10-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/146 - IRBM (Intermediate Range Balistic Missiles). Mísseis balísticos. 
Documentos NATO sobre a eventual produção coordenada europeia do míssil balístico de médio alcance - sistema 
POLARIS e memorandos da Comissão Militar Permanente. 1960-02-15 / 1971-09-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/147 - IRBM (Intermediate Range Balistic Missiles). Mísseis balísticos. O sistema 
POLARIS. 1958-10-30 / 1958-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/148 - Juntas de borracha e líquidos para sistemas de travões hidráulicos. 
Contém documentos NATO do Army Board. 1956-09-26 / 1957-01-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/149 - Estandardização de viaturas: geral. Contém documentos NATO do Army 
Board e acordo de normalização para veículos táticos. 1956-11-13 / 1958-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/150 - Estandardização de viaturas: geral. Contém documentos NATO do Army 
Board. 1959-01-15 / 1959-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/151 - Características militares de veículos de transporte. Contém documentos 
NATO do Army Board, acordo de normalização sobre os veículos de transportes e acordo sobre as características 
dos veículos de transporte no período de 1970 - 1980. 1956-12-27 / 1966-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0809/152 - Características militares do transporte de tropas, blindado sobre lagartas 
- capacidade 10/12 homens - Acordo FINABEL. Documentos NATO sobre as características militares da viatura 
blindada com lagartas. 1957-10-14 / 1958-10-08 
 
 
UI 0810 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0810/153 - Acordo FINABEL. Características militares do tanque médio e do Obus 
155 mm automotor. Contém documentos NATO do Army Board. 1957-10-02 / 1960-05-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0810/154 - Dispositivos de reboques de socorro. Memorando NATO do Army Board 
sobre a promulgação do STANAG 4019 relativo a reboques. 1957-11-07 / 1957-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0810/155 - Diretivas para um grupo de trabalho sobre motores policarburantes. 
Contém documentos NATO do Grupo de Trabalho sobre motores policarburantes e características de motores 
franceses. 1959-08-04 / 1965-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0810/156 - Diretivas para um grupo de trabalho sobre motores policarburantes. 
Anexo. Contém simpósio de motores multicombustíveis, catálogos de motores diesel da MAN, MWM e Deutz. 
1958-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0810/157 - Diretivas para um grupo de trabalho sobre motores policarburantes. 
Anexo. Contém estudo sobre o combustível polivalente, sua fabricação e utilização. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
 
UI 0811 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811/158 - Diretivas para um grupo de trabalho sobre motores policarburantes. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho sobre motores policarburantes e características dos motores 
existentes. 1964-12-17 / 1966-12-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811/159 - Intermutabilidade de munições. Documentos NATO do Army Board sobre 
os estudos efetuados pelas nações da NATO relativamente à intermutabilidade de munições, diretivas e reuniões 
do grupo de trabalho. 1972-06-09 / 1972-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811/160 - Intermutabilidade de munições. Documentos NATO do Army Board sobre 
o projeto preliminar de intermutabilidade de munições e estudos efetuados pelas nações da NATO, mesas de tiro 
de emergência em tempo de guerra, termos de referência e marcação de pacotes e munições, código NATO 
abreviado e reuniões do grupo de trabalho. 1972-11-29 / 1973-08-13 
 
 
 
UI 0811A 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811A/161 - Revisão do Broad field nº 1 - Artilharia de Campanha. Processo com 
documentos NATO sobre armas portáteis e de infantaria com catálogo de dados técnicos. 1957-04-29 / 1958-04-
17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811A/162 - Broad field nº 1 - Artilharia de Campanha. Documentos NATO: vol. I - 
quadros e tabelas de calibre das armas e catálogo de dados técnicos. 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811A/163 - Broad field nº 1 - Artilharia de Campanha. Documento NATO: vol. I - 
quadros e tabelas de calibre das armas. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811A/164 - Broad field nº 1 - Artilharia de Campanha. Documento NATO: vol. II - 
catálogo de dados técnicos. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811A/165 - Broad field nº 4 - Armas portáteis e de Infantaria. Documento NATO:  
vol. II - secção II - catálogo de dados técnicos. Pistolas e metralhadoras. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811A/166 - Preparação tipográfica de artilharia - procedimentos em matérias de 
artilharia. Documentos NATO sobre os termos e definições de materiais de artilharia - diretivas, procedimentos, 
reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1971-11-29 / 1972-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/247/0811A/167 - Preparação tipográfica de artilharia - procedimentos em matérias de 
artilharia. Documentos NATO sobre os termos e definições de materiais de artilharia - diretivas, procedimentos, 
reuniões e relatórios do grupo de trabalho. 1973-12-04 / 1974-11-04 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/248 
Título: Estandardização de material do Exército: Comissão técnica sobre a munição 7,62 mm. 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (cx. 812 - 815) com um total de 19 processos 
Âmbito e conteúdo: Série constituída por processos da Comissão Técnica sobre as Munições de 7,62 mm no âmbito 
da normalização do material do Exército e do Army Board do MAS, atas das reuniões da comissão, manuais, 
métodos de ensaio e controlo, especificações técnicas, acordos de normalização NATO, estudo dobre armas e 
munições de pequeno calibre: espingardas belga, espanhola e norueguesa, provas e inspeções 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica - 594 - M 334. 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0812 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0812/001 - Comissão de Técnicos sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém documentos NATO da Comissão e do Army Board e criação da comissão de ensaios e inspeção para a 
munição 7,62 mm. 1956-08-17 / 1964-07-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0812/002 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. contém 
documentos NATO do MAS sobre normalização de munições, atas da Comissão Técnica, atas e relatórios da 
Comissão Regional Europeia da munição 7,62 mm. 1956-12-20 / 1957-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0812/003 - Comissão de Provas e inspeções de munições de armas portáteis.  Manual 
de métodos de ensaios e de controlo para o cartucho NATO de 7,62 mm. 1957-08-12 / 1957-08-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0812/004 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém constituição da Comissão Nacional de Ensaios de Munições de Armas Ligeiras, documentos NATO do Army 
Board, atas da Comissão Técnica, controlo períodico de stoks, métodos de ensaio e controlo. 1958-01-03 / 1958-
12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0812/005 - Comissão de Provas e inspeções de munições de armas portáteis. Contém 
documentos NATO da Comissão e especificações técnicas. 1959-01-06 / 1959-07-20 
 
 
UI 0813 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0813/006 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém documentos NATO da Comissão e acordos de normalização NATO. 1959-07-29 / 1959-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0813/007 - Família de Armas e Munições de pequenos Calibres (espingarda belga - 
NATO, espanhola e norueguesa). Contém estudo das possibilidades de montagem do fabrico nacional da munição 
NATO e estimativa do custo provável pela Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras em Chelas, dotação 
individual para uma espingarda automática ligeira 7,62 mm FN, relatório da missão que se deslocou a Londres para 
assistir à reunião do Grupo de Trabalho das Características Militares dos Materiais do Exército de Terra em março 
de 1957, estudo comparativo no campo do emprego tático das espingardas FN belga e MAUSER transformada na 
Noruega, estudo comparativo das armas norueguesa e belga, estudo comparativo do preço do cartucho com caixa 
de latão e com caixa de aço pela FNMAL, relatório sobre as conclusões a que chegaram os técnicos do Grupo de 
Trabalho FINABEL encarregados do estudo das armas de pequeno calibre de Infantaria, relatórios das 
demonstrações efetuadas no campo de tiro da Serra da Carregueira com a espingarda automática espanhola 
modelo CETME e com a espingarda belga. 1953-00-00 / 1957-01-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0813/008 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém documentos NATO da Comissão Técnica sobre Munições de Armas Portáteis e manual de revisão para 
munições. 1959-12-22 / 1960-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0813/009 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém documentos NATO da Comissão Técnica sobre Munições de Armas Portáteis. 1960-05-11 / 1960-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0813/010 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém documentos NATO da Comissão Técnica sobre Munições de Armas Portáteis com projeto de manual sobre 
munições. 1961-01-04 / 1961-12-11 
 
 
UI 0814 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0814/011 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém documentos NATO da Comissão Técnica sobre Munições para Armas de Pequenos Calibres, informações 
sobre o aumento da capacidade e novas produções da FNMAL, análise da situação pela Comissão Nacional de 
Ensaios e Centro Nacional de Ensaios para Munições de Armas Portáteis. 1962-01-03 / 1962-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0814/012 - Comissão Técnica sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Relatórios da Delegação Portuguesa na Comissão de Peritos NATO de munições de armas portáteis. Contém 
informações e relatórios da 5ª e 6ª reunião da Comissão de Peritos NATO de Munições de Armas Portáteis e da 
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Comissão Regional Europeia da Munição 7,62 mm NATO e relatório da FNMAL sobre a 5ª reunião da Comissão 
Regional Europeia de Munições para Armas Portáteis. 1960-05-11 / 1962-01-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0814/013 - Comissão de Técnicos sobre a munição 7,62 mm e seus antecedentes. 
Contém documentos NATO da Comissão Técnica sobre Munições para Armas Portáteis. 1962-12-14 / 1963-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0814/014 - Comissão de Provas e Inspeções de Munições 7,62 mm. Contém 
documentos NATO da Comissão de Provas e informações sobre STANAG 2310 -  munições para armas de pequeno 
calibre, STANAG 2318 - lamina carregadora para cartuchos 7,62 mm, STANAG 2320 - marcas de identificação NATO 
e STANAG 4090 - munições para armas de pequeno calibre 9 mm PARABELLUM. 1962-11-08 / 1963-12-19 
 
UI 0815 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0815/015 - Comissão de Provas e Inspeções de Munições 7,62 mm. Contém 
documentos NATO da Comissão de Provas e informações sobre STANAG 2310 -  munições para armas de pequeno 
calibre, STANAG 2318 - lamina carregadora para cartuchos 7,62 mm, STANAG 2320 - marcas de identificação NATO 
e STANAG 4090 - munições para armas de pequeno calibre 9 mm PARABELLUM. 1964-01-02 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0815/016 - Comissão de Provas e Inspeções de Munições 7,62 mm. Contém 
documentos NATO da Comissão de Provas e informações sobre STANAG 2310 -  munições para armas de pequeno 
calibre, STANAG 2318 - lamina carregadora para cartuchos 7,62 mm, STANAG 2320 - marcas de identificação NATO 
e STANAG 4090 - munições para armas de pequeno calibre 9 mm PARABELLUM. 1964-04-30 / 1964-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0815/017 - Comissão de Provas e inspeções de munições de armas portáteis. Contém 
documentos NATO da Comissão de Provas e informações sobre STANAG 2310 -  munições para armas de pequeno 
calibre, STANAG 2318 - lamina carregadora para cartuchos 7,62 mm, STANAG 2320 - marcas de identificação NATO 
e STANAG 4090 - munições para armas de pequeno calibre 9 mm PARABELLUM. 1964-12-16 / 1965-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0815/018 - Comissão de Provas e inspeções de munições de armas portáteis. Contém 
documentos NATO da Comissão e relatórios da Delegação Portuguesa sobre a 12ª reunião da Comissão de Peritos 
de Munições de Armas Portáteis, memorando e projeto de portaria sobre a criação do Centro Nacional de Ensaios 
de Munições de Armas Portáteis, acordo de normalização sobre marcas NATO. 1966-02-21 / 1969-01-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/248/0815/019 - Comissão de Provas e Inspeções de Munições 7,62 mm. Contém 
documentos NATO da Comissão. 1971-01-12 / 1972-09-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/249 
Título: Estandardização de material da Marinha. 
Datas extremas: 1951 / 1974 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (cx. 816 - 825) com um total de 86 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Naval Board sobre a normalização de material da Marinha, 
do Grupo de Trabalho de Rocegas,  Grupo de trabalho sobre navios mineiros e do Grupo de Trabalho sobre 
Contramedidas de Minas, estudos sobre adaptação de navios à navegação ártica, reabastecimento de água e 
combustível no mar, munições para a marinha mercante, flutuadores de fumo para a mar, lança-minas, 
características básicas dos novos draga-minas, desmagnetização dos navios mercantes, redes e barragens para 
defesa marítima de portos, cabos submarinos e equipamento para defesa de portos, pesquisa e salvamento de 
submarinos afundados, extinção de incêndios, armamento defensivo e camuflagem de navios mercantes por meio 
de pintura, armamento dos navios de escolta antissubmarinos, intermutabilidade das munições de artilharia naval, 
planos para docagem de navios, utilização dos navios mercantes como transporte de guerra, material de 
comunicações para a Marinha, material para guerra anti minas, conceção dos campos de minas e sistema de 
navegação para navios de rocega de minas e navios mercantes na zona de minas.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - MAS/3, 11, 445, 664, 
959, 1827, 1018, 4055, 1093, 1353, 1077, 1353, 2534, 1948, 71, 1082, 1083, 1085, 1395, 1734, 1884, 1913, 2301, 
695, 3063, 3691, 3929, 3869 - M340 - M350 
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Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0816 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/001 - Assuntos gerais do Naval Board do MAS. Contém documentação NATO 
do Naval Board sobre minutas de reuniões, radar naval e equipamento de controle de incêndio, estandardização 
de equipamento naval, compilação de elementos sobre componentes, procedimentos e facilidades de manutenção 
e reparação naval, bombas de profundidade e relatório semestral do grupo de trabalho. 1953-09-26 / 1956-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/002 - Operações contramedida de minas - grupo de trabalho de rocegas. 
Contém documentação NATO do Naval Board sobre dragagem de minas e memorando do grupo de trabalho. 1956-
02-17 / 1956-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/003 - Adaptação de navios à navegação ártica. Contém documentação NATO 
do Naval Board sobre ártico - adaptação e inverno - adaptação de navios e memorando do grupo de trabalho. 1954-
04-06 / 1954-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/004 - Reabastecimento de água e combustível no mar. Contém documentação 
NATO do Naval Board sobre estudos de estandardização, reabastecimento no porto e memorando do grupo de 
trabalho. 1956-03-14 / 1956-04-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/005 - Munições para peças de calibre médio para marinha mercante. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre estandardização dos cunhetes e cofres para armazenamento de 
munições e memorando do grupo de trabalho. 1952-12-11 / 1955-06-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/006 - Flutuadores de fumo para a marinha mercante. Contém documentação 
NATO do Naval Board sobre estandardização das características dos flutuadores e memorandos do grupo de 
trabalho. 1953-02-20 / 1959-04-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/007 - Fachos e baterias de lâmpadas de sinais. Contém documentação NATO 
do Naval Board sobre estandardização dos equipamentos, tabela dos tipos de material e memorando do grupo de 
trabalho. 1955-01-13 / 1956-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/008 - Estandardização de lança-minas. Contém documentação NATO do Naval 
Board sobre padrões para os componentes do equipamento, projeto de lança-minas e relatório do grupo de 
trabalho. 1954-05-08 / 1959-03-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/009 - Características básicas dos novos draga-minas. Contém documentação 
NATO do Naval Board sobre acústica e luzes dos draga-minas, equipamentos de rocega, pesquisas oceanográficas, 
memorando e relatório do grupo de trabalho. 1953-02-10 / 1955-08-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/010 - Desmagnetização dos navios mercantes. Contém documentação NATO 
do Naval Board, pasta de instruções e estudo sobre desmagnetização dos navios e relatório do grupo de trabalho. 
1953-02-03 / 1956-03-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/011 - Redes e barragens para defesa marítima de portos. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre LOOPS e ASDICS para defesa de portos e memorandos do grupo de 
trabalho. 1953-08-18 / 1957-02-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/012 - Estandardização de cabos submarinos e equipamento para defesa de 
portos. Contém documentação NATO do Naval Board, tabelas sobre as características principais dos cabos, 
especificações elétricas standard e carretéis, cabos e eixos e memorando do grupo de trabalho. 1953-08-11 / 1961-
07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/013 - Pesquisa e salvamento de submarinos afundados. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre busca e salvamento, estandardização dos dispositivos para 
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carregamento de ar, procedimentos a adotar em caso de acidentes no mar e memorandos do grupo de trabalho. 
1953-07-22 / 1954-09-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/014 - Harmonização de materiais e técnica para extinção de incêndios. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre bombas de incêndio, projeto de adaptadores de flange padrão e 
memorando do grupo de trabalho. 1953-04-08 / 1956-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/015 - Bombas de extinção de fogo e bombas de drenagem. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre estandardização de tomadas e fichas de corrente para as bombas de 
incêndio e de esgoto e memorando do grupo de trabalho. 1954-09-09 / 1956-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/016 - Cor código para cilindros de gás. Contém documentação NATO do Naval 
Board sobre estandardização de código de cores identificar as garrafas de gás sob pressão e memorandos do grupo 
de trabalho. 1954-10-01 / 1958-03-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/017 - Agrupamentos básicos nos circuitos eletrónicos. Contém documentação 
NATO do Naval Board, estudo sobre estandardização de partes de circuitos eletrónicos e memorando do grupo de 
trabalho. 1954-04-29 / 1955-03-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/018 - Equipamento conveniente para armamento defensivo da marinha 
mercante. Contém documentação NATO do Naval Board sobre estandardização e equipamentos, cópias da peça 
ISS montada em reparo tri-axial 4SLA e memorandos do grupo de trabalho. 1952-03-28 / 1952-07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0816/019 - Estandardização da camuflagem de navios mercantes por meio de 
pintura. Contém documentação NATO do Naval Board sobre estandardização dos equipamentos. 1953-08-20 / 
1953-08-24 
 
 
UI 0817 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/020 - Armamento dos navios de escolta antissubmarinos. Contém 
documentação NATO do Naval Board, sobre armamento dos navios, tabela das particularidades das armas 
antiaéreas e memorando do grupo de trabalho. 1956-01-25 / 1956-01-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/021 - Seleção de equipamento de gás. Contém documentação NATO do Naval 
Board sobre grupo de peritos em equipamento de proteção contra guerra química, material antigás de primeiros 
socorros, características militares do material antigás, instrumento para autoinjeção e dose de produtos contra os 
tóxicos do sistema nervoso a utilizar pelo combatente e memorandos do grupo de peritos. 1953-02-26 / 1956-01-
30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/022 - Características básicas para construção de navios de escolta 
antissubmarinos. Contém documentação NATO do Naval Board sobre características mínimas aceitáveis para 
construção dos navios. 1951-12-27 / 1951-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/023 - Estandardização de iluminantes Navais. Contém documentação NATO do 
Naval Board sobre estudo para determinar a política no uso de iluminantes em geral e memorandos do grupo de 
trabalho. 1954-01-13 / 1955-04-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/024 - Equipamento para draga-minas. Contém documentação NATO do Naval 
Board sobre intermutabilidade de equipamento de rocega e memorandos do grupo de trabalho. 1955-09-28 / 1956-
03-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/025 - Voltagens e frequências para uso de navios NATO. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre estandardização das voltagens e frequências. 1953-05-26 / 1953-05-28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/026 - Parecer sobre o "Livro NATO de preferências nacionais de equipamento 
naval". Contém documentação NATO do Naval Board sobre as comunicações eletrónicas e equipamento naval. 
1953-02-11 / 1953-03-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/027 - Estandardização, demonstrações de equipamento. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre demonstração de equipamento francês antissubmarino e memorando 
do grupo de trabalho. 1953-09-15 / 1953-10-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/028 - Intermutabilidade das munições de artilharia naval. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre os equipamentos, convite para participação num estudo sobre a 
intermutabilidade e memorandos do grupo de trabalho. 1953-11-10 / 1956-02-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/029 - Tabela de indicadores navais para navios e aviões. Contém 
documentação NATO do Naval Board sobre estandardização das abreviaturas e nomenclaturas, tabelas de 
indicadores de dados tipo e memorandos do grupo de trabalho. 1954-04-20 / 1954-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/030 - Glossário de termos da rocega. Contém documentação NATO do Naval 
Board, memorando do grupo de trabalho. 1954-07-08 / 1954-07-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/031 - Pólvora para artilharia naval. Contém documentação NATO do Naval 
Board, reportório de documentos sobre assuntos balísticos. 1954-09-17 / 1955-09-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/032 - Estandardização de abreviaturas. Contém documentação NATO do Naval 
Board, memorando do grupo de trabalho. 1954-12-20 / 1954-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/033 - Procedimentos e planos para docagem de navios. Contém documentação 
NATO do Naval Board sobre os procedimentos, memorando e relatório do grupo de trabalho. 1954-11-23 / 1956-
02-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/034 - Estandardização dos planos de carga para navios de apoio logístico, 
anfíbios e embarcações. Contém documentação NATO do Naval Board sobre os planos de carga e memorando do 
grupo de trabalho. 1955-03-30 / 1959-07-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/035 - Normas para pedidos, despachos, repagamento de serviços e 
abastecimento entre forças navais NATO. Contém documentação NATO do Naval Board sobre termos e detalhes 
das regras padrão e relatório do grupo de trabalho. 1955-03-30 / 1955-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0817/036 - Armamento dos navios mercantes e de pesca do Comando Geral da 
Armada. Contém documentação relativa ao armamento de navios mercantes e de pesca, mapa do estado dos 
navios da Marinha Mercante, mapa geral da frota de pesca de arrasto, navios de passageiros, navios tanques, navios 
de carga, rebocadores, navio de apoio à frota bacalhoeira, navios de pesca, relatório de marinha e comércio e 
resumo do pessoal para armar os navios mercantes. 1951-04-20 / 1956-02-20 
 
 
UI 0818 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0818/037 - Navios mercantes, armamento defensivo e equipamento de 
comunicações dos navios mercantes. Contém documentação sobre a marinha mercante, despacho do secretário 
adjunto da Defesa Nacional, armamento defensivo dos navios mercantes nacionais, memorando para os 
representantes militares, armas de defesa, relatório do comité dos representantes militares em armas de defesa 
dos navios mercantes, resumo de opinião oficial dos ministros da Marinha de todas as nações signatárias do Tratado 
do Atlântico Norte - excluindo a Grécia e Turquia da sujeição à estandardização do armamento de defesa dos navios 
mercantes e relatórios do grupo de trabalho. 1951-05-18 / 1955-07-22 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0818/038 - Equipamento de comunicações dos navios mercantes. Contém 
documentos referente ao memorando para todas as nações membros da NATO, equipamento VHF para os navios 
e equipamento de comunicações de rádio em tempo de guerra. 1952-08-18 / 1954-01-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0818/039 - Transporte por mar de veículos pesados. Contém documentação NATO, 
relatório da secção dos planos logísticos e de material sobre transporte por mar de veículos pesados. 1953-10-06 / 
1954-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0818/040 - Utilização dos navios mercantes como transporte de guerra. Contém 
documentação NATO sobre o procedimento a observar quanto ao embarque de passageiros e de carga de navios 
afretados pelo Estado e para os quais tenha sido nomeado capitão-de-bandeira. 1955-10-29 / 1955-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0818/041 - Estandardização na Marinha. Atas do Naval Board. Contém documentos 
NATO, agendas e notas das Reuniões do Naval Board. 1956-04-23 / 1956-10-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0818/042 - Estandardização na Marinha. Atas do Naval Board. Contém documentos 
NATO, agendas e notas das Reuniões do Naval Board. 1957-01-16 / 1960-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0818/043 - Estandardização na Marinha. Atas do Naval Board. Contém documentos 
NATO, agendas e notas das Reuniões do Naval Board. 1960-12-12 / 1963-12-12 
 
 
UI 0819 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/044 - Estandardização na Marinha. Atas de servidão do Naval Board. Contém 
documentos NATO, agendas e notas das Reuniões do Naval Board. 1964-01-08 / 1966-11-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/045 - Status Report do Naval Board. Contém relatório de situação NATO. 1959-
04-01 / 1962-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/046 - Estandardização de material naval. Contém documentos NATO do Naval 
Board com informação sobre o livro NATO de Preferências Nacionais de equipamentos navais. 1956-09-21 / 1957-
05-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/047 - Estandardização de material de comunicações para a Marinha. Contém 
documentos NATO. 1957-01-16 / 1958-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/048 - Estandardização de torpedos. Contém documentos NATO do Naval Board 
sobre a estandardização dos navios e submarino lança torpedos, memorandos e relatórios do MAS. 1958-10-09 / 
1972-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/049 - Desmagnetização dos navios mercantes. Contém documentos NATO do 
Naval Board e memorandos da Agência Militar de Estandardização (MAS), inclui catálogo de instruções e plantas 
de localização. 1956-12-13 / 1959-10-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/050 - Desmagnetização dos navios mercantes. Contém documentos NATO do 
Naval Board, medidas de defesa em navios, memorandos e relatórios da Agencia Militar de Estandardização (MAS), 
inclui catálogo de instruções e plantas de localização. 1960-02-09 / 1967-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0819/051 - Desmagnetização dos navios mercantes. Contém documentos NATO do 
Naval BOARD e um memorando dos membros da comissão militar. 1970-03-17 / 1972-03-20 
 
 
UI 0820 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/052 - Manual NATO ATP6 sobre doutrina aliada das contramedidas em minas. 
Segundo projeto. 1956-00-00 / 1956-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/053 - Manual aliado sobre colocação de minas. Documentos NATO do Army e 
do Naval Board sobre manual de contra medidas de minas, identificação, neutralização, e eliminação de minas, 
memorandos e relatórios do grupo de trabalho - MAS. 1957-03-15 / 1964-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/054 - Manuais sobre minas. Contém catálogos sobre estatística das medidas 
acústicas e oceanográficas combinadas, utilização em dragagem e relatórios de exploração operacional. 1963-08-
00 / 1963-08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/055 - Publicações de desmagnetização para uso de nos draga-minas. Contém 
documentos NATO do Navy Board sobre draga-minas, manual de desmagnetização e memorandos MAS. 1957-07-
05 / 1957-10-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/056 - Grupo de trabalho sobre navios mineiros. Contém documentos NATO do 
MAS. 1961-09-08 / 1966-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/057 - Projeteis teleguiados. Contém documentos NATO sobre os requisitos 
militares básicos para uma superfície de baixa altitude para mísseis terra-ar, visita às instalações de fabrico, 
montagem e instrução do Thunderbird e Blue Water em Inglaterra, inclui várias publicações sobre armas 
teleguiadas. 1958-09-09 / 1972-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/058 - Estandardização de material: rocega de minas. Reuniões do Grupo de 
Trabalho sobre Contramedidas de Minas. Contém documentos NATO do Naval Board sobre a normalização de 
minas. 1956-04-30 / 1956-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0820/059 - Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Contramedidas de Minas. Contém 
documentos NATO do Naval Board sobre a normalização de minas. 1957-01-08 / 1957-12-12 
 
 
UI 0821 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0821/060 - Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Contramedidas de Minas. Contém 
documentos NATO do Naval Board sobre a normalização de minas. 1958-04-03 / 1959-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0821/061 - Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Contramedidas de Minas. Contém 
documentos NATO do Naval Board sobre a normalização de minas. 1959-12-17 / 1963-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0821/062 - Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Contramedidas de Minas. Contém 
documentos NATO do Naval Board sobre a normalização de minas, publicação do Grupo de Estudos da Guerra de 
Minas sobre a depressão criada no fundo do mar pela passagem de um navio. 1964-03-02 / 1965-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0821/063 - Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Contramedidas de Minas. Contém 
documentos NATO do Naval Board sobre a normalização de minas e guia para o planeamento e condução das 
operações MCM. 1965-10-22 / 1966-12-05 
 
 
UI 0822 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0822/064 - Reuniões do Grupo de Trabalho sobre Contramedidas de Minas. Contém 
documentos NATO do Naval Board sobre a normalização de minas. 1967-02-06 / 1972-09-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0822/065 - Pormenores referentes a draga-minas e aparelhagem de rocega. 
Documentos NATO do Naval Board sobre draga-minas e equipamentos de dragagem, fornecimento à Austrália da 
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publicação NATO AMP-3 - NAVY, intermutabilidade do material de rocega de minas NATO e relatórios do grupo de 
trabalho. 1956-02-01 / 1965-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0822/066 - Pormenores referentes a draga-minas e aparelhagem de rocega. 
Documentos NATO sobre características acústicas de dragagem, objetivo do ruído para a ameaça da mina, painel 
tático, normas para medição e informação das características acústicas de navios de guerra ou mercantes e 
helicópteros, de contramedidas de minas e relatórios do grupo de trabalho. 1957-02-27 / 1965-08-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0822/067 - Desmagnetização e ruído, abrangendo informações sobre as minas do 
Tratado do Atlântico Norte. Catálogo NATO AMP-4 Navy. 1960-09-00 / 1969-09-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0822/068 - Fabrico de equipamento de rocega de minas fora do país de origem. 
Documentos NATO do Naval BOARD sobre o equipamento de contramedida de minas e memorando MAS. 1957-
02-27 / 1957-11-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0822/069 - Informações sobre as minas soviéticas AMP-6. Documentos NATO do 
Naval BOARD sobre informações do equipamento de contramedidas para as minas soviéticas, nomenclatura 
utilizada e memorandos do grupo de trabalho MAS. 1957-12-12 / 1963-01-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0822/070 - Informações sobre as minas soviéticas AMP-6. Documentos NATO do 
Naval BOARD sobre as características operacionais e contramedidas para minas não-NATO e memorandos do grupo 
de trabalho MAS, inclui publicações impressas. 1960-01-08 / 1965-11-05 
 
 
UI 0823 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0823/071 - Relatórios de exercícios de rocega de minas. Documentos NATO sobre o 
formato e instruções para análises dos exercícios de contramedidas de minas e relatório de exercícios de rocegas, 
inclui publicação impressa. 1958-12-19 / 1965-10-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0823/072 - Relatórios de exercícios de rocega de minas. Documentos NATO sobre o 
formato e instruções para análises dos exercícios de contramedidas de minas e relatório de exercícios de rocegas, 
inclui várias publicações impressas, figuras e peças desenhadas. 1966-03-22 / 1966-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0823/073 - Relatórios de exercícios de rocega de minas. Documentos NATO sobre a 
desmagnetização dos navios draga-minas NORMINEX 72 durante as operações de rocega, inclui instruções sobre o 
controle magnético, reunião de avaliação do exercício de guerra de minas e relatórios do grupo de trabalho. 1972-
11-13 / 1974-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0823/074 - Rocega de minas. Contém documentos NATO sobre o simpósio de 
desmagnetização, definições e dimensões da área perigosa para draga-minas, painel científico e técnico de peritos 
em medidas contraminas e novos equipamentos de medição de magnetismo. 1959-01-15 / 1964-07-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0823/075 - Características dos navios mercantes. Contém documentos NATO do 
Naval Board e do MAS sobre o ALP 4 e informações sobre a demora de correspondência entre o SGDN e a Missão 
Militar em Washington. 1960-02-05 / 1967-07-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0823/076 - Características dos navios mercantes. Contém documentos NATO do 
Naval Board e do MAS e informação sobre exercício de contraminas 1972. 1968-01-26 / 1973-04-13 
 
 
UI 0824 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0824/077 - Características básicas necessárias na construção de novos draga-minas 
NATO. Contém documentos NATO do Naval Board e acordo de uniformização sobre medições e terminologia 
padrão utilizadas em desmagnetização. 1956-09-21 / 1966-10-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0824/078 - Pesquisadores de minas adaptáveis a viaturas. Documentos NATO sobre 
aquisição de material de pesquisa de minas nos EUA, detetores de minas e outros meios de deteção, destruição ou 
neutralização de minas metálicas e de plástico. 1963-03-11 / 1964-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0824/079 - Pesquisadores de minas adaptáveis a viaturas. Documentos NATO sobre 
aquisição ao estrangeiro de pesquisadores de minas, pesquisadores montados sobre viaturas e pesquisadores 
transistorizados. 1965-01-04 / 1965-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0824/080 - Pesquisadores de minas adaptáveis a viaturas. Documentos NATO sobre 
aquisições MAS - pesquisadores de minas transistorizados, aquisição de pesquisadores em França e diligências para 
aquisição nos EUA. 1965-12-10 / 1966-10-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0824/081 - Pesquisadores de minas adaptáveis a viaturas. Documentos NATO sobre 
aquisição de pesquisadores de minas - procura no estrangeiro, aquisição de um pesquisador de minas 
transistorizado para a PIDE e proteção contra o rebentamento de minas e viaturas com motor e rodado avançado. 
1967-01-18 / 1967-12-22 
 
 
UI 0825 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0825/082 - Material para guerra anti minas. Contém documentos sobre detetores de 
minas não metálicas, material antiterrorista, detetor de explosivos e bombas, memorandos e relatório de inspeção. 
1971-11-16 / 1972-08-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0825/083 - Conceção dos campos de minas. Documentos NATO do Army Board sobre 
marcação segura de campos de minas e minas dispersas, características de conceção e condições dos testes dos 
abrigos de campo para a proteção do pessoal e do material contra os efeitos das armas e relatório do grupo de 
trabalho. 1972-11-13 / 1973-09-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0825/084 - Sistema de navegação para navios de rocega de minas e navios mercantes 
na zona de minas. Documentos NATO sobre o armamento das Forças Navais, projeto de sistema de navegação 
precisa da NATO em ambiente de luta contraminas e guia de navegação automática -  estabelecimento de 
manutenção náutica e aeronáutica. 1971-11-23 / 1972-08-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0825/085 - Sistema de navegação para navios de rocega de minas e navios mercantes 
na zona de minas. Documentos NATO sobre o armamento das Forças Navais, projeto de sistema de navegação 
precisa da NATO em ambiente de luta contraminas, sistema de navegação precisa realizável por navios da Marinha 
mercante, informações hidrográficas e relatórios do grupo de trabalho. 1972-12-05 / 1973-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/249/0825/086 - Sistema de navegação para navios de rocega de minas e navios mercantes 
na zona de minas. Documentos NATO sobre o armamento das Forças Navais, projeto de sistema de navegação 
precisa da NATO em ambiente de luta contraminas, sistema de controle tático e manuseamento de dados, 
informações hidrográficas e relatório final do grupo de trabalho. 1974-02-25 / 1974-07-11 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/250 
Título: Estandardização de material de Aeronáutica. 
Datas extremas: 1950 / 1974 
Dimensão e suporte: 17 cxs. (cx. 826 - 842) com um total de 113 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Air Board sobre a estandardização de material de 
Aeronáutica,  atas das reuniões, relatórios de situação e relatórios periódicos, estudos sobre o equipamento da 
tripulação aérea, iluminação de aeródromos, munições de 30 mm, bombas e sistemas de suspensão, cabine de 
pressão, Sistemas de gás dos aviões e equipamento de voo, sistemas hidráulicos a bordo dos aviões, apoios para 
elevação de aviões, avião de jato para instrução, luzes de formação, navegação e reconhecimento, sistema de 
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reabastecimento de aviões, pintura e camuflagem de aviões e aeródromos, sistemas de transporte aéreo, 
combustíveis e lubrificantes para aviação, referências diurnas em aeródromos, material de instrução para 
reconhecimento de aviões, cores e marcas de aviões, busca e salvamento, evacuações aeromédicas, sistemas de 
controle de tiro de aviões, sistemas de gás para aviões, identificação de circuitos a bordo de aviões, dimensões das 
caixas de instrumentos a bordo dos aviões, sistemas de suspensão, material de comunicações e sinais para a 
Marinha, iluminação de aeródromos e equipamentos fotográficos para a Aeronáutica.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológico - 72, 79, 1129, 1258, 1419, 
3955, 68, 74, 135, 404, 592, 781, 827, 830, 1362, 1560, 3339, 3431, 1801, 3620, 133. 64, 126, 209 - M 360 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0826 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/001 - Relatórios periódicos do Air Board a Agência Militar de Estandardização 
(MAS). Contém documentação NATO referentes à secção aérea do MAS e procedimento para os estudos 
empreendidos pela secção. 1952-08-14 / 1955-04-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/002 - Estandardização do equipamento da tripulação aérea. Contém 
documentação NATO do Air Board, termos do acordo de estandardização de equipamentos de tripulações, 
equipamentos e pessoal de voo. 1952-07-11 / 1956-03-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/003 - Estandardização de iluminação de aeródromos. Contém documentação 
NATO do Air Board sobre documentação técnica, modalidades do acordo e relatórios do grupo de trabalho. 1953-
02-12 / 1956-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/004 - Estandardização de munições de 30 mm. Contém documentação 
referente ao formato de proposta de estandardização de munições de 30 mm, canhão para munições de baixa 
velocidade inicial, termos do acordo, desenhos e fotografias das munições de 30 mm. 1954-10-07 / 1956-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/005 - Estandardização de bombas e sistemas de suspensão. Contém 
documentação NATO do Air Board, sobre permutabilidade das armas dos aviões britânicos, desenhos sobre bombas 
de suspensão, cargas de profundidade, estandardização do equipamento de elevação de bombas em aviões de 
combate, ganchos de comando manual, táticas aéreas da NATO, tabelas de dimensões e pesos das bombas e 
classificações, desenhos sobre os pontos de junção dos carris de lançamento, bombas e lança-bombas. 1953-01-08 
/ 1956-01-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/006 - Estandardização de cabine de pressão. Contém documentação NATO do 
Air Board sobre conectores de pressurização de cabine de aviões, desenhos de cabine de suporte de terra e de 
alimentação solar e compressão de baixa pressão. 1953-05-30 / 1956-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/007 - Sistemas de codificação e contabilidade mecanográfica. Pasta I. Contém 
documentação do Air Board sobre a Comissão de Estudo para a Unificação dos Sistemas de Codificação e de 
Contabilidade Mecanográfica dos materiais militares e de artigos da NATO e relatório da comissão nomeada. 1953-
03-09 / 1954-06-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/008 - Sistemas de codificação e contabilidade mecanográfica. Pasta II. Contém 
documentos do Air Board sobre formulários estatísticos, manual de catalogação - classificação, sistema de 
codificação de materiais e de mecanografia, relatório sobre a visita ao depósito e Central de Mecanografia Militar 
americana e relatório do grupo de trabalho. 1953-12-11 / 1954-03-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0826/009 - Índices mecânicos - codificação. Pasta III. Contém documentação sobre 
codificação de equipamentos, relatório da comissão nomeada em França para o estudo dos problemas suscitados 
pela unificação NATO dos sistemas de codificação e unificação de materiais e depósito de material de guerra. 1954-
07-06 / 1954-07-06 
 
 
UI 0827 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/010 - Publicações sobre codificação de equipamentos. Contém documentação 
sobre unificação dos sistemas de classificação dos materiais, NATO, manual federal de de catalogação e relatórios 
do grupo de trabalho. 1953-08-25 / 1956-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/011 - Sistemas de gás dos aviões e equipamento de voo. Contém 
documentação sobre testes de vazamento dos reguladores de oxigénio, desenhos de garrafas de oxigénio, 
conectores de cabines de pressurização e relatórios do grupo de trabalho. 1953-07-17 / 1957-02-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/012 - Estandardização de apoio elétrico no solo. Contém documentação NATO 
do Air Board, desenhos do conector de potência externa e de potência portátil e relatórios do grupo de trabalho. 
1950-10-23 / 1955-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/013 - Cabos de ligação de equipamento elétrico no solo. Contém 
documentação sobre cabos de ligação do equipamento elétrico de terra. 1953-02-02 / 1953-06-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/014 - Estandardização dos sistemas hidráulicos a bordo dos aviões. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre sistemas dos hidráulicos dos aviões, instruções de serviço recíproco nos 
aeródromos NATO. 1953-06-09 / 1956-06-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/015 - Estandardização de apoios para elevação de aviões. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre apoios para elevação de aviões, uniformização dos pontos de suspensão 
e estudos de normalização. 
. 1952-06-09 / 1956-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/016 - Estandardização do avião de jato para instrução. Contém documentação 
NATO do Air Board sobre armamento para aviões de jato, relatórios de visitantes do ATAG e manuais de aviões de 
jato para treino com ilustrações de aviões. 1952-09-15 / 1954-08-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0827/017 - Estandardização do avião de jacto para instrução. Contém documentação 
NATO do Air Board sobre aviões para treino, manual do avião de jacto FIAT G-82, relatório do grupo de trabalho e 
manuais de aviões de jacto com ilustrações de aviões. 1952-10-10 / 1955-06-09 
 
 
UI 0828 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0828/018 - Estandardização do avião de jato para instrução. Contém documentação 
NATO do Air Board sobre estandardização do treino, relatório do grupo de trabalho e relatório da Força Aérea 
italiana. 1956-01-16 / 1956-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0828/019 - Estandardização de luzes de formação, navegação e reconhecimento. 
Contém documentação NATO do Air Board, questionário sobre luzes de navegação e formação e reconhecimento 
nos aviões. 1953-07-07 / 1955-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0828/020 - Estandardização de equipamento e materiais fotográficos. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre fotografia equipamentos e materiais, relatório do grupo de trabalho e 
proposta de agenda. 1952-05-15 / 1956-04-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0828/021 - Estandardização do sistema de reabastecimento de aviões. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre equipamento de abastecimento de combustível sob pressão e 
equipamento relacionado, desenhos de válvulas de reabastecimento e instruções. 1953-06-20 / 1955-07-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0828/022 - Sinais pirotécnicos (Q 1). Contém documentos sobre cargas pirotécnicas 
para fotografia aérea e peças desenhadas de equipamentos pirotécnicos. 1952-12-05 / 1957-03-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0828/023 - Transcetores miniatura UHF para bordo de aviões. Contém 
documentação NATO do Air Board, emissores e recetores de UHF, miniatura de rádio transcetores, programa de 
conversão, características militares de equipamentos de artilharia leve, média e pesada, uniformização de cristais 
de quartzo VHF e UHF. 1952-02-08 / 1956-06-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0828/024 - Materiais para cobertura rápida de pistas de aterragem. Contém 
documentação NATO do Air Board, especificações militares, peças desenhadas de conectores e secções relativos a 
aterragem de aviões, material para construção rápida de aeródromos, grelhas e placas metálicas para pistas. 1952-
08-12 / 1956-10-19 
 
 
 
UI 0829 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/025 - Estandardização de rockets ar/terra. Contém documentação NATO do Air 
Board sobre sistemas de carreira de tiro, com peças desenhadas, 2 ilustrações de rockets e 2 de aviões e 
especificações militares. 1952-12-16 / 1955-04-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/026 - Equipamento de armazenagem. Contém documentação sobre os 
equipamentos. 1953-05-07 / 1953-06-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/027 - Estandardização, facilidades a conceder a aviões e tripulações NATO em 
aeródromos NATO. Contém documentação NATO do Air Board, sobre mensagens de movimento de aviões 
militares, documentação técnica - assistência a aviões F 84E, procedimentos para pedido de fornecimento e 
pagamento de facilidades concedidas a pessoal e aviões de países NATO por outros países NATO, instalações 
destinadas a dar assistência mecânica e reabastecimento recíprocos aos aviões operacionais NATO "cross 
servicing". 1953-04-21 / 1956-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/028 - Estandardização de telebriefing. Contém documentação referente ao 
equipamento e procedimentos de sistemas de telebriefing. 1953-02-27 / 1955-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/029 - Estandardização de relatórios estatísticos. Contém documentação NATO 
do Air Board, relatório sobre estatísticas, normas e impressos de abastecimentos e coordenadores de estatísticas 
nacionais. 1953-06-19 / 1957-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/030 - Estandardização de pintura e camuflagem de aviões e aeródromos. 
Contém documentação NATO do Air Board sobre conjuntos para pinturas e camuflagem. 1952-08-15 / 1956-05-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/031 - Estandardização de equipamento de reboque para aviões. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre estudo dos reboques e do equipamento. 1953-04-28 / 1953-06-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/032 - Estandardização dos sistemas de transporte aéreo. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre procedimentos de segurança e situações de emergência em voo, relatório 
do grupo de trabalho, incluindo documento MAS(AIR) 58. 1953-03-19 / 1955-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/033 - Livro NATO de frequências nacionais - material aerónautico. Contém 
documentação NATO do Air Board, lista nacional de preferências de aeródromos e lista de aviões. 1953-09-11 / 
1955-02-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/034 - Estandardização do equipamento aéreo de maior consumo. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre estandardização de armamentos de avião, interpermutabilidade nos 
países NATO de canhões de avião de 20 mm e as respetivas munições. 1953-06-09 / 1956-02-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/035 - Sistemas de oxigénio líquido para aviação. Contém documentação NATO 
do Air Board sobre estandardização dos equipamentos. 1953-10-09 / 1955-03-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0829/036 - Luzes de aproximação em aeródromos. Contém documentação NATO do 
Air Board sobre estandardização de aeródromos marítimos, Comité de Coordenação Aérea de Washington, marcas 
de obstrução, desenhos de marcas usadas em pistas e rodovias. 1953-02-04 / 1954-09-02 
 
 
UI 0830 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/037 - Combustíveis e lubrificantes para aviação. Contém documentação NATO 
do Air Board com quadros de temperaturas e especificações da gravidade dos combustíveis. 1953-10-19 / 1955-10-
06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/038 - Referências diurnas em aeródromos. Contém documentação NATO do 
Air Board sobre marcações de faixas e caminhos de rolagem de aeródromos e pistas e rodovias. 1953-01-09 / 1956-
02-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/039 - Estandardização dos componentes rádio. Contém documentação NATO 
do Air Board sobre os equipamentos. 1953-11-30 / 1954-02-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/040 - Estandardização de material de instrução para reconhecimento de 
aviões. Contém documentação NATO do Air Board sobre materiais de treino. 1953-12-21 / 1956-04-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/041 - Estandardização de documentos referentes à manutenção de aviões. 
Contém documentação NATO do Air Board sobre uniformização de impressos e quadro de fornecimento de 
combustíveis. 1959-09-03 / 1954-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/042 - Estandardização da identificação dos circuitos nos aviões. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre marcas com símbolos para pontos de manutenção e abastecimento, com 
figuras e desenhos de símbolos. 1953-05-31 / 1956-06-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/043 - Cores e marcas de aviões. Contém documentação NATO do Air Board 
sobre marcação de segurança fora e dentro dos aviões, pintura e camuflagem dos aviões e aeródromos. 1954-02-
01 / 1956-04-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/044 - Troca de equipamentos, publicações e outros documentos entre nações 
NATO. Contém documentação NATO do Air Board sobre empréstimos e trocas de equipamentos militares para 
testes relacionados com a estandardização, publicações e outros documentos. 1952-12-23 / 1956-06-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/045 - Estandardização de direitos de patente e licenças de material. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre instalações de serviço cruzado para aviões operacionais. 1954-05-21 / 
1954-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/046 - Estandardização de busca e salvamento. Contém documentação NATO 
do Air Board, equipamento largável de busca, salvamento e sobrevivência. 1954-01-27 / 1956-03-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/047 - Estandardização de tabelas de conversão de unidades. Contém 
documentação NATO do Air Board, projeto com quadros de tabelas. 1953-11-30 / 1956-02-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/048 - Numeração de motores de aviões. Contém documentação NATO do Air 
Board, método de numeração dos motores cilindros e câmaras de combustão e desenhos e acordo de 
normalização. 1953-09-29 / 1956-11-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/049 - Acordos de estandardização. Contém documentação NATO do Air Board  
sobre reboques de aviões, procedimentos de transportes, cores para informações nas cartas aeronáuticas, 
acoplamentos de válvulas de pneus, aviões de combate leves a jato, sinais de terra para controle da circulação 
aérea, furos roscados para medição de pressão, padrões aéreos ABC, pistas de aterragem dos aeródromos, ângulos 
de cabeça para rebites compactos, lubrificador de bússola, ficha e tomada do bocal de combustível, conexões de 
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ar condicionado, desenho padrão do cockpit, teste padrão dos equipamentos, forma padrão do plano de voo, 
sistema de designação para aviões soviéticos, cabeças de parafuso hexagonal e tamanhos de porcas, regulamentos 
de segurança para armazenamento e manuseio de combustível, sistema de inflamação para espoletas elétricas, 
unidades standard de medidas, sinais e marcação de aeródromos. 1954-08-25 / 1957-01-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/050 - Depósitos de combustíveis largáveis. Contém documentação NATO do 
Air Board sobre produção de tanques para os combustíveis, quadro dos requisitos e deficiências. 1954-07-09 / 1954-
08-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0830/051 - Equipamento móvel de apoio aos aviões em terra. Contém 
documentação NATO do Air Board sobre os equipamentos, unidades táticas e relatório do grupo de trabalho. 1955-
07-19 / 1956-07-17 
 
 
UI 0831 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/052 - Evacuações aeromédicas. Contém documentação NATO do Air Board 
sobre as evacuações, figuras de equipamentos médicos e procedimentos. 1955-05-24 / 1956-03-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/053 - Agendas e atas de reuniões do Air Board. Contém documentação NATO 
do Air Board, incluindo as minutas das atas. 1955-09-10 / 1956-02-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/054 - Equipamento de verificação dos sistemas de controle de tiro de aviões. 
Contém documentação NATO do Air Board sobre estandardização dos equipamentos. 1955-10-05 / 1957-02-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/055 - Material para cobertura rápida de pistas. Contém documentos NATO do 
Air Board. 1956-05-01 / 1956-09-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/056 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board, processos verbais das reuniões, 3 fotografias do Tow Bar- Aircraft, Type MD-1. 1957-01-10 / 
1959-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/057 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões. 1959-12-12 / 1960-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/058 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões, grupo de trabalho sobre procedimentos e material para as 
operações de transporte aéreo e as operações aerotransportadas. 1960-11-30 / 1961-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0831/059 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1961-07-06 / 1961-
10-23 
 
 
UI 0832 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0832/060 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1961-12-29 / 1962-
12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0832/061 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1963-11-22 / 1964-
11-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0832/062 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1963-01-09 / 1963-
08-20 
 
 
UI 0833 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0833/063 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1963-05-02 / 1963-
12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0833/064 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1964-12-17 / 1965-
12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0833/065 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1965-12-31 / 1966-
12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0833/066 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1966-12-14 / 1967-
05-04 
 
 
UI 0834 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0834/067 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1967-05-09 / 1967-
10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0834/068 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1967-10-10 / 1967-
12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0834/069 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1972-01-13 / 1972-
12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0834/070 - Estandardização de material aeronáutico. Geral. Contém documentos 
NATO do Air Board com processos verbais das reuniões e especificações militares e técnicas. 1972-12-15 / 1973-
09-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0834/071 - Estandardização de material aeronáutico - Stanag's do Air Board. Contém 
documentos NATO do Air Board sobre os aviões de cooperação naval sob controlo da Força Aérea Portuguesa, 
sinais visuais para abandono de aviões, memorandos e relatórios MAS do grupo de trabalho, inclui catálogos e 
manuais com especificações técnicas. 1957-07-11 / 1961-11-29 
 
 
UI 0835 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0835/072 - Estandardização de material aeronáutico - Stanag's do Air Board. Contém 
documentos NATO do Air Board sobre sinais visuais para abandono de aviões, abastecimento de azoto comprimido 
aos aviões, distribuição das normas ABC/AIR, memorandos e relatórios MAS do grupo de trabalho, inclui catálogos 
e manuais com especificações técnicas. 1962-01-25 / 1962-12-05 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0835/073 - Estandardização de material aeronáutico - Stanag's do Air Board. Contém 
documentos NATO do Air Board sobre disposições ABC standards memorandos e relatórios MAS do grupo de 
trabalho, inclui catálogos e manuais com especificações técnicas. 1963-01-16 / 1963-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0835/074 - Relatórios de situação do Air Board (MAS). contém documentos NATO do 
Air Board sobre a fiscalização de qualidade dos produtos do petróleo, memorandos e relatórios trimestrais MAS. 
1957-12-03 / 1960-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0835/075 - Estandardização de sistemas de gás para aviões. Contém documentos 
NATO do Air Board do MAS, especificações técnicas sobre contaminação de oxigénio e armazenagem de munições. 
1956-05-03 / 1962-06-25 
 
 
UI 0836 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0836/076 - Estandardização de sistemas de gás para aviões: manual de sistemas de 
oxigênio líquido. Contém vol. 1: "Equipamento de oxigénio líquido para aviação" e vol. 2: "Equipamento terrestre 
para sistemas de oxigénio líquido para aviação". 1956-11-00 / 1956-11-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0836/077 - Estandardização de sistemas de gás para aviões. Contém documentos 
NATO do Air Board do MAS, documentos técnicos e especificações. 1963-01-08 / 1963-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0836/078 - Estandardização de sistemas de gás para aviões. Contém documentos 
NATO do Air Board do MAS, documentos técnicos e especificações e acordos de normalização. 1963-12-31 / 1966-
11-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0836/079 - Estandardização de aviões e seus pertences. Aviões de jato para 
instrução. Contém documentos NATO do Air Board do MAS. 1956-05-03 / 1956-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0836/080 - Estandardização de carlingas de avião. Contém documentos NATO, 
incluindo stanags, acordos de normalização entre os EUA, Inglaterra e Canadá. 1956-04-11 / 1962-11-28 
 
 
UI 0837 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0837/081 - Estandardização de aviões sem pertences - aparelhos e anilhas para 
reabastecimento de aviões no solo. Contém documentos NATO do Air Board com acordos de normalização. 1956-
09-12 / 1964-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0837/082 - Estandardização de aviões e seus componentes: cores e marcas de aviões. 
Contém documentos NATO do Air Board. 1956-09-13 / 1965-06-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0837/083 - Identificação de circuitos a bordo de aviões. Contém documentos NATO 
do Air Board. 1956-09-18 / 1962-06-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0837/084 - Identificação de circuitos a bordo de aviões. Contém documentos NATO 
do Air Board. 1963-01-09 / 1963-12-09 
 
 
UI 0838 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0838/085 - Identificação de circuitos a bordo de aviões. Contém documentos NATO 
do Air Board. 1964-01-06 / 1964-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0838/086 - Identificação de circuitos a bordo de aviões. Contém documentos NATO 
do Air Board. 1964-12-31 / 1966-09-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0838/087 - Identificação de circuitos a bordo de aviões. Contém documentos NATO 
do Air Board. 1967-01-04 / 1967-11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0838/088 - Identificação de circuitos a bordo de aviões. Contém documentos NATO 
do Air Board. 1970-12-21 / 1974-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0838/089 - Material para içar, tipo "Estrope" a bordo de helicópteros. Contém 
documentos NATO do Air Board. 1956-10-05 / 1964-07-13 
 
 
UI 0839 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0839/090 - Dimensões das caixas de instrumentos a bordo dos aviões. Documentos 
NATO sobre estandardização dos instrumentos de avião, sinais de aviso de perigo, de prudência e controle da 
tripulação e memorandos do grupo de trabalho. 1957-01-16 / 1961-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0839/091 - Dimensões das caixas de instrumentos a bordo dos aviões. Documentos 
NATO sobre estandardização dos instrumentos de avião, sinais de aviso de perigo, de prudência e controle da 
tripulação e memorandos do grupo de trabalho. 1962-05-31 / 1963-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0839/092 - Dimensões das caixas de instrumentos a bordo dos aviões. Documentos 
NATO sobre estandardização dos instrumentos de avião, sinais de aviso de perigo, de prudência e controle da 
tripulação e memorandos do grupo de trabalho. 1964-01 / 1964-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0839/093 - Dimensões das caixas de instrumentos a bordo dos aviões. Documentos 
NATO sobre estandardização dos instrumentos de avião, sinais de aviso de perigo, de prudência e controle da 
tripulação e memorandos do grupo de trabalho. 1964-12-23 / 1967-10-26 
 
 
UI 0840 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/094 - Diâmetros dos orifícios de reabastecimento dos reservatórios de aviões. 
Documentos NATO e catálogo de especificações sobre os diâmetros dos orifícios de reabastecimento dos 
reservatórios dos aviões. 1957-09-27 / 1957-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/095 - STANAG 3372 - terminais para arranque e ar comprimido a baixa pressão. 
Documentos NATO sobre o acordo de estandardização MAS, conexões de ar de baixa pressão para partida de 
motores de aeronaves, memorandos e relatórios do grupo de trabalho. 1958-09-22 / 1966-10-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/096 - STANAG 3387 A1 - dispositivos de sino-ligação ótica de abandono de 
aviões de muitos lugares. Documentos NATO sobre a pesquisa científica oceanográfica - receção de candidaturas, 
dispositivos de sinalização ótica e reunião da comissão científica. 1966-08-04 / 1971-08-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/097 - Estandardização de bombas e sistemas de suspensão. Contém 
documentos NATO do Air Board, especificações militares e memorandos para design de armamento. 1956-05-07 / 
1958-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/098 - Normalização de material de comunicações e sinais para a Marinha. 
Contém documentos NATO do Air Board. 1956-05-07 / 1956-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/099 - Estandardização da iluminação de aeródromos. Contém documentos 
NATO do MAS, estudo sobre os meios para sinalizar uma pista por meios visuais, balizagem luminosa dos 
aeródromos, acordo de normalização para iluminação de aeródromos. 1953-05-21 / 1959-10-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/100 - Estandardização da iluminação de aeródromos. Contém documentos 
NATO do MAS, acordo de normalização para marcas e balizagem luminosa dos aeródromos. 1960-01-02 / 1962-11-
08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0840/101 - Estandardização da iluminação de aeródromos. Contém documentos 
NATO do MAS e stanags, estudos e projetos sobre marcas e balizagem dos aeródromos. 1963-01-09 / 1964-11-30 
 
 
 
UI 0841 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0841/102 - Estandardização da iluminação de aeródromos. Anexo. Contém 2 
publicações técnicas sobre balizagem móvel de campanha e balizagem de emergência. 1959-04-00 / 1959-04-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0841/103 - Estandardização da iluminação de aeródromos. Contém documentos 
NATO do MAS e stanags, estudos e relatórios técnicos com 2 fotografias de threshold lights. 1965-01-15 / 1965-11-
03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0841/104 - Balizagem luminosa dos aeródromos. Contém documentos NATO, 
STANAGs, diretivas. Processo herdado pela 4ª divisão do EMGFA. 1974-02-13 / 1974-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0841/105 - Material de produtos fotográficos para a Aeronáutica. Contém 
documentos NATO do Air Board, modelo de pedido de reconhecimento aéreo e acordo de normalização. 1956-05-
18 / 1957-08-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0841/106 - Material de produtos fotográficos para a Aeronáutica. Contém 
documentos NATO do Air Board, stanags de material fotográfico e acordos de normalização. 1958-01-27 / 1961-
11-14 
 
 
UI 0842 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0842/107 - Material de produtos fotográficos para a Aeronáutica. Contém 
documentos NATO do Air Board, stanags de material fotográfico e acordos de normalização. 1962-01-23 / 1962-
12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0842/108 - Material de produtos fotográficos para a Aeronáutica. Contém 
documentos NATO do Air Board, stanags de material fotográfico e acordos de normalização. 1963-01-09 / 1963-
11-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0842/109 - Material de produtos fotográficos para a Aeronáutica. Contém 
documentos NATO do Air Board, stanags de material fotográfico e acordos de normalização. 1967-01-10 / 1968-
12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0842/110 - Material de produtos fotográficos para a Aeronáutica. Contém 
documentos NATO do Air Board, stanags de material fotográfico e acordos de normalização. 1963-12-23 / 1964-
07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0842/111 - Material de produtos fotográficos para a Aeronáutica. Contém 
documentos NATO do Air Board, stanags de material fotográfico e acordos de normalização. 1964-12-31 / 1965-
12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0842/112 - Adaptadores necessários à compatibilidade dos sistemas de 
carregamento dos aviões - STANAG 3616. Documentos NATO sobre a responsabilidade da conceção e fornecimento 
dos adaptadores necessários à compatibilidade dos sistemas de carregamento aéreo - garantia de descarga em 
aeronaves de asa fixa. 1972-11-14 / 1973-06-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/250/0842/113 - Ganchos de retenção - aviões e porta-aviões. Documentos NATO sobre 
amarração de aviões transportados por barco. 1974-01-22 / 1974-02-21 
 
 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/251 
Título: Encomendas OSP. 
Datas extremas: 1951 / 1960 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (cx. 843 - 852) com um total de 53 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a encomendas OSP - Offshore Procurement, obtenção 
de prioridades ou cedência de material nos EUA, normas gerais sobre contratos, atas das reuniões do Grupo de 
Trabalho Luso-Americano para os Problemas Off-Shore, construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite 
e Estaleiros de Viana do Castelo e Mondego, fabrico de granadas para obus 10,5 mm pela Fábrica Militar de Braço 
de Prata, fabrico de 200.000 granadas ENERGA na Sociedade Portuguesa de Mecânica e Armamento, fabrico de 
89.000 detonadores na Sociedade Portuguesa de Explosivos (SPE), construção de draga-minas em Portugal, 
construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa  - Estaleiro Naval - CUF, fornecimento de 
sobressalentes, encomendas da MECAR de 2.700 granadas ENERGA e parte do fabrico de 25.000 granadas ENERGA 
para a Holanda, montagem e preparação de aviões nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico (OGMA) e 
fornecimento de cartuchos 9 mm PARABELLUM ao Ministério do Interior da República Federal Alemã (RFA).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo - OSP/1 a OSP/14, 831 - M 40 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0843 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/001 - Obtenção de prioridades ou cedência de material nos EUA. Contém 
documentação NATO sobre o procedimento para se obter prioridade ou cedência de material de guerra nos EUA e 
relatórios da comissão de representantes militares. 1952-02-07 / 1953-09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/002 - OSP - Offshore Procurement. Normas gerais sobre contratos. Contém 
documentação sobre encomendas Off-Shore, minutas de contrato, acordos complementares para a realização das 
compras e memorandos de acordo relativo a encomendas. 1953-03-20 / 1954-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/003 - OSP - Offshore Procurement. Legislação portuguesa: procedimentos a 
adotar. Contém documentação sobre relação dos oficiais que podem assinar os certificados de registo de 
importação e exportação, lista do material encomendo na Bélgica, contrato para o fornecimento de munições, 
pedido de licença para importação de componentes de granadas ENERGA, encomenda Off-Shore fiscalização da 
aplicação dos materiais importados. 1953-10-23 / 1955-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/004 - OSP - Offshore Procurement. Comissões: pessoal nomeado. Contém 
documentação sobre substituição do representante americano de construções navais na Europa, comité luso-
americano para os assuntos OSP e relatório das reuniões do grupo de trabalho. 1953-11-17 / 1955-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/005 - Atas das reuniões do grupo de trabalho luso-americano para os 
problemas Off-Shore, realizadas no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contém exemplares das atas das reuniões 
realizadas em janeiro de 1954. 1954-01-21 / 1954-01-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/006 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta I. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros e draga-minas. 
1954-02-02 / 1954-08-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/007 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta II. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção 
de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1954-08-05 / 1954-10-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0843/008 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta III. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de 
isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1954-10-11 / 1954-10-24 
 
 
UI 0844 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0844/009 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta IV. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de 
isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1954-11-19 / 1955-01-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0844/010 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta V. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção 
de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1954-01-04 / 1955-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0844/011 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta VI. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de 
isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1955-01-29 / 1955-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0844/012 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta VII. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de 
isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1955-02-14 / 1955-05-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0844/013 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de 
direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1955-02-25 / 1955-05-23 
 
 
UI 0845 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0845/014 - Construção de três navios-patrulha nos Arsenal do Alfeite e Estaleiros de 
Viana do Castelo e Mondego. Pasta IX. Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de 
isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1955-05-21 / 1955-06-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0845/015 - Construção de três navios patrulheiros. Pasta X. Contém documentação 
sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 
1954-06-24 / 1955-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0845/016 - Construção de três navios patrulheiros. Pasta XI. Contém documentação 
sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 
1955-07-30 / 1955-11-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0845/017 - Construção de três navios patrulheiros. Pasta XII. Contém documentação 
sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 
1955-09-06 / 1955-11-14 
 
 
UI 0846 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0846/018 - Construção de três navios patrulheiros. Pasta XIII. Contém documentação 
sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 
1955-10-21 / 1956-01-12 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0846/019 - Construção de três navios patrulheiros. Pasta XIV. Contém documentação 
sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 
1956-01-12 / 1956-04-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0846/020 - Construção de três navios patrulheiros - certificados de importação. 
Contém documentação sobre navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos e faturas e boletins de 
registo de importação. 1954-06-23 / 1956-04-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0846/021 - Construção de três navios patrulheiros. Contém documentação sobre 
navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos e faturas e boletins de registo de importação. 1956-04-
19 / 1960-09-21 
 
 
UI 0847 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0847/022 - Construção de três navios patrulheiros. Contém documentação sobre 
navios de escolta-costeiros, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1956-04-27 / 1956-06-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0847/023 - Construção de três navios patrulheiros. Autorizações e despachos. Pasta 
I. Contém ofícios sobre isenção de direitos e envio de boletins de registo de importação. 1955-04-29 / 1956-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0847/024 - Construção de três navios patrulheiros. Autorizações e despachos. Pasta 
II. Contém ofícios sobre isenção de direitos e envio de boletins de registo de importação. 1956-01-05 / 1956-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0847/025 - Fabrico de granadas para obus 10,5 mm pela Fábrica Militar de Braço de 
Prata. Contrato DA-91-557-EUC-106. Pasta I. Contém caderno de encargos, contrato de compra e fornecimento de 
cobre eletrolítico, boletins de registo de importação, encomenda de componentes metálicos para munições e listas 
de mercadorias a isentar de direitos alfandegários. 1953-04-16 / 1955-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0847/026 - Fabrico de granadas para obus 10,5 mm pela Fábrica Militar de Braço de 
Prata. Pasta II. Contém encomenda de produtos químicos e metálicos para munições, boletins de registo de 
importação e listas de mercadorias a isentar de direitos alfandegários. 1955-05-17 / 1956-03-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0847/027 - Fabrico de granadas para obus 10,5 mm pela Fábrica Militar de Braço de 
Prata. Pasta III. Contém encomenda de produtos químicos e metálicos para munições, boletins de registo de 
importação e listas de mercadorias a isentar de direitos alfandegários. 1956-03-13 / 1956-05-15 
 
 
UI 0848 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/028 - Fabrico de 200.000 granadas ENERGA na Sociedade Portuguesa de 
Mecânica e Armamento. Contém listas de material a importar e a exportar, encomenda de produtos químicos e 
metálicos para munições, boletins de registo de importação e exportação e listas de mercadorias a isentar de 
direitos alfandegários. 1953-01-12 / 1956-05-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/029 - Fabrico de 89.000 detonadores - Sociedade Portuguesa de Explosivos 
(SPE). Contém documentação sobre o contrato DA-91-557-EUC-157 entre o Governo dos EUA e a SPE. 1953-11-28 
/ 1954-08-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/030 - Contratos para abastecimento das Forças OS na Europa. Contém 
documentação sobre fornecimento de mantimentos para as forças americanas na Europa, lista de mercadorias a 
exportar, isenção de direitos alfandegários, boletins de registo de importação e exportação, ordens de compra e 
listas de mercadorias a isentar de direitos alfandegários. 1954-02-19 / 1955-09-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/031 - Construção de draga-minas em Portugal. Contém informações da 3ª 
Repartição/SGDN e memorando sobre o estado do projeto para a construção de draga-minas costeiros e sobre a 
construção de navios escoltas costeiras - projeto apresentado pelo MAAG - Military Assistance Advisory Group e 
informação da 3ª Repartição /SGDN, inclui apontamentos manuscritos. 1951-12-04 / 1952-03-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/032 - Construção de draga-minas em Portugal. Contém minutas de contratos 
para a construção de navios escoltas costeiros -fornecimentos "off-shore" - entre o governo português, 
representado pelo ministro da Marinha e as firmas Companhia União Fabril, Estaleiros Navais do Mondego e 
Estaleiros Navais de Viana do Castelo. 1953-00-00 / 1953-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/033 - Draga-minas MDAP classe AMS 60, pelo Departamento Naval de 
Washington. Contém anexos com planos de referência e apoio à construção naval de draga-minas. 1951-01-05 / 
1951-01-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/034 - Draga-minas MDAP classe AMS 60, pelo Departamento Naval de 
Washington. Contém anexos com planos de referência e apoio à construção naval de draga-minas. 1951-01-05 / 
1951-01-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0848/035 - Draga-minas MDAP classe AMS 60, pelo Departamento Naval de 
Washington. Contém anexos com planos de referência e apoio à construção naval de draga-minas. 1951-01-05 / 
1951-01-05 
 
 
UI 0849 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0849/036 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa 
- Estaleiro Naval - CUF. Pasta I. Contém documentação sobre importação de matérias primas destinadas à 
construção dos referidos navios, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1954-03-08 / 1954-08-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0849/037 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa 
- Estaleiro Naval - CUF. Pasta II. Contém documentação sobre importação de matérias primas destinadas à 
construção dos referidos navios, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1954-07-12 / 1954-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0849/038 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa 
- Estaleiro Naval - CUF. Pasta III. Contém documentação sobre importação de matérias primas destinadas à 
construção dos referidos navios, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1954-12-31 / 1955-02-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0849/039 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa 
- Estaleiro Naval - CUF. Pasta IV. Contém documentação sobre importação de matérias primas destinadas à 
construção dos referidos navios, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1954-10-12 / 1954-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0849/040 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa 
- Estaleiro Naval - CUF. Pasta V. Contém documentação sobre importação de matérias primas destinadas à 
construção dos referidos navios, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1955-02-02 / 1956-01-13 
 
 
UI 0850 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0850/041 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa  
- Estaleiro Naval - CUF. Pasta VI. Contém documentação sobre importação de matérias primas destinadas à 
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construção dos referidos navios, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1955-04-29 / 1955-10-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0850/042 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa 
- Estaleiro Naval - CUF. Pasta VII. Contém documentação sobre importação de matérias primas destinadas à 
construção dos referidos navios, pedidos de isenção de direitos alfandegários, faturas e boletins de registo de 
importação. 1955-10-31 / 1956-05-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0850/043 - Construção de 2 draga-minas na Administração-Geral do Porto de Lisboa 
- Estaleiro Naval - CUF. Autorizações - despachos. Contém ofícios sobre autorização para importação de material, 
bilhetes de despachos e pedidos de isenção de direitos alfandegários. 1955-04-28 / 1956-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0850/044 - Fornecimento de sobressalentes para autos ao OPC -   Contrato DA-91-
557 - EUC -201. Volume I. Contém documentação NATO sobre o OPC - Programa Coordenado de Produção de 
Sobressalentes, memorando da delegação francesa, apontamentos sobre o contrato DA-91-557-EUC-201, 
sobressalentes para material automóvel, quadros/tabelas de material e memorandos do grupo de trabalho. 1953-
06-30 / 1954-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0850/045 - Fornecimento de sobressalentes para autos ao OPC -   Contrato DA-91-
557 - EUC -201. Volume II. Contém documentação NATO sobre a produção coordenada, sobressalentes OFF-SHORE 
para armas e viaturas, listas de peças da delegação francesa no âmbito do contrato DA-91-557-EUC-201. 1955-06-
21 / 1955-08-02 
 
 
UI 0851 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0851/046 - Fornecimento de sobressalentes para autos ao OPC -   Contrato DA-91-
557 - EUC -201. Volume III. Contém documentação NATO sobre contratos com a França para, sobressalentes de 
armas e viaturas, listas de peças a fornecer, no âmbito do contrato DA-91-557-EUC-201 e memorandos do grupo 
de trabalho. 1955-07-22 / 1956-02-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0851/047 - Fornecimento de sobressalentes - contrato OFF-SHORE    DA-91-557-EUC 
- 203. Volume IV. Contém documentação sobre produção coordenada, lista de sobressalentes de GMC e Jeep sem 
contrato, relação das peças fabricadas pela empresa SOFIA, sobressalentes para armas e viaturas, e receção dos 
sobressalentes fabricados em França. 1956-01-29 / 1956-05-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0851/048 - Contrato para fornecimento de sobressalentes DA 91-557- EUC - 201: 
Volume V. Contém contrato original em inglês e várias listas de materiais sobressalentes. 1953-01-15 / 1953-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0851/049 - Fornecimento de sobressalentes para viaturas ao OPC -   Contrato DA-91-
557 - EUC -201. Volume VI. Contém documentação NATO sobre a produção coordenada, sobressalentes OFF-SHORE 
para armas e viaturas, projeto de contrato para encomendas da delegação francesa, listas das peças sobressalentes 
e declaração de direitos no âmbito do contrato, inclui apontamentos manuscritos. 1953-06-29 / 1955-04-19 
 
 
UI 0852 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0852/050 - Offshore Procurement - Encomendas em subempreitada, da MECAR, de 
2.700 granadas ENERGA e parte do fabrico de 25.000 granadas ENERGA para a Holanda. Contém documentação 
sobre a execução em Portugal de parte de uma encomenda de granadas ENERGA feita pela Holanda à MECAR. 
1954-04-05 / 1954-10-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0852/051 - Encomendas em regime OSP - Off-Shore Procurement - Material 
Eletrónico. Contém documentação NATO sobre produção de tubos eletrónicos para abastecimento do país e da 
Forças Armadas da NATO na Europa, sobressalentes para material eletrónicos, lista de equipamentos eletrónicos, 
produção de material na Europa, possibilidade de fabrico em Portugal e programa preliminar dos Estados Unidos 
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para compras OFF-SHORE no ano de 1952, comunicações radioelétricas, oferta de serviços e memorandos da 
STANDARD ELÉTRICA. 1952-02-21 / 1952-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0852/052 - Montagem e preparação de aviões nas Oficinas Gerais de Material 
Aeronáutico - OGMA. Contém documentação sobre os contratos com o Governo dos Estados Unidos da América e 
as OGMA, declaração do Ministro da Defesa Nacional e boletins do registo de importação. 1954-10-04 / 1955-11-
16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/251/0852/053 - Fornecimento de cartuchos 9 mm PARABELLUM ao Ministério do Interior 
da República Federal Alemã - RFA. Contém documentação sobre a adjudicação do fabrico dos cartuchos. 1954-12-
13 / 1956-02-09 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/252 
Título: Oferta, procura e contratos de material. 
Datas extremas: 1942 / 1974 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (cx. 853 - 862) com um total de 97 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre oferta, procura e contratos de material, aquisição e 
ofertas de venda de material de transmissões, material automóvel, material de guerra, munições e explosivos fora 
do auxílio mútuo, material de comunicações, ofertas de material por empresas internacionais, aquisição e oferta 
de venda de material naval, material para a Legião Portuguesa, encomenda de munições para a Bélgica, fabrico de 
2.000.000 de granadas de morteiro de 60 mm para a Espanha, venda de obuses K 15 cm para o estrangeiro, venda 
de pistolas Savage, venda de obuses de 15 cm Krupp destinados à Arábia Saudita, fornecimento de draga-minas de 
madeira ao governo alemão, ofertas de venda de material para as tropas paraquedistas, material de caminhos de 
ferro, aquisição de lança-granadas para unidades das províncias ultramarinas, aquisição nos EUA de Jeeps para o 
Exército, fabrico em Portugal de armas pesadas, licenças para montagem de fábricas de armamento, contratos para 
a construção de navios em regime de OSP, fabrico de pirotécnicos, processo Schostal, reclamação de Karl Balla no 
fornecimentos de munições e material de guerra, aquisição de equipamento militar e matérias primas ao 
estrangeiro, oferta, procura e aquisição de pistolas metralhadoras e peças de reserva, de munições diversas, 
contrato para a construção de 4 avisos-escoltas tipo "Comandante Riviere", construção de navios de escolta 
oceânicos pelo Navalis, material de guerra para a Guiné e fabrico, importação e exportação de material de guerra.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica: - L882 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0853 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/001 - Aquisição e ofertas de venda de material de transmissões. Processo com 
documentos NATO sobre material disponível para exportação pela Inglaterra, publicações sobre equipamentos 
eletrónicos, material de transmissões, teleimpressoras da General Electric Portuguesa, material de 
telecomunicações e sinalização. Cartas das empresas General Electric Portuguesa, Sena Tejo Industrial, Wiese & Cª, 
Santos e Brito, todas de Lisboa e memorandos do MAAG. 1953-02-07 / 1956-03-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/002 - Aquisição e ofertas de venda de material automóvel. Processo sobre 
oferta de viaturas Jeep da Willy ou Ford, recondicionadas 100% pelo caderno de encargos do Ministério do Ultramar 
de França, carta e folheto da empresa Tunick Bros dos EUA, oferta de borracha para vulcanização de pneus 7.50, 
carta da empresa A.M. Almeida Lda. de Lisboa, com catálogo de ilustrações do veículo Morris - Commercial e 
correspondência do MAAG. 1953-06-18 / 1954-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/003 - Aquisição e oferta de material de guerra, munições e explosivos fora do 
auxílio mútuo. Pasta I. Processo com documentos NATO sobre radares portos e aeroportos, oferta de material 
eletrónico, explosivos, metralhadoras, correspondência de várias empresas de fabrico e fornecimento de material 
de guerra, intermutabilidade das munições, fabrico de armas ligeiras na Turquia, catálogos de equipamentos e 
informações técnicas, fotografias, folhetos e ilustrações. 1952-07-11 / 1952-01-28 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/004 - Aquisição e oferta de material de guerra, munições e explosivos fora do 
auxílio mútuo. Pasta II. Processo sobre material de limpeza para canos de armamento, correspondência da 
delegação de Portugal em Tóquio, oferta de material para venda, canhão automático BOFORS, com peça 
desenhada, oferta de material de guerra inglês (para compra) e correspondência de várias empresas de fabrico e 
fornecimento de material de guerra. 1954-08-20 / 1956-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/005 - Obus de reboque de I55 mm. Pasta III. Catálogo de especificações e 
características técnicas do obus com fotografias. 1955-08-12 / 1955-08-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/006 - Obus automotor de 105 mm 1950 (OB - 105 - 50 - UA). Pasta IV. Catálogo 
de especificações e características técnicas do obus com positivos fotográficos. 1955-08-12 / 1955-08-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/007 - Obus de reboque de I05 mm 50. Pasta V. Catálogo de especificações e 
características técnicas do obus com positivos fotográficos. 1955-08-12 / 1955-08-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/008 - Plessey. VHF Rádio Telefone - equipamento móvel para uso do exército. 
Pasta VI. Catálogo de especificações e características técnicas do equipamento, inclui projeto com peças 
desenhadas. 1954-07-00 / 1954-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/009 - Oferta de material da International Firearms Co. Ltd. Processo sobre 
oferta do material. 1955-06-30 / 1955-08-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/010 - Material a leiloar no Japão. Processo com documentos NATO sobre 
anúncios relativos ao material a leiloar, contratos, detalhes e listas de componentes. 1955-10-26 / 1955-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/011 - Pistolas "Lahti", espingardas "Garand", acessórios para armas ligeiras e 
radares contra morteiro canadianos. Processo sobre oferta de venda de material diverso, e de armas ligeiras para 
venda. 1955-10-25 / 1956-02-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/012 - Oferta de Centurions. Processo sobre oferta de Centurion Mark 7 e 
equipamento associado, inclui brochura de características técnicas. 1956-02-16 / 1956-03-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/013 - Oferta de venda de Scout Car 4x4. Processo sobre oferta de material de 
guerra pelo Ministry of Suply. 1956-02-14 / 1957-01-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/014 - Oferta de Carrier Armoured 6x6 Alvis. Processo sobre oferta de material 
de guerra pelo Ministry of Suply, inclui brochura de características técnicas do equipamento e transportes armados 
de tropas. 1956-02-16 / 1956-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0853/015 - Oferta de carros suíços Rexim. Processo sobre tanque ligeiro VP-90. 1956-
02-20 / 1956-02-21 
 
 
UI 0854 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/016 - Oferta de carros de combate M-47. Processo sobre carros de combate, 
tanques - atrelados de 100 galões e carros de combate médios. 1956-01-12 / 1956-03-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/017 - Oferta de material de guerra alemão da firma I. V. Svetsky. Processo sobre 
oferta para venda de material de guerra. 1956-02-10 / 1956-03-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/018 - Oferta de material de guerra. Processo sobre oferta de venda de 
morteiros 81 mm, carro auto blindado Panhard EBR, tubos redutores para tiro de morteiro, acessórios para tanques 
e viaturas blindadas, inclui catálogo de características técnicas dos morteiros. 1955-11-01 / 1956-06-07 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/019 - Oferta de glicerina grega. Processo sobre stock surplus de glicerina 
existente na Grécia. 1956-03-27 / 1956-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/020 - Vendas e oferta de venda de material diverso. Processo sobre ofertas 
comerciais de material, kits de sobrevivência, propagação Scatter, desumidificadores elétricos, selos metálicos, 
material plástico transparente para proteção de cartas geográficas Mipofolio e correspondência de várias empresas 
de fabrico e fornecimento de material de guerra. 1954-02-25 / 1956-05-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/021 - Catálogo de aparelhos e instrumentos de uso militar. Catálogo San Giogio 
de especificações e características técnicas de material e acessórios militares. 1956-00-00 / 1956-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/022 - Equipamento eletrónico. Contém catálogo da RLJ e e álbum fotográfico 
da Terma Lda. 1955-08-02 / 1956-04-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/023 - Aquisição de fogões de campanha tipo americano. Processo sobre 
aquisição de fogões para o Exército - forças SHAPE e pedido de cedência de fogões de campanha, tipo US ao abrigo 
do MDAP. 1954-02-09 / 1955-08-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/024 - Ofertas de material dinamarquês. Processo sobre oferta de redes de 
camuflagem. 1955-06-16 / 1955-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/025 - Oferta de aparelho para tornar a água do mar potável - Sociedade 
Policomercial, Lda. Processo sobre proposta de venda de dessalinizador portátil, catálogo e folheto de 
procedimentos. 1955-07-23 / 1955-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/026 - Oferta de 24 000 capacetes fabricados na Alemanha. Processo sobre 
ofertas comerciais de material, capacetes tropicais e catálogo de equipamentos eletrónicos. 1955-11-16 / 1956-03-
27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/027 - Aquisição e oferta de venda de material naval. Processo sobre instalação 
simulada de exercícios táticos navais, barcaça de desembarque vinda em 1947 da Ilha de Santa Maria, oferta de 
amamento antiaéreo de 20 mm Oerlikon e outro material e oferta de capacetes de aço por uma firma americana. 
1953-04-16 / 1955-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/028 - Material para a Legião Portuguesa. Processo sobre pedido de material 
automóvel, material blindado e cedência de viaturas auto. 1954-01-26 / 1954-10-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/029 - Estudo sobre pedido de viaturas pela Legião Portuguesa. Processo sobre 
pedido de material automóvel e de viaturas auto, quadros de unidades e efetivos dos comandos distritais e brigada 
naval e determinação das dotações em viaturas, inclui catálogos e folhetos. 1954-01-08 / 1954-08-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/030 - Encomenda de certas munições para a Bélgica - ISM-55-11. Contém 
memorando NATO sobre as munições. 1955-05-28 / 1955-07-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/031 - Fabrico de 2.000.000 de granadas de morteiro de 60 mm para a Espanha. 
Processo sobre demonstrações de morteiros da fábrica Esperanza, morteiros e respetivas munições de patente 
espanhola e correspondência da firma E. Pinto Basto & Cª. Ldª. 1956-03-23 / 1956-03-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/032 - Venda de obuses K 15 cm para o estrangeiro. Processo sobre propostas 
de compra pelo estrangeiro dos obuses com os respetivos tratores e munições. 1955-02-25 / 1953-05-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0854/033 - Venda de pistolas Savage. Contém ofício sobre distribuição de pistolas à 
Força Aérea. 1955-06-01 / 1955-06-01 
 
 
UI 0855 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/034 - Proposta para venda de obuses de 15 cm Krupp destinados à Arábia 
Saudita. Processo sobre venda de material para o estrangeiro e propostas de firmas estrangeiras para compra de 
material do Exército Português. 1956-05-14 / 1956-05-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/035 - Fornecimento de draga-minas de madeira ao governo alemão. Processo 
sobre construção e fornecimento de material de guerra à República da Alemanha Ocidental. 1956-04-05 / 1956-05-
22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/036 - Armas anticarro. Processo sobre oferta de material de guerra pelo 
Ministry of Supply, demonstrações de material da Suíça, com engenho teleguiado, carros blindados Mowag e 
memorando sobre utilização de canhões sem recuo de 106 mm. 1954-07-15 / 1956-03-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/037 - Veículos blindados Mowag. Contém características principais dos veículos 
com fotografias. 1955-00-00 / 1955-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/038 - Material para as tropas paraquedistas. Processo sobre aviões JU 52, 
tropas paraquedistas sua instalação após o regresso de Espanha, organização das tropas e material aeronáutico 
para instrução das tropas paraquedistas. 1955-02-03 / 1955-08-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/039 - Torre de lançamento para tropas paraquedistas. Processo sobre 
paraquedas e torre de saltos, equipamento das tropas e exemplar da Revista do Ar de abril 1955. 1955-05-04 / 
1955-10-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/040 - Ofertas de venda de material para as tropas paraquedistas. Processo 
sobre paraquedas T-10, receção de paraquedas para o batalhão de caçadores paraquedistas, paraquedas militares 
alemães, correspondência de várias empresas de fornecimento de equipamentos, recorte do jornal The Times e 
vários catálogos com figuras e ilustrações de paraquedas. 1955-03-21 / 1955-04-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/041 - Esquemas de paraquedas. Anexo. Contém peças desenhadas com 
esquemas de paraquedas. 1942-06-02 / 1951-02-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/042 - Especificações de análise e ensaios de estabilidades de pólvoras. Processo 
sobre foguetes C/G.E. 8,9 m/52. 1955-06-08 / 1955-08-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/043 - Oferta de material de caminhos de ferro. Contém ofício de remessa 
referente a motores diesel da firma The Engineering Company of Portugal, Lda. 1955-06-21 / 1955-07-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0855/044 - Material sanitário pedido ao MAAG. Contém ofícios sobre oferta de 
plasma sanguíneo pela Cruz Vermelha Holandesa à Cruz Vermelha portuguesa e material de defesa contra o gás 
trylon. 1955-06-14 / 1955-07-20 
 
 
UI 0856 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/045 - Foguetes de longo alcance. Contém ofícios sobre projéteis dirigidos, inclui 
recortes de jornais, novas armas e modernos elementos para a artilharia. 1955-06-23 / 1955-07-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/046 - Munição francesa utilizável com o lança-granadas americano 3".5. 
Contém documentação sobre a nova munição francesa, com catálogo de características técnicas gerais. 1955-08-
25 / 1955-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/047 - Assuntos atómicos. Contém Nota do Secretariado-Geral e vice-presidente 
do Conselho do Atlântico Norte sobre os procedimentos para a transferência, por parte dos EUA, de informação 
atómica para a NATO. 1955-09-10 / 1955-09-10 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/048 - Aquisição de lança-granadas (Bazookas) para unidades das províncias 
ultramarinas. Processo sobre bazucas e ferramentas de fabrico. 1955-10-02 / 1956-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/049 - Aquisição nos EUA de Jeeps para o Exército. Processo sobre oferta de 
venda e aquisição de jeeps. 1955-10-13 / 1956-03-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/050 - Fabrico em Portugal de morteiro de 60 mm. Processo sobre manufatura 
em Portugal de armas pesadas, morteiros de 60 mm. 1955-11-04 / 1956-01-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/051 - Cargas de efeito dirigido M3 e M2A3. Contém ofícios sobre as cargas de 
efeito dirigido. 1956-01-02 / 1956-05-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/052 - Manufatura em Portugal de armas pesadas. Processo sobre desenhos dos 
canhões sem recuo, desenhos das munições do canhão S/R, fabrico de morteiros e canhões. 1956-02-15 / 1956-10-
23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/053 - Licenças para montagem de fábricas de armamento. Processo de 
negociações sobre pedido de autorização para a instalação de uma fábrica de armas de caça, alvará para oficina de 
armamento, memória descritiva e justificativa com lista das máquinas necessárias à montagem da oficina. 1953-
04-14 / 1954-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/054 - Off-Shore: procurement - materiais de natureza civil. Processo de 
negociações sobre encomendas Off-Shore e problemas existentes no campo internacional e nacional. 1953-06-03 
/ 1953-11-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/055 - Construção de unidades Navais em Portugal - Geral. Processo de 
negociações sobre novas construções de conta do Governo Português e encomendas Off-Shore, chegada a Portugal 
da comissão americana para negociações dos contratos de construções navais e memorandos relativos à 
construção de navios. 1951-03-28 / 1953-06-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/056 - Contratos para a construção de navios em regime de OSP. Processo de 
negociações sobre verbas a incluir no orçamento geral do Estado para 1954, inclui quadros de previsão e do total 
de pagamentos com as construções Off-Shore, apresentados pela Inspeção de Construção Naval, minuta do 
contrato para a construção de um escolta costeira e dificuldades administrativas para assinatura de contratos. 
1953-05-12 / 1953-12-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/057 - Construção de draga-minas costeiros em Portugal. Processo de 
negociações sobre construção de unidades navais em Portugal, desenhos e especificações de draga-minas 
oceânicos, projeto inglês e memorandos do grupo consultivo MAAG, inclui publicação relativa aos draga-minas 
costeiros com as especificações da instalação de máquinas produzido pela CUF -  Companhia União Fabril - 
Concessionária do Estaleiro Naval da Administração Geral do Porto de Lisboa. 1952-01-31 / 1952-11-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/058 - Construção de draga-minas. Processo de negociações sobre prazos de 
construção de unidades navais em Portugal, fornecimento de materiais pelo almirantado britânico e 
correspondente lista de preços. 1952-11-11 / 1953-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/059 - Construção de draga-minas costeiros: negociações e contratos 
definitivos. Processo de negociações sobre alterações na construção dos draga-minas constituindo encargo do 
plano suplementar de defesa, motores não magnéticos para draga-minas e relatório da Inspeção de Construção 
Naval relativo à viagem a Londres e Paris e informações sobre o contrato e construções off-shore. 1953-07-13 / 
1956-06-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0856/060 - Questionários sobre construção Naval - Visita do Almirante Klein. 
Processo de negociações, com documentos NATO, instruções para preenchimento dos questionários sobre a 
capacidade de construção naval e sobre a capacidade de construção em máquinas marítimas, relatório sobre a 
capacidade dos estaleiros, peça desenhada do Porto de Lisboa, programas, memorando e relatório da visita do 
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Almirante Klein aos estaleiros nacionais, no âmbito da Missão NATO, inclui entrevista com o Ministro da Defesa 
Nacional. 1953-01-14 / 1953-02-18 
 
 
UI 0857 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/061 - Construção de navios PC. Processo de negociações sobre construção de 
unidades navais em Portugal - Escoltas Costeiros - tipo PC., lista de preços de materiais e artefactos a importar, 
projeto orçamental relativo a escoltas costeiros, memorandos do MAAG, despachos e apontamentos manuscritos, 
estimativas de custo para a construção dos navios, memorandos e relatórios da Inspeção de Construção Naval. 
1951-10-28 / 1953-05-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/062 - Fabrico de pirotécnicos. Processo de negociações sobre encomendas de 
artigos pirotécnicos à Companhia de Pólvoras e Munições de Barcarena e requisição de clorato de potássio ao 
Laboratório Militar de Produtos Químicos e Farmacêuticos. 1954-02-18 / 1954-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/063 - Processo Schostal. Encomenda RFM 038 à Societé Anomyme Schostal e 
seu cancelamento - I Parte. Contém correspondência sobre a instalação completa de extrusão a frio para o fabrico 
em aço dos corpos de espoleta e da caixa detonadora das munições de 10,5 cm. 1953-09-04 / 1955-02-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/064 - Processo Schostal. Encomenda à Societé Anomyme Schostal - 
cancelamento. Contém documentos sobre a encomenda à Schostal de uma instalação de equipamento industrial e 
exposição para levar ao esclarecimento da situação relativa ao cancelamento. 1953-08-20 / 1956-04-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/065 - Processo Schostal. A Societé Anonyme Schostal, de Vaduz contra a 
Fábrica Militar de Braço de Prata. Contém parecer do consultor jurídico do SGDN e fotografias de documentos. 
1959-05-00 / 1959-05-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/066 - Pedidos de viaturas para as corporações de bombeiros voluntários. 
Contém pedidos dos Bombeiros Voluntários Tirsences, Bombeiros Voluntários Portuenses e Bombeiros Voluntários 
de Oeiras. 1955-04-20 / 1956-01-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/067 - Coletes blindados para a polícia. Documentos NATO sobre o projeto de 
coletes blindados, testes e relatório da Comissão Brasileira, inclui catálogo de especificações e peças desenhadas. 
1965-05-20 / 1965-05-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0857/068 - Reclamação de Karl Balla. Contém informações sobre a reclamação sobre 
presumíveis fornecimentos de munições e material de guerra, por intermédio de karl Balla. 1959-11-06 / 1960-03-
21 
 
 
UI 0858 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0858/069 - Reclamação de Karl Balla. Contém informações sobre o processo judicial 
na Alemanha, alegações de Portugal no recurso, nomeação de advogados, sentença de 1ª instância. 1968-01-26 / 
1973-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0858/070 - Reclamação de Karl Balla. Contém correspondência diversa sobre o caso 
Balla e a ação intentada contra o Estado Português. 1969-01-14 / 1974-10-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0858/071 - Depósitos de fundos na República Federal da Alemanha (RFA). Contém 
liquidação de contratos de fornecimento de material entre Portugal e Alemanha. 1960-09-16 / 1961-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0858/072 - Depósitos de fundos na República Federal da Alemanha (RFA). Contém 
liquidação de contratos de fornecimento de material entre Portugal e Alemanha, envio de conta corrente e 
balancete e juros vencidos em Bona. 1961-12-27 / 1963-12-07 
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UI 0859 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0859/073 - Venda de munições a países estrangeiros por intermédio da American 
Market Stores. 1960-12-19 / 1961-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0859/074 - Aquisição de equipamento militar e matérias primas ao estrangeiro. 
Contém informações sobre fornecimentos objeto de negociações com indicação do país, fornecedor, prazos 
previstos e garantias de financiamento efetivo, situação dos fornecimentos provenientes do estrangeiro do Estado-
Maior da Armada, aquisição de matérias-primas capitais de origem estrangeira para assegurar a produção militar 
portuguesa para o reabastecimento das Forças Armadas, constituição de reservas de guerra. 1961-07-15 / 1961-
09-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0859/075 - Oferta, procura e aquisição de pistolas metralhadoras e peças de reserva. 
Plano de fabrico. Contém informações sobre pistolas metralhadora Walter, aquisição de material de guerra à FMBP, 
fornecimento à PIDE de Angola, possível contrabando de armas pela Norte Importadora, pedidos de material para 
as milícias das regedorias da Guiné, troca de armas entre a PSP da Guiné e de Moçambique, fornecimento para a 
OPV de S. Tomé e Príncipe, aquisição para a Guarda Fiscal de Angola, sobressalentes para metralhadoras Vigneron, 
pistolas Uzi. 1962-06-09 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0859/076 - Oferta, procura e aquisição de pistolas metralhadoras e peças de reserva. 
Plano de fabrico para 1964 de pistolas metralhadoras FBP. Contém plano de fabrico para 1964, pedido para a PSP 
de Macau e fornecimento ao Corpo de Voluntários de Cabo Verde, carregadores para a PSP de Moçambique, 
sobressalentes para a Vigneron, armamento e munições para a OPV de Timor, aquisição de Beretta para a PSP. 
1963-12-31 / 1964-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0859/077 - Oferta, procura e aquisição de pistolas metralhadoras e peças de reserva. 
Plano de fabrico para 1964 de pistolas metralhadoras FBP. Contém informações sobre armas e munições para a 
OPVDC Angola e Moçambique, sobressalentes para pistolas Vigneron e bolsas para carregadores. 1964-12-30 / 
1967-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0859/078 - Oferta, procura e aquisição de munições diversas (granadas especiais). 
Contém aquisição de granadas iluminantes para morteiro, armamento ofensivo de lanchas em serviço no ultramar, 
entrada de material pela fronteira de Badajoz - Elvas, catálogo da UMAL, catálogo do projétil anticarro 
Superbazooka Destruct II, contrato de aquisição de munições de 20 mm e 40 mm para a Armada da Herstal e 
catálogo da SPM - Standard Pyrotechnik. 1962-06-28 / 1963-12-18 
 
 
UI 0860 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/079 - Oferta, procura e aquisição de munições diversas (granadas especiais). 
Contém fornecimento de munições às OPVDC do ultramar, entrada de material pela fronteira com a Espanha, 
armamento de lanchas em serviço no ultramar. 1964-01-03 / 1965-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/080 - Oferta, procura e aquisição de material (armamento e equipamento). 
Contém aquisição de morteiros e munições para a PSP, metralhadoras Oerlikon de 20 mm, compras de armas e 
munições no estrangeiro para as províncias ultramarinas, morteiros e munições em uso na Guarda Civil Espanhola, 
catálogo da Oerlikon com fotografias e catálogo de morteiros e granadas de 45 mm da marca Brixia modelo 35 com 
fotografias e descrição técnica, máscaras de proteção, ponto de situação do armamento de acordo com as reuniões 
da 4ª repartição do EME. 1962-02-06 / 1962-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/081 - Oferta, procura e aquisição de material (armamento e equipamento). 
Contém aquisição de material de defesa em 1964, exportação de armas para Bissau, ofertas de material pela firma 
Etopin com desenhos técnicos, oferta de morteiros e munições de morteiro pela Brandt através da Aero-
Portuguesa, fornecimento de postos de rádio E/R para a OPV de Cabo Verde, entrada de material de guerra pela 
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fronteira de Elvas, aquisição de material de guerra para a Região Militar de Moçambique, aquisição de material na 
África do Sul, informação técnica de diversas metralhadoras representadas pela International Firearms, armamento 
para a OPV de S. Tomé e Príncipe, importação de armas de Espanha, oferta de material da Pacific Arms Company, 
material para o Comando Naval de Angola para reforço da Frente Fluvial do Zaire, informação técnica  sobre o 
canhão A/C Wombr 120 mm HB 28, cedência de 150 metralhadoras ligeiras Bren 7,7 à Legião Portuguesa. 1963-01-
07 / 1963-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/082 - Oferta, procura e aquisição de material (armamento e equipamento). 
Contém aquisição de granadas para morteiro de 60 mm para a PSP, catálogo da AR-15 de 5,56 mm da Colt GMBH, 
aquisição de punhais para Angola, exportação de armas para Díli em Timor e Bissau na Guiné. 1964-01-08 / 1964-
12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/083 - Oferta, procura e aquisição de material (armamento e equipamento). 
Contém reparação de armamento, oferta de armamento pela firma Francisco de Magalhães, fornecimento de facas 
de mato à OPVDC de Angola, importação de armas para a Guiné, fornecimento de unturas à Delcol, aquisição de 
revólveres Smith para a PIDE, sistema de armas automáticas para fins múltiplos, aquisição de granadas de instrução 
para morteiro de 60 mm. 1965-01-05 / 1965-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/084 - Oferta, procura e aquisição de material (armamento e equipamento). 
Contém aquisição de sobressalentes para pistola metralhadora distribuídas à OPVDC de Angola, fornecimento de 
armas e munições para o Corpo de Voluntários da Companhia de Diamantes de Angola, aquisição de equipamentos 
para a Guarda Fiscal de Moçambique, reparação de armamento, fornecimento de material ao comando da PSP de 
Angola, exportação de armas para a Guiné, manual da pistola metralhadora Beretta M12, importação de munições 
com destino à PIDE. 1966-01-05 / 1966-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/085 - Oferta, procura e aquisição de material (armamento e equipamento). 
Contém material destinado à PSP de Angola, material para a Companhia de Diamantes, material para a OPVDC de 
Moçambique, acessórios de armas para a PSP de Macau. 1967-01-03 / 1967-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0860/086 - Contrato para a construção de 4 Avisos-escoltas tipo "Comandante 
Riviere".  1964-09-24 / 1964-09-24 
 
 
UI 0861 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0861/087 - Avisos-escoltas para a Marinha Portuguesa. Especificação do casco 
armado. Atelier et Chantiers de Nantes. Anexo A. 1964-05-21 / 1964-07-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0861/088 - Avisos-escoltas para a Marinha Portuguesa. Especificação de recargas e 
casco. Atelier et Chantiers de Nantes. Anexo A. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0861/089 - Avisos-escoltas para a Marinha Portuguesa. Especificação do propulsor. 
Atelier et Chantiers de Nantes. Anexo B. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0861/090 - Avisos-escoltas para a Marinha Portuguesa. Recargas e propulsor. Atelier 
et Chantiers de Nantes. Anexo B. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0861/091 - Avisos-escoltas Tipo A1. especificação de armas e equipamentos. Anexo 
C. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0861/092 - Construção de navios de escolta oceânicos pelo Navalis. Contém 
adicionais ao contrato entre o Governo Português e a Societé Alsacienne de Constructions Mécaniques e entre o 
Estado e a Lisnave para a construção das fragatas da classe Almirante Pereira da Silva. 1967-11-24 / 1964-12-30 
 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

468 / 503 

DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0861/093 - Material de guerra para a Guiné. Documentos sobre o fornecimento de 
armamento, material sapador, minas e explosivos, secções de referenciação, material de transmissão, motor para 
ferry boat, granadas e viaturas. 1963-11-09 / 1964-12-21 
 
 
UI 0862 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0862/094 - Fabrico, importação e exportação de material de guerra. Processo de 
venda de munições ao Paquistão, importação de material de guerra, importação para Portugal de munições de 
origem espanhola, cotações e especificações de material de guerra e informações manuscritas. 1965-10-07 / 1965-
12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0862/095 - Fabrico, importação e exportação de material de guerra. Processo de 
venda de munições ao Paquistão, contrato de venda, exportação de munições fabricadas nos nossos 
estabelecimentos fabris de origem espanhola, cotações e especificações de material de guerra e informações 
manuscritas. 1965-11-00 / 1966-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0862/096 - Oferta, procura de material diverso - armamento e equipamento. 
Documentos sobre a aquisição e fabrico de minas em Moçambique e aquisição de material de guerra. 1972-06-16 
/ 1973-01-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/252/0862/097 - Oferta, compra, empréstimo e cedência de material FAP diverso. 
Documentos NATO sobre o material FAP, aviões brasileiros, equipamento excedente e oferta de material pela 
empresa Matrac LTD. 1974-01-09 / 1974-07-25 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/253 
Título: Oferta de material de entidades comerciais nacionais. 
Datas extremas: 1955 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 863 - 865) com um total de 20 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre oferta de material de entidades comerciais nacionais, 
fornecimento de granadas de mão à Delcol (Delegação Colonial de Importação e Compras), oferta, procura e 
aquisição de metralhadora 7,62  e peças de reserva, espingarda de repetição, armas ligeiras, capacetes e coletes à 
prova de bala, procura para compra de cartuchos 9 mm Parabellum e cartuchos 7,7 mm, oferta de carros de 
combate M2A1 pela Norte Importadora e M8 pela firma Morex e aquisição de pistolas 9mm e 7,65 mm.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica - 325, 2961, 2962, 2964, 
2966, 2967, 2969, 2970,2072, 2973, 2969 - M 410 
Idioma: Português, francês, inglês e alemão 
 
UI 0863 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0863/001 - Fornecimento de granadas de mão à Delcol (Delegação Colonial de 
Importação e Compras). Contém fornecimentos à Delcol e Armada de granadas de mão, aquisição em Espanha de 
granadas de espingarda, oferta de granadas de morteiro e adoção de modelos de granadas de mão. 1964-02-07 / 
1964-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0863/002 - Fornecimento de granadas de mão à Delcol (Delegação Colonial de 
Importação e Compras). Contém fornecimentos à Delcol de granadas de mão, aquisição em Espanha de granadas 
de espingarda e oferta de granadas de morteiro. 1962-07-30 / 1963-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0863/003 - Fornecimento de granadas de mão à Delcol (Delegação Colonial de 
Importação e Compras). Contém pedidos da Delcol de granadas de mão e fornecimentos ao ultramar. 1655-01-09 
/ 1967-12-20 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0863/004 - Oferta, procura e aquisição de metralhadora 7,62 e peças de reserva. 
Contém informações sobre fornecimento ao ultramar, aquisição de metralhadoras ligeiras Madsen, cedência de 
armas à Força Aérea. 1962-10-13 / 1967-03-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0863/005 - Oferta, procura e aquisição de espingarda de repetição. Contém 
informações sobre a necessidade de espingardas Mauser para a instrução na Região Militar de Angola e 
fornecimento de material às OPVDC, transformação de armas de repetição em armas automáticas ou 
semiautomáticas. 1962-07-30 / 1967-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0863/006 - Oferta de armas ligeiras. Geral. Contém demonstrações com sistemas de 
armas para fins múltiplos - armas automáticas, programa de experiências de armamento a realizar, carreira de tiro, 
aquisição de armas ligeiras, inclui catálogos de especificações. 1965-02-08 / 1965-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0863/007 - Oferta de armas ligeiras. Geral. Família de armas portáteis cal. 5.56. 
Contém demonstrações com sistemas de armas para fins múltiplos - armas automáticas, inclui catálogos de 
especificações. 1965-03-09 / 1965-05-15 
 
 
UI 0864 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0864/008 - Oferta de armas ligeiras. Geral. Contém documentos NATO sobre a 
eliminação de substâncias perigosas, proposta de estudo piloto sobre a energia solar, desafios da sociedade 
moderna e relatório da comissão de diretores. 1973-11-05 / 1974-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0864/009 - Oferta, procura e aquisição de capacetes. Contém informações sobre 
aquisição de 50 subcapacetes de plástico de modelo francês, empréstimo de capacetes de aço com subcapacete 
plástico, aquisição de 4015, material para a Guiné, fornecimento de capacetes para a polícia de S. Tomé e Príncipe, 
capacetes de plástico para a Decol, especificações do capacete francês modelo 51. 1962-03-26 / 1963-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0864/010 - Oferta, procura, aquisição de coletes à prova de bala. Contém 
informações sobre aquisição e oferta de coletes anti bala, oferta da firma Robert Zune com 6 fotografias, relatório 
de ensaios de coletes de proteção individual marca Trajinha com 11 fotografias, coletes ou peitoral anti bala e casas 
de campo isotérmicas e desmontáveis com 2 fotografias. 1962-06-01 / 1966-07-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0864/011 - Oferta/procura para compra de cartuchos 9 mm Parabellum. Contém 
informações sobre aquisição de munições para as milícias e PSP do ultramar. 1965-08-13 / 1967-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0864/012 - Oferta, procura e aquisição de cartuchos 7,7 mm. Contém informações 
sobre fornecimento de munições para às OPVDC e PSP do ultramar. 1962-09-18 / 1966-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0864/013 - Oferta, procura e aquisição de cartuchos 7,7 mm. Contém informações 
sobre fornecimento de munições para às OPVDC e PSP do ultramar. 1967-01-12 / 1968-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0864/014 - Oferta de carros de combate M2A1 pela Norte Importadora e M8 pela 
firma Morex. Contém correspondência da Norte Importadora incluindo panfletos técnicos da Tunick Brothers e da 
Morex Company com panfleto técnico do carro M8. 1955-06-06 / 1955-07-27 
 
 
UI 0865 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0865/015 - Aquisição de pistolas 9mm e 7,65 mm. Contém informações sobre a troca 
de pistolas Savage cal 7,65, sobressalentes para pistolas metralhadoras Uzi e Walther, pistolas Parabelum, relação 
de peças a adquirir para a Walther, exportação de armas para Bissau pela Espanha. 1962-07-24 / 1962-12-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0865/016 - Aquisição de pistolas 9mm e 7,65 mm. Contém informações sobre a troca 
de pistolas Parabellum, pistolas e munições adquiridas na Alemanha, plano de aquisição de pistolas Walther, troca 
de pistolas Savage, equipamento militar para a OPV da Guiné. 1963-01-03 / 1963-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0865/017 - Aquisição de pistolas 9mm e 7,65 mm. Contém informações sobre a troca 
de pistolas Savage e Parabellum, fornecimento de pistolas Walter à PIDE, obtenção de material de guerra na RFA, 
plano de aquisição para 1964. 1964-01-02 / 1964-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0865/018 - Aquisição de pistolas 9mm e 7,65 mm. Contém informações sobre a 
aquisição de pistolas Walter para Moçambique, Angola e Cabo Verde, contratos da encomenda das Walter, troca 
de pistolas Savage e Parabellum. 1965-01-06 / 1965-12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0865/019 - Aquisição de pistolas 9mm e 7,65 mm. Contém informções sobre armas 
e munições para o OPVDC Angola, fornecimento de G3 à PIDE, aquisição de pistolas para a PSP e de canos de 
metralhadora da FBP - Fábrica de Braço de Prata para a PSP de Macau. 1966-01-04 / 1967-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/253/0865/020 - Oferta, procura e aquisição de cartuchos 7,9 mm Mauser. Contém 
informações sobre aquisição de munições para as milícias e PSP do ultramar. 1962-08-08 / 196712-29 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/254 
Título: Oferta de material de entidades comerciais estrangeiras. 
Datas extremas: 1955 / 1967 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (cx. 866 - 872) com um total de 42 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre oferta de material de entidades comerciais estrangeiras, 
transportes marítimos militares em caso de guerra (PBOS), oferta de equipamento de comunicações, material 
diverso para o Exército, de 47 preditores pela Crocker Delaforce. proposta da firma Pittsburgh - Des Moines Steel 
Company" para proceder a instalações POL em Portugal, minas antipessoal pela firma J. N. Gardel, cozinhas de 
campanha, munições para lança-granadas de 5 cm e obus de 8,8, cm, aviões COMET pela firma Daun & Bleck e de 
helicópteros por diversas firmas comerciais, e sobressalentes para material de origem americana através da SEEC.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica - 183, 666, 2916, 197, 
1588, 800, 2780, 2487, 393, 2084, 1409, 1496 - M 42 
Idioma: Português, francês, inglês, alemão e espanhol 
 
UI 0866 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0866/001 - Transportes marítimos militares em caso de guerra (PBOS). Contém 
informações sobre necessidades económicas e militares de transportes marítimos entre o Continente e o Ultramar 
em caso de guerra, consumos de material, munições, combustíveis, fardamento e alimentação do Quartel General 
de Angola, mapas do comércio especial de Cabo Verde, estimativa da tonelagem de abastecimento para apoio de 
frotas nacionais, relatório sobre o abastecimento civil em tempo de guerra, pedidos do governo belga relativos aos 
transportes marítimos. 1955-02-08 / 1957-02-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0866/002 - Oferta de PBX pela firma T.S. Skilman e Cª. Contém boletim com descrição 
do equipamento Secraphone para comunicações secretas. 1956-05-25 / 1957-07-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0866/003 - Oferta de material por intermédio de R. Waring (Herbicidas para 
destruição de capim). Contém informações sobre herbicidas e arbusticidas, destruição dos meios de vida do inimigo 
através de experiências realizadas na ZIN em Angola, catálogos e fichas técnicas de herbicidas, animais e seus 
entomófagos, desmatização de zonas de capim, bombas napalm e outras munições. 1961-08-20 / 1964-10-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0866/004 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1956-05-17 / 1958-06-17 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0866/005 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Anexo à carta da Sociedade Comercial Luso-Columbiana lda. Contém catálogo de viaturas da Carl 
Freudenberg. Weinheim/Bergstrasse. 1956-01-21 / 1956-01-21 
 
 
UI 0867 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0867/006 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1958-06-21 / 1958-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0867/007 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1958-12-09 / 1959-04-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0867/008 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1959-04-20 / 1959-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0867/009 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém cadernos de apresentação da "Societé d'Applications Génerales d'Electricité et de Mécanique 
- SAGEM". 1959-00-00 / 1959-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0867/010 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogo de viaturas da Karl Kassbohrer Ulmad. 1959-06-24 / 1959-06-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0867/011 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1959-12-31 / 1960-09-20 
 
 
UI 0868 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0868/012 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1961-01-09 / 1961-07-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0868/013 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1961-06-29 / 1961-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0868/014 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém ofertas de armamento da Sociedade de Importação e Exportação Franco Libanesa e da 
Plásticas Oramil S.L. 1961-06-09 / 1961-06-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0868/015 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1962-01-02 / 1962-06-19 
 
 
UI 0869 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0869/016 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1962-06-29 / 1962-12-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0869/017 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1963-01-11 / 1963-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0869/018 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos de atrelados da Alberta Trailer Company - ATCO. 1962-00-00 / 1962-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0869/019 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém processo de demonstração, aparelho de exercício para tiro de artilharia, material pirotécnico 
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e de sinalização com folhetos da firma Dynamit-Nobel-Genschow, brochuras e cadernos da Gustav Genschow & Co. 
com fotografias. 1963-00-00 / 1963-02-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0869/020 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos de pirotecnia e química e propulsão dos estabelecimentos Ruggieri. 1961-01-00 / 
1961-01-00 
 
 
UI 0870 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0870/021 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material, pistolas P38, propulsão para projéteis, espoletas e cabeças 
explosivas de fragmentação para roquete, produtos de desmagnetização, cetac da IBM, helicópteros. 1963-09-23 / 
1964-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0870/022 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém folhetos de material fumígeno da NICO apresentado pela Sociedade Portuguesa de Pirotecnia 
Lda. 1964-00-00 / 1964-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0870/023 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1965-01-04 / 1965-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0870/024 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogo de equipamento militar da Gualba - Sociedade de Representações Comerciais Lda. 
1965-00-00 / 1965-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0870/025 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material. 1966-01-11 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0870/026 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material com fotografias de uma grua da Thomas Smith & Sons. 1966-
10-22 / 1967-12-27 
 
 
UI 0871 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/027 - Oferta de material diverso para o Exército por entidades comerciais 
estrangeiras. Contém catálogos e ofertas de material da Steyer-Daimler-Puch com diagramas e fotografias de 
viaturas. 1967-00-00 / 1967-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/028 - Oferta de 47 Preditores por Crocker Delaforce. Documentos NATO sobre 
a Comissão de Estudo da Modernização do Material Antiaéreo, oferta, aquisição e modificação de Preditores, 
missão a Inglaterra para inspeção dos Preditores e recondicionamento na casa REVO. 1958-03-31 / 1958-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/029 - Proposta da firma "Pittsburgh - Des Moines Steel Company" para 
proceder a instalações POL em Portugal. Contém correspondência entre a firma e o Ministério do Exército. 1956-
00-00 / 1956-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/030 - Ofertas de minas antipessoal pela firma J. N. Gardel. 1961-05-03 / 1961-
07-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/031 - Cozinhas de campanha. Contém correspondência sobre cozinhas 
portáteis de campanha pela firma R-Zoio, Fundição de Oeiras, firma Franco Libanesa e proposta da Haas & Sohn 
com fotografias. 1961-07-28 / 1964-12-21 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/032 - Munições para lança-granadas de 5 cm e obus de 8,8, cm. Contém 
correspondência e informações entre a 3ª Repartição do SGDN e o Estado-Maior do Exército sobre as munições 
fabricadas por "Les Forges de Zeebrugge". 1955-11-17 / 1956-08-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/033 - Ofertas de aviões COMET pela firma Daun & Bleck. Documentos NATO 
sobre oferta de sobressalentes para os motores Pratt & Whitney, lista de material excedente da RAF - Royal Air 
Force, material aeronáutico francês e catálogos de propaganda de material aeronáutico e armamento. 1957-11-20 
/ 1962-12-13 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/034 - Ofertas de aviões COMET pela firma Daun & Bleck. Documentos NATO 
sobre oferta de material excedente do Air Ministry, aviões DOVE e VICKERS VICKING, aquisição de helicópteros 
ALLOEUETTE, equipamento de voo canadiano e catálogos de propaganda de material aeronáutico e armamento. 
1963-01-09 / 1964-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0871/035 - Ofertas de aviões COMET pela firma Daun & Bleck. Documentos NATO 
sobre radiogoniómetros de avião, cedência de aviões a um museu britânico, oferta de material excedente da RAF 
a países NATO cedência de aviões ao Canadá, avião SKYHAWK e catálogos de propaganda de material aeronáutico 
e armamento. 1964-12-23 / 1965-11-23 
 
 
UI 0872 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0872/036 - Ofertas de aviões COMET pela firma Daun & Bleck. Documentos NATO 
sobre oferta de material, sacos pneumáticos para elevar aviões, aviões AUSTER - BEAGLE HUSKY, munições para 
metralhadoras de 30 mm e catálogos de propaganda de material aeronáutico e armamento. 1966-02-03 / 1967-
12-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0872/037 - Ofertas de helicópteros por firmas comerciais. Documentos, catálogos 
sobre helicópteros para guerra antissubmarina, experiências com girocóptero, publicações da indústria 
aeronáutica, inclui catálogos de especificações técnicas e fotografias. 1957-12-06 / 1973-10-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0872/038 - Ofertas de helicópteros por firmas comerciais. Catálogos com as 
descrições, especificações e características técnicas dos helicópteros ALOUETTE III. 1961-03-00 / 1961-03-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0872/039 - Ofertas de helicópteros por firmas comerciais. Documentos e catálogos 
com as descrições, especificações e características técnicas dos helicópteros BELL modelos 47J-2 e 47G-2A da Bell 
Helicopter Company. 1960-01-15 / 1961-05-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0872/040 - Ofertas de helicópteros por firmas comerciais. Catálogos com as 
descrições, especificações e características técnicas dos helicópteros BLACKBURN e WESTLAND. 1959-09-00 / 1960-
08-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0872/041 - Ofertas de helicópteros por firmas comerciais. Documentos sobre as 
descrições, especificações e características técnicas dos helicópteros BELL modelo 47J-2 da Bell Helicopter 
Company. 1961-05-01 / 1961-05-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/254/0872/042 - Sobressalentes para material de origem americana através da SEEC. 
Contém elegibilidade de firmas internacionais nomeadamente da SEEC para procura de sobressalentes para 
material de origem americana e de firmas nacionais para concursos internacionais. 1963-06-01 / 1961-05-01 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/255 
Título: Oferta de material de entidades oficiais estrangeiras 
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 873 - 874) com um total de 22 processos 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre oferta de material de entidades oficiais estrangeiras, 
condições de aquisição de material excedente americano, oferta de material diverso através da Comissão Mista 
Luso-Alemã (CMLA), material MDAP para o Exército, ofertas do Canadá e do War Office, tanques M4A1, dosímetros 
individuais de radioatividade, armas pesadas para o Exército, equipamento e munições de Artilharia de Costa, 
catálogos de veículos, empréstimo de navios pelo Almirantado Britânico material para aeronáutica, aviões e 
sobressalentes de motores e medições radioativas do ambiente 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e por ordem cronológica - 216, 671, 3184, 
1718, 2163, 2598, 1879, 276, 1558, 834, 832, 1305, 684, 660, 2134, 2656, 2158, 1617, 2120, 3146 - M 44 
Idioma: Português, francês, inglês, alemão e italiano 
 
UI 0873 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/001 - Oferta de material por entidades oficias estrangeiras. Normas. Contém 
normas e informações sobre material NATO incapaz (viaturas e munições), oferta pela Itália de material de origem 
canadiana, abate de navios ao abrigo do MDAP, material C 23,4 cm existente no Comando dos Açores, fabrico em 
Portugal de munições de artilharia, oferta de material Surplus de origem canadiana. 1956-05-18 / 1974-12-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/002 - Condições de aquisição de material excedente americano. Contém 
disposições reguladoras das formalidades para a seleção, requisição e aquisição de excessos de material sob o 
controlo do Departamento de Defesa dos EUA e relatório de excessos de material referente a janeiro de 1957. 
1957-09-18 / 1958-11-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/003 - Oferta de material diverso através da Comissão Mista Luso-Alemã 
(CMLA). Processo sobre oferta por empresas alemãs de equipamentos, armas, munições, produtos especiais contra 
a poluição e contaminação por meio de óleos, peças sobressalentes, viaturas blindadas e hospitais de campanha. 
1963-11-11 / 1967-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/004 - Material MDAP para o Exército. Oferta do Canadá. Contém documentos 
NATO sobre ajuda mútua canadiana do programa para 1958-1959, verificações do material e munições, artigos do 
Exército canadiano e memorandos dos representantes militares. 1958-07-14 / 1959-06-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/005 - Material MDAP para o Exército. Oferta do Canadá. contém documentos 
NATO sobre ajuda mútua canadiana do programa para 1958-1959, munições disponíveis na Alemanha, excedentes 
canadianos, embarques de material e memorandos dos representantes militares. 1959-07-03 / 1959-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/006 - Ajuda mútua canadiana: Programa 1959-1960 para o Exército. Contém 
documentos NATO sobre redistribuição de material, memorando sobre a ajuda mútua canadiana. 1959-10-07 / 
1960-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/007 - Oferta pelo War Office de "New Agent for Riot Control". Contém 
informações sobre o gás CS para manutenção da ordem pública em substituição de gases lacrimogéneos. 1960-11-
00 / 1961-07-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/008 - Oferta de material pelo War Office. Processo sobre a oferta de material 
excedente, 34 armas de calibre 155-mm Gun M1 A1 - Carriage M1, sem munições. 1958-12-08 / 1959-01-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0873/009 - Tanques M4A1 oferecidos pelo Canadá ao abrigo da Ajuda Mútua. 
Contém documentação sobre carros de combate Sherman e Grizzly. 1956-06-20 / 1958-01-08 
 
 
UI 0874 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/010 - Dosímetros individuais de radioatividade. Processo sobre os efeitos 
radioativos das armas nucleares e sua medição, dispositivo de radiação e catálogos de especificações técnicas. 
1958-03-11 / 1959-09-13 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/011 - Armas pesadas para o Exército oferecidas pelo Canadá. Contém 
informações sobre o programa de ajuda mútua do Canadá. 1956-11-05 / 1971-06-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/012 - Equipamento e munições de Artilharia de Costa oferecido pelo Canadá. 
Contém informações sobre o programa de ajuda mútua do Canadá. 1956-11-05 / 1957-03-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/013 - Movimento de mercadorias - ajuda mútua do Canadá. Contém 
documentos NATO do Exército do Canadá sobre o auxílio mútuo aplicável às ordens de circulação de mercadorias 
para remessa de ajuda mútua a Portugal, exceto munições ou explosivos e ordens de movimento. 1957-10-09 / 
1957-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/014 - Oferta de munições de 25 pounder pelo Canadá. Contém documentos 
NATO sobre o programa de ajuda mútua canadiana, munições para obus de 8,8 cm e pedido de embarcação de 
embarque de material da ajuda mútua. 1957-08-15 / 1960-10-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/015 - Oferta de veículos e seus pertences por entidades oficiais estrangeiras. 
Sobressalentes disponíveis em França (TR-OSP-200). Contém informação sobre pedido de autorização para 
embarque de material MDAP disponível em França. 1956-10-11 / 1965-05-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/016 - Empréstimo de navios pelo Almirantado Britânico. Contém memorando 
sobre o empréstimo de navios do Reino Unido a outras nações NATO. 1956-09-26 / 1958-01-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/017 - Material diverso oferecido pelo Canadá para a Aeronáutica. Contém 
informações sobre motores para aviões C 45 e T 33, equipamentos hidráulicos, treino de tiro e individual e para 
voo no âmbito da ajuda mútua do Canadá. 1959-09-17 / 1960-05-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/018 - Material aeronáutico oferecido pelo Canadá. Contém documentos NATO 
sobre a ajuda mútua canadiana no programa de 1960-1961 com artigos para a Força Aérea. 1961-02-07 / 1961-04-
01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/019 - De Havilland Aircfaft of Canada limited. Caribou e C4-SK-8509. Contém 
catálogo do DHC- 4 Caribou com fotografias e folheto DHC newsletter e esquemas do interior do C4- SK-8509. 1959-
07-00 / 1959-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/020 - Aviões e sobressalentes de motores disponíveis da RAF canadiana. 
Processo com documentos NATO sobre ajuda mútua canadiana com o projeto 90X - aviões Expeditor, 
sobressalentes para os aviões, apresentação e demonstração de material eletrónico de defesa aérea e transporte 
de volumes de sobressalentes de material aeronáutico. 1958-04-15 / 1959-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/021 - Aviões T 33 oferecidos pelo Canadá à Força Área. Contém informações 
sobre o embarque de material no navio Wendover, assistência de aviões fornecidos no âmbito da ajuda mútua do 
Canadá. 1958-06-12 / 1960-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/255/0874/022 - Medições radioativas do ambiente. Processo sobre radioatividade, 
segurança das populações e abrigos, emergência nuclear pelo departamento de defesa dos EUA e do EMO, medição 
de radioatividade do ambiente em várias estações de Itália de outubro a dezembro de 1962. 1961-11-03 / 1963-
04-00 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/256 
Título: Procura de material a entidades comerciais nacionais e estrangeiras. 
Datas extremas: 1956 / 1967 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 875 - 876) com um total de 13 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre procura de material a entidades comerciais nacionais e 
estrangeiras, oferta, procura e aquisição de espingardas automáticas 7,62 mm e peças de reserva, aquisição de 
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radares MA 3-MK7 à General Electric Portuguesa, obtenção de munições e armas no estrangeiro por serviços e 
entidades privadas, nacionais e militares, aquisição de carabinas e munições pelo governo de Timor e aquisição de 
armamento para a OPVDC de Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica - 216, 671, 3184, 1718, 
2163, 2598, 1879, 276, 1558, 834, 832, 1305, 684, 660, 2134, 2656, 2158, 1617, 2120, 3146 - M50 e M60 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0875 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0875/001 - Oferta, procura e aquisição de espingardas automáticas 7,62 mm e peças 
de reserva. Contém informações sobre fornecimento à OPVDC de Angola, encomendas para a Armada e PSP de 
Luanda, pedidos de material para as regedorias da Guiné, Guarda Fiscal de Moçambique e PSP de Cabo Verde e 
encomendas de material. 1962-12-10 / 1963-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0875/002 - Oferta, procura e aquisição de espingardas automáticas 7,62 mm e peças 
de reserva. Contém informações sobre fornecimento à Guarda Fiscal de Angola e plano de fabrico para 1964. 1963-
12-21 / 1964-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0875/003 - Oferta, procura e aquisição de espingardas automáticas 7,62 mm e peças 
de reserva. Contém informações sobre sabres para espingarda, aquisição de material para a Guarda Fiscal de 
Moçambique, espingardas para OPVDC, coordenação da produção de espingardas G3 e fornecimento de material 
à Delcol. 1964-12-31 / 1965-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0875/004 - Oferta, procura e aquisição de espingardas automáticas 7,62 mm e peças 
de reserva. Contém informações sobre o fornecimento de espingardas à Guarda Fiscal de Moçambique, modelo de 
bipé para a G3, fornecimentos às companhias de milícias e polícia administrativa e OPVDC Angola e Guiné, fabrico 
e distribuição de espingardas. 1966-01-11 / 1966-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0875/005 - Oferta, procura e aquisição de espingardas automáticas 7,62 mm e peças 
de reserva. Contém informações sobre fornecimento de artigos de material de guerra às OPVDC do ultramar, 
catálogo da Armalite AR-18, fornecimento de armas à firma Cafés Quanza Sul. 1967-01-06 / 1967-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0875/006 - Aquisição de radares MA 3-MK7 à General Electric Portuguesa. Contém 
documentação sobre a modernização do material de artilharia antiaérea, sistemas de conduta de tiro de artilharia 
antiaérea. 1956-06-19 / 1956-09-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0875/007 - Oferta, procura, aquisição de metralhadora calibre 7,62 mm NATO. 
Contém informações sobre fornecimento de munições para as OPVDC e PSP no ultramar. 1963-01-29 / 1967-12-28 
 
 
UI 0876 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0876/008 - Obtenção de munições e armas no estrangeiro por serviços e entidades 
privadas, nacionais e militares. Contém informações sobre aquisição de armamento em Espanha, memorando da 
Embaixada portuguesa em Londres sobre aquisição de armamento, armas destinadas à PSP de Angola e 
Moçambique, compras de material, compras na Bélgica, ofertas de pistolas metralhadoras Madsen pela Fisa, 
estudo sobre quantitativos procurados de alguns tipos de armas. 1961-05-05 / 1961-07-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0876/009 - Obtenção de munições e armas no estrangeiro por serviços e entidades 
privadas, nacionais e militares. Contém informações sobre aquisições de material de guerra por intermédio de 
firmas comerciais de ultramar, licenças de importação da PSP de Moçambique, coletes de proteção para agentes 
da PSP, aquisição de material de repressão, aquisição de pistolas metralhadoras e cartuchos de 9 mm em França 
pela Norte Importadora com destino a Angola, armamento para o corpo de voluntários de São Tomé e Príncipe. 
1961-07-25 / 1961-10-27 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0876/010 - Obtenção de munições e armas no estrangeiro por serviços e entidades 
privadas, nacionais e militares. Contém informações sobre aquisição de material para Moçambique, quadros de 
licenças de importação concedidas para Moçambique por países, coletes à prova de bala com 2 fotografias e 
desenho técnico com detalhes, conversações com as autoridades sul-africanas, oferta de material pela firma Imepa, 
informação sobre a exposição da Norte Importadora ao presidente do Conselho relativo a armamento para Angola. 
1961-10-25 / 1961-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0876/011 - Obtenção de munições e armas no estrangeiro por serviços e entidades 
privadas, nacionais e militares. Contém informações sobre compra de armas e munições para o ultramar, 
disponibilidade do Exército em pistolas metralhadoras para cedência por venda, aquisição de material de guerra 
em Itália e obtenção de informações da Norte Importadora, armamento para os voluntários de Moçambique, 
capacetes de aço, aquisição de carabinas e munições pelo governo de Timor. 1962-01-04 / 1962-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0876/012 - Pedido de publicações com especificações de lubrificantes para viaturas 
do Exército feito pela Shell Portuguesa à sua congénere no Canadá. Contém informações e documentos técnicos 
com instruções para a manutenção e mapas de lubrificação de carros de combate médio M4A1 - Grizzly 1  e viatura 
blindada de transporte de pessoal M4A1 - Grizzly 1-APC e carro de combate ligeiro M5 A1. 1956-05-25 / 1958-02-
19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/256/0876/013 - Aquisição de armamento para a OPVDC de Moçambique. Contém 
catálogos do Beechcraft da KDB - 1 e folhetos.. 1961-03-18 / 1962-07-30 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/257 
Título: Procura de material a entidades oficiais nacionais. 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 877 - 879) com um total de 21 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre procura de material a entidades oficiais nacionais, procura 
de material de guerra para exportação, pedido de armas ligeiras e munições pelo Ministério do Ultramar, 
fornecimento de munições 7,62 mm à República Federal Alemã (RFA), venda de munições ao governo alemão, 
colaboração entre a Fábrica Militar de Braço de Prata e a Pasadena Pirearms Company a nível de munições, venda 
de munições 7,62 mm à Suíça, aquisição de viaturas anfíbias para o Exército e material de transposição de cursos 
de água, necessidade de material auto em Angola, fabrico de material de guerra pela PRECIX e estudo para adoção 
de um DILAGRAMA.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica - 3303, 2681, 1568, 1771, 
2254, 2475, 2561, 3209, 3015, 2632 - M47 
Idioma: Português, francês, inglês e alemão 
 
UI 0877 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0877/001 - Procura de material de guerra para exportação. Processo sobre o 
fornecimento ao estrangeiro de armas, munições e restante material de guerra de fabrico nacional, pedidos de 
informação relativos à habilitação legal de uma firma e eventual fornecimento de munições por intermédio de 
entidades particulares. 1964-09-30 / 1966-01-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0877/002 - Procura de material de guerra para exportação. Processo sobre pedidos 
de cotação, diligências junto do Pentágono que facilitem a exportação de material de guerra de fabrico nacional 
para os EUA e fornecimento de cotações. 1966-02-14 / 1966-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0877/003 - Procura de material de guerra para exportação. Processo sobre o 
eventual fornecimento de material de guerra - possível cooperação da indústria militar nacional ao grupo industrial 
alemão e fornecimento de cotações. 1965-12-16 / 1967-09-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0877/004 - Procura de material de guerra para exportação. Processo sobre o ensaio 
de investigação do comportamento à largada e da estabilidade da bomba FG, relatório do ensaio, eventual 
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exportação de munições, venda de munições excedentes ou de novo fabrico e importação e exportação de 
fardamento. 1967-06-21 / 1967-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0877/005 - Pedido de armas ligeiras e munições pelo Ministério do Ultramar. Contém 
informações sobre material para o OPV de Angola, São Tomé e Príncipe e Guiné, mapas das necessidades em 
armamento e equipamento para o Corpo de Voluntários de São Tomé, munições para a PSP de Macau, plano de 
produção de munições, espingardas Mauser 7,9 mm em carga à Região Militar de Angola, necessidades da província 
de Angola em munições para armas ligeiras, fornecimento de material de guerra a Moçambique e a Timor,  
obtenção de material de guerra para a instrução de voluntários solicitada pelo Ministério do Ultramar. 1961-03-31 
/ 1962-11-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0877/006 - Pedido de armas ligeiras e munições pelo Ministério do Ultramar. Contém 
informações sobre fornecimentos de armas e munições à Guarda Fiscal de Moçambique, espingardas G3 destinadas 
à OPV de Angola, material para o governo da província da Guiné. 1963-02-09 / 1964-12-18 
 
 
UI 0878 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0878/007 - Fornecimento de 4 milhões de cartuchos 7,62 mm à República Federal 
Alemã. Processo sobre o fornecimento de cartuchos pela FNMAL ao Ministério do Interior do governo da Alemanha 
Ocidental. 1958-03-18 / 1958-03-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0878/008 - Venda de munições ao governo alemão. Processo sobre a venda de 
munições 7,62 e 10,5 ao governo alemão através da firma Norte Importadora, Lda. e relatório da visita do 
representante da firma. 1957-03-19 / 1959-07-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0878/009 - Venda de munições ao governo alemão. Processo sobre a venda de 
munições 7,62 e 10,5 ao governo alemão através da firma Norte Importadora, Lda., prorrogação da validade das 
credenciais passadas à firma, contrato com a República Federal Alemã e troca de correspondência com a Fábrica 
Militar de Braço de Prata. 1959-07-07 / 1960-07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0878/010 - Venda de munições ao governo alemão. Processo sobre a encomenda de 
munições 10,5 para República Federal Alemã a fabricar pela Fábrica Militar de Braço de Prata, documentação 
técnica, desenhos e especificações aplicáveis ao fabrico de munições e carregamento de pólvora de Bayonne para 
Portugal. 1961-01-12 / 1962-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0878/011 - Venda de munições ao governo alemão. Processo sobre a encomenda de 
munições 10,5 para República Federal Alemã a fabricar pela Fábrica Militar de Braço de Prata, contrato com a RFA 
para fornecimento de munições e troca de correspondência com a Companhia de Pólvoras e Munições de 
Barcarena. 1962-09-08 / 1962-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0878/012 - Venda de munições ao governo alemão. Processo sobre o envio de 
boletins de registo de importação e de autorização com isenção de direitos. 1962-09-20 / 1968-12-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0878/013 - Encomenda de munições 7,62 mm para a Alemanha. Assuntos 
financeiros. Contém correspondência entre os bancos e informação sobre o fabrico de munições. 1959-11-30 / 
1961-12-22 
 
 
UI 0879 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/014 - Colaboração entre a Fábrica Militar de Braço de Prata e a Pasadena 
Pirearms Company a nível de munições. Contém pedidos de inspeção mista para aceitação apresentada pelo país 
hospedeiro da Comissão Executiva de Obras Militares Extraordinárias (CEIOTAN - CEOME) no Depósito NATO de 
Combustíveis na Área de Lisboa e no Depósito NATO de Combustíveis em Ponta Delgada, Açores. 1960-07-06 / 
1972-09-12 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/015 - Venda de munições 7,62 mm à Suíça. Contém listas de material a 
despachar e autorizações de exportação com isenção de direitos. 1960-10-03 / 1960-11-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/016 - Aquisição de viaturas anfíbias para o Exército e material de transposição 
de cursos de água. Contém correspondência da NATO, Defesa, EMGFA, Estado Maior do Exército e Estado Maior 
da Armada. 1961-01-16 / 1961-04-24 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/017 - Necessidade de material auto em Angola. Processo sobre viaturas 
blindadas ligeiras, reequipamento das Forças Terrestres em autometralhadoras e com viaturas de reconhecimento, 
ofertas de jeeps Willys e relatório da missão a França. 1964-02-14 / 1964-02-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/018 - Fabrico de material de guerra pela PRECIX. Processo sobre os alvarás da 
firma PRECIX, LDA., granadas de mão ofensivas, fabrico de material de guerra, importação de armamento proibido, 
relações com países estrangeiros e boletins de registo de importação. 1963-06-07 / 1965-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/019 - Fabrico de material de guerra pela PRECIX. Processo sobre importação 
de matéria prima, boletins de registo de importação e pedido de isenção de direitos alfandegários. 1966-01-08 / 
1966-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/020 - Fabrico de material de guerra pela PRECIX. Processo sobre importação 
de matéria prima, boletins de registo de importação e pedido de isenção de direitos alfandegários. 1966-09-05 / 
1967-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/257/0879/021 - Estudo para adoção de um DILAGRAMA. Documentos sobre o ensaio 
comparativo dos dispositivos ALG/64 E DILAGRAMA para lançamento de granadas com espingarda - comissão de 
estudos de armas ligeiras e aquisição de minas espanholas. 1965-05-13 / 1966-12-13 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/258 
Título: Procura de material a entidades oficiais estrangeiras. 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 880 - 884) com um total de 31 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre procura de material a entidades oficiais estrangeiras, 
aquisição de armas e munições de pequenos calibres, pistolas Walter e granadas lacrimogéneas no âmbito das 
conversações luso-alemãs, pistolas metralhadoras, carros de combate M 24 aos EUA, material eletrónico para a 
artilharia antiaérea de 9,4 cm, radares de tiro para a defesa aérea territorial, material rádio diverso no estrangeiro, 
cartuchos 9 mm Parabellum à Alemanha, granadas de mão irritantes, fragatas do Almirantado Britânico, navios 
escolta através do MDAP e aquisição de cinco aviões DO-27 à República Federal da Alemanha (RFA).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo ordem cronológica - 3125, 3371, 2680, 347, 
2494, 270, 798, 969, 2711, 2493, 2694, 3052, 1644, 195 - M48 
Idioma: Português, francês, inglês, alemão, espanhol e italiano 
 
UI 0880 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0880/001 - Aquisições, MAS - publicações. Processo sobre a aquisição de material ao 
abrigo do sistema MAS por intermédio do MAAG - Military Assistance Advisory Group, publicações do 
departamento do Exército americano e normas para aquisição de material ao abrigo das MSMS- Mutual Security 
Military Sales. 1964-02-26 / 1967-09-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0880/002 - Família de armas e munições de pequenos calibres. Aquisição da 
espingarda automática CETME 7,62 - espanhola. Contém correspondência com o adido militar em Madrid. 1956-
03-06 / 1956-11-14 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0880/003 - Aquisição de pistolas Walter no âmbito das conversações luso-alemãs. 
Contém informações sobre o fornecimento de 200 pistolas para o Corpo da Guarda Fiscal de Angola, PIDE e Corpo 
de Polícia de Moçambique e contrato de fornecimento entre o Ministério da Defesa Nacional e a firma Carl Walter. 
1960-07-26 / 1960-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0880/004 - Aquisição de pistolas Walter no âmbito das conversações luso-alemãs. 
Contém informações sobre a aquisição das pistolas para a PSP e GNR no ultramar, aquisição de espingardas G-3, 
pistolas Walter e Parabellum, munições, folheto da Beretta. 1961-01-02 / 1961-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0880/005 - Aquisição de pistolas Walter no âmbito das conversações luso-alemãs. 
Contém informações sobre o fornecimento de 200 pistolas Walter à PSP de Angola, plano de aquisições Walter 
para 1962. 1961-12-15 / 1964-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0880/006 - Aquisição de pistolas metralhadoras para as Forças Armadas. Contém 
informações sobre a obtenção de armas e munições para a TECNIL em Luanda, oferta de pistolas-metralhadoras 
Dux-51 9mm tipo Parabellum, aquisição de pistolas metralhadoras FN-UZI, aquisição de pistolas-metralhadoras 
Madsen Mark I cal. 9 mm pelo Governo Geral de Moçambique, pedido de compra de material de guerra à firma 
Star Echevarria, importação de metralhadoras Z45 de Espanha, exportação de armas e munições para Angola. 1961-
04-03 / 1961-07-07 
 
 
UI 0881 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0881/007 - Aquisição de pistolas metralhadoras para as Forças Armadas. Contém 
definição de modelos para eventuais aquisições, especificações técnicas da metralhadora CI-3R da Panrico com 
fotografias, caraterísticas técnicas da metralhadora Beretta e da pistola metralhadora Sola, aquisição de 
metralhadoras Uzi, pistolas metralhadoras Madsen, aquisições para Moçambique, envio de armas para Luanda, 
aquisição de Star-Z45. 1961-07-07 / 1961-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0881/008 - Aquisição de pistolas metralhadoras para as Forças Armadas. Contém 
informações sobre verbas orçamentadas para aquisição de pistolas metralhadoras da Fábrica de Braço de Prata, 
fornecimento de material à PSP de São Tomé, memorando relativo a espingardas automáticas, pistolas 
metralhadoras UZI e metralhadoras MG 42 a tratar no âmbito da Comissão Luso-Alemã, definição de um modelo 
standard de pistola metralhadora, aquisição de armas para Angola, pistola metralhadora Vigneron e especificações 
técnicas da metralhadora CI-3R da Panrico com fotografias, pistolas Sterling de 9 mm, relatório sobre as 
experiências realizadas com a pistola-metralhadora Parinco CI-3R 9 mm (Parabellum na carreira de tiro da Fábrica 
Militar de Braço de Prata em 1962, aquisição de pistolas metralhadoras Beretta pela PSP. 1962-01-05 / 1962-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0881/009 - Aquisição de carros de combate M 24 aos EUA. Processo sobre carros de 
combate e ofertas de material pela Norte Importadora, comparação das caraterísticas dos carros M24 e M41, 
aquisição nos EUA de diverso material para as quatros divisões não NATO, oferta pelo Canadá de tanques ligeiros 
Stuart, fotografias do carro 13T.75 modelo 51, aquisição de viaturas de transporte (meia lagarta) M3, ofertas da 
Tunick Brothers de veículos militares com fotografias. 1955-02-19 / 1956-05-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0881/010 - Aquisição de material eletrónico para a artilharia antiaérea de 9,4 cm. 
Contém informações sobre geradores para radares táticos, renovação do material de artilharia antiaérea, obtenção 
de preditores. 1956-11-14 / 1957-04-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0881/011 - Aquisição de radares de tiro para a defesa aérea territorial. Contém 
documentos NATO e informações sobre material de defesa antiaérea, abate de 10 grupos de artilharia antiaérea 
do Exército dos EUA, memorando dirigido ao chefe da Ajuda Mútua na Europa, necessidades nacionais em artilharia 
antiaérea pesada segundo o sistema americano, aquisição de radares de tiro. 1956-12-29 / 1957-06-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0881/012 - Aquisição de postos de rádio GRC9 e PRC10 no estrangeiro, exceto 
Alemanha, para o Ultramar. Contém informações sobre material rádio para cooperação aeroterrestre no ultramar, 
material de comunicações para forças de desembarque, manual de posto rádio C13, relação de processos 
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pendentes em Lisboa do Comando Territorial Independente do estado da Índia (CTIEI), relatório sobre o estudo e 
proposta das medidas necessárias para melhoria das comunicações ar-terra nas operações militares decorrentes 
na 2ª Região Aérea, relatório da visita à Escola Militar de Eletromecânica e ao Depósito de Material de Transmissões 
em Linda-a-Velha, manual técnico de utilização do ANN/PRC 8A - 9A e 10A. 1959-01-00 / 1961-07-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0881/013 - Aquisição de postos de rádio GRC9 e PRC10 no estrangeiro, exceto 
Alemanha, para o Ultramar. Contém informações sobre experiências com posto rádio, propostas de empresas com 
catálogos e folhetos, relações de material de transmissões fornecidos ao Comando Territorial Independente de 
Timor (CTIT), normas gerais para as comunicações de cooperação entre os 3 ramos militares no ultramar, rede de 
alarme para proteção, contraguerrilhas de objetivos isolados, serviço de transmissões na Índia Portuguesa. 1961-
07-11 / 1961-12-04 
 
 
UI 0882 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0882/014 - Aquisição de material rádio diverso no estrangeiro. Contém propostas de 
empresas com catálogos e folhetos, material de comunicações para a defesa civil, emissores de sinais de alerta, 
postos rádio de campanha para Timor, determinação das frequências a adotar nas redes de alarme a instalar no 
ultramar, acordo Finabel sobre as características militares de posto rádio HF. 1962-01-13 / 1962-07-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0882/015 - Aquisição de material rádio em Portugal e no estrangeiro, exceto 
Alemanha. Contém informações sobre fornecimento de equipamentos portáteis individuais transistorizados de HF 
e de VHF - modelos IRET, megafones para equipamento de caçadores especiais e fuzileiros da PHILIPS, propostas 
das empresas com folhetos demonstrativos, parecer técnico sobre walkie-talkies, estudo comparativo entre 
amplificadores alemão e francês, equipamentos rádio modelo SESB-120L com fotografia. 1963-01-11 / 1963-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0882/016 - Aquisição de material rádio em Portugal e no estrangeiro, exceto 
Alemanha. Contém propostas de empresas. 1964-01-21 / 1965-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0882/017 - Aquisição de material rádio em Portugal e no estrangeiro, exceto 
Alemanha. Contém propostas de empresas com folhetos. 1966-01-05 / 1967-12-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0882/018 - Aquisição de material rádio em Portugal e no estrangeiro, exceto 
Alemanha. Anexo. Contém Boletim da Federação Nacional das Indústrias Eletrónicas de França relativo ao 2º 
trimestre de 1967. 1967-07-00 / 1967-07-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0882/019 - Aquisição de postos rádio no estrangeiro, exceto Alemanha, e a entidades 
privadas. Contém documentos NATO sobre excedentes de equipamento e propostas de empresas. 1971-01-13 / 
1971-11-17 
 
 
UI 0883 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0883/020 - Aquisição de postos rádio no estrangeiro, exceto Alemanha, e a entidades 
privadas. Contém propostas de empresas, normas técnicas da American Society for Testing and Materials, 
documentos NATO com material excedentário. 1971-07-12 / 1973-12-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0883/021 - Obtenção de granadas lacrimogéneas no âmbito das conversações luso-
alemãs. Contém informações sobre anulação de uma encomenda de granadas de mão feita à Companhia de 
Pólvoras e Munições de Barcarena, aquisição de granadas de mão ofensivas, granadas de mão universal de duplo 
efeito, compras na Alemanha no âmbito da Comissão Mista Luso-Alemã, encomendas de granadas lacrimogéneas 
e fumígenas com estudo comparativo. 1960-07-30 / 1961-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0883/022 - Aquisição de cinco milhões de cartuchos 9 mm Parabellum, à Alemanha. 
Contém informação sobre facilidades para licença de exportação de armamento, munições de armas ligeiras para 
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Angola, plano de produção de munições na Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras, contrato com a firma 
Gustav Genschow & Co. 1961-04-18 / 1961-12-23 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0883/023 - Aquisição de granadas de mão irritantes. Processo sobre estudos, ensaios 
e experiências de material, produção em Portugal das granadas antimotim, normas e precauções de armazenagem 
e manuseamento, granadas L1 A1 da Shermuly e Spel e granadas depauperantes adquiridas à Rodésia, relatório 
sobre experiências reais com gases esternutatórios irritantes do Comando da 2ª Região Aérea. 1963-02-06 / 1963-
12-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0883/024 - Aquisição de granadas de mão irritantes. Processo sobre estudos, ensaios 
e experiências de material, aquisição de explosivos e artifícios, granadas de mão lacrimogéneas, fabrico em Portugal 
das granadas antimotim, normas e precauções de armazenagem e manuseamento, granadas L1 A1 da Shermuly e 
Spel e granadas depauperantes Riot Guns. 1963-01-16 / 1964-11-21 
 
 
UI 0884 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0884/025 - Aquisição de granadas de mão irritantes. Documentos NATO sobre o 
fabrico em Portugal de granadas de mão carregadas com pó, foguetes iluminantes e aquisição de material de guerra 
para o comando da PSP de Timor. 1965-01-19 / 1967-11-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0884/026 - Aquisição de fragatas do Almirantado Britânico. Contém informações 
sobre o processo de aquisição, diligências feitas em Inglaterra, proposta de substituição do aviso de 2ª classe 
Gonçalo Velho. 1955-11-17 / 1958-12-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0884/027 - Aquisição de navios escolta através do MDAP. Processo sobre construção 
em Portugal de navios escolta oceânicos da classe Dealey com a comparticipação dos EUA e auxílio militar dos EUA 
aos países NATO. 1958-05-06 / 1959-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0884/028 - Aquisição de navios através do MDAP. Processo sobre construção em 
Portugal de navios escolta oceânicos da classe Dealey com a comparticipação dos EUA, aquisição do sistema de 
armas e munições A/S para os escoltas e isenção de direitos de importação dos materiais para a construção. 1960-
02-09 / 1964-01-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0884/029 - Aquisição de navios através do MDAP. Processo sobre novas construções, 
contratos relativos à construção de fragatas da classe Almirante Pereira da Silva, pedido de isenção de direitos de 
importação e contrato relativo ao fornecimento de munições para os lança-foguetes A/S dos escoltas oceânicos. 
1964-01-08 / 1967-11-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0884/030 - Aquisição de cinco aviões DO-27 à República Federal da Alemanha (RFA). 
Contém contrato celebrado entre o ministério federal da defesa e a firma francesa SFOM para equipamento dos 
aviões DO-27, transporte dos aviões DO-27 para Angola, relatório sobre a compra dos aviões DO-27, contratos 
suplementares e despachos, estudo comparativo do Broussard e do DO-27, informação sobre os assuntos da Força 
Aérea que aguardam solução, modificações dos aviões DO-27 a ceder pela RFA, relatório da missão a França e 
Alemanha, empréstimo de 3 aviões Do-27 pelas Forças Armadas da RFA. 1960-01-18 / 1960-12-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/258/0884/031 - Aquisição de cinco aviões DO-27 à República Federal da Alemanha (RFA). 
Contém informações sobre a aquisição de postos rádio ARC 44 para os aviões DO-27, contrato de cedência de 3 
aviões DO-27, propostas de aquisição, consulta para aquisição de 16 aviões monomotores de empregos múltiplos, 
montagem dos aviões e ensaio em Angola, encargos com a receção, transporte e experiências finais em Angola, , 
montagem e manejo do armamento MATRA, contrato com a firma SOCRAT para fornecimento de equipamento 
rádio. 1961-01-05 / 1960-12-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/259 
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Título: Receção, transporte e liquidação de despesas de material: agentes de embarque. 
Datas extremas: 1958 / 1969 
Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. 885) com um total de 2 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre agentes de embarque na receção, transporte e liquidação 
de despesas de material 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e por ordem cronológica - 1573 - M510 
Idioma: Português e inglês 
 
UI 0885 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/259/0885/001 - Agentes de embarque - geral. Processo sobre transportes de cargas de 
material de guerra, dos portos do norte da Europa para Portugal continental e ultramarino e lista dos agentes de 
embarque MDAP. 1958-03-20 / 1960-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/259/0885/002 - Agentes de embarque - geral. Processo sobre regras de transportes de 
cargas militares provenientes dos portos do norte da Europa para Portugal continental, fretes marítimos para 
material militar procedente dos EUA, inclui apontamentos manuscritos. 1960-12-22 / 1969-02-20 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/260 
Título: Mapas e relatórios sobre a situação do material.  
Datas extremas: 1956 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 886 - 888) com um total de 22 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por mapas e relatórios sobre a situação do material., existências e distribuição 
de espingardas automáticas, relatórios de material capturado ao inimigo, relatórios para o SHAPE sobre o estado 
do material das forças terrestres, relatórios sobre apoio em tempo de guerra, relatórios sobre o estado do 
equipamento do Exército, equipamento das forças terrestres destinadas ao SHAPE, relatórios para o SACLANT sobre 
o estado do material das forças aeronavais portuguesas NATO, listas de material recebido ao abrigo de ajudas 
mútuas  MDAP, necessidades, existências e faltas de material pela Secção de Rearmamento do Estado Maior do 
Exército e mapas sobre armamento e munições do Exército do Conselho Superior de Defesa Nacional.  
Sistema de organização: Série ordenada nº original de processo e por ordem cronológica - 3493, 3190, 3008, 330, 
1189, 1190, 473, 329, 629, 619 - M6 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0886 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/001 - Existências e distribuição de espingardas automáticas. Processo sobre o 
fabrico e fornecimento de espingardas automáticas G3, avaliação das necessidades, aquisição para a Força Aérea e 
necessidades para a Guiné, inclui apontamentos manuscritos. 1966-02-16 / 1967-11-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/002 - Existências de material - espingardas automáticas. Processo sobre a 
distribuição de espingardas automáticas às unidades de guarnição normal das províncias ultramarinas. 1964-01-11 
/ 1965-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/003 - Relatórios de material capturado ao inimigo. Processo sobre a mina 
anticarro inglesa e relatórios da Região Militar de Angola - informação técnica de armamento capturado. 1962-03-
17 / 1963-12-17 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/004 - Relatórios de informação técnica de material capturado ao inimigo. 
Processo sobre a mina anticarro, mina antipessoal, granada de morteiro, granada de mão defensiva e relatórios do 
Comando Territorial Independente da Guiné e da Região Militar de Moçambique sobre informação técnica de 
armamento capturado. 1963-12-07 / 1964-12-18 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/005 - Relatórios de material capturado ao inimigo. Processo sobre o emissor 
recetor e relatórios do Comando Territorial Independente da Guiné - informação técnica de armamento capturado. 
1965-03-17 / 1967-08-25 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/006 - Relatórios para o SHAPE sobre o estado do material das Forças Terrestres 
referentes a 1956. Contém mapas de material. 1956-06-25 / 1956-12-22 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/007 - Relatórios sobre apoio médico - SH-LOG-65, relatórios médicos em tempo 
de guerra - SH-LOG-75. Processo com normas e informação estatística, cooperação entre os serviços de saúde civis 
e militares, relatórios médicos em tempo de paz e em tempo de guerra, quadros do Estado-Maior, do Serviço de 
Saúde e relatório anual do estado de preparação do apoio médico das forças nacionais do Comando Aliado da 
Europa. 1956-01-09 / 1972-11-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0886/008 - Relatório sobre o estado do equipamento do Exército. Processo 
referentes aos relatórios periódicos trimestrais e semestrais sobre a situação do equipamento e abastecimentos 
das Forças Terrestres Nacionais destinadas ao SHAPE. 1956-01-09 / 1958-02-03 
 
 
UI 0887 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0887/009 - Relatório do 2º semestre de 1956 sobre equipamento das Forças 
Terrestres destinadas ao SHAPE. Contém correspondência e documentos NATO do SHAPE. 1956-04-03 / 1956-09-
21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0887/010 - Relatório do 2º semestre de 1956 sobre equipamento das Forças 
Terrestres destinadas ao SHAPE. Contém correspondência e documentos NATO do SHAPE. 1957-01-04 / 1957-11-
26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0887/011 - Relatório sobre a situação do equipamento e abastecimento das Forças 
Terrestres nacionais destinadas ao SHAPE. Contém correspondência e documentos NATO do SHAPE. 1958-01-04 / 
1962-12-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0887/012 - Relatórios para o SACLANT sobre o estado do material das forças 
aeronavais portuguesas NATO. Contém documentos NATO. 1958-06-30 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0887/013 - Relatórios para o SACLANT sobre o estado do material das forças 
aeronavais portuguesas NATO. Contém documentos NATO. 1969-01-08 / 1972-07-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0887/014 - Relatórios para o SACLANT sobre o estado do material das forças 
aeronavais portuguesas NATO. Contém documentos NATO. 1973-02-21 / 1974-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0887/015 - Lista de material recebido ao abrigo de ajudas mútuas -  MDAP. Contém 
relações de material vindo do estrangeiro. 1956-09-05 / 1956-12-06 
 
 
UI 0888 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0888/016 - Receção de material MDAP. Contém mapas discriminativos do material 
MDAP. 1956-09-10 / 1956-12-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0888/017 - Receção de material MDAP. Contém mapas discriminativos do material 
MDAP. 1957-00-00 / 1957-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0888/018 - Receção de material MDAP. Contém mapas discriminativos do material 
MDAP. 1960-00-00 / 1960-00-00 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0888/019 - Necessidades, existências e faltas de material pela Secção de 
Rearmamento do Estado Maior do Exército. Contém listas de faltas e custos de material. 1957-00-00 / 1960-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0888/020 - Necessidades, existências e faltas de material pela Marinha. 1957-00-01 
/ 1960-00-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0888/021 - Necessidades, existências e faltas de material pela Força Aérea. Contém 
listas de faltas e custos de material. 1957-00-01 / 1960-00-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/260/0888/022 - Mapas sobre armamento e munições do Exército do Conselho Superior 
de Defesa Nacional. Contém mapas tendo em conta as dotações concedidas e os orçamentos utilizados e discutidos 
na sessão do CSDN de 22 de maio de 1973. 1973-05-22 / 1973-05-22 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/261 
Título: Compra de viaturas para o Ultramar.  
Datas extremas: 1961 / 1969 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (cx. 889 - 890) com um total de 10 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de compra de viaturas para o Ultramar, ofertas e aquisições de 
material automóvel e catálogos.   
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - 2491 - M49 
Idioma: Português, francês, inglês, alemaõ e checo 
 
UI 0889 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0889/001 - Compra de viaturas para o Ultramar. Contém informações e propostas 
de viaturas Unimog Diesel com catálogo, viatura Mutt M151 Ford, M422 da American Motors Corporation, Daimler 
Scart Cars, Renault, ambulância Willys, Bedford 4x4 com fotografias. 1961-06-19 / 1961-12-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0889/002 - Compra de viaturas para o Ultramar. Contém proposta de fornecimento 
de viaturas Austin ao Exército pela firma "The British Motor Corporation Ltd", viaturas articuladas, compras ao 
Brasil de jeepões militares Willys, oferta de autometralhadoras Panhard, relatório sobre oferta de correntes 
antiderrapantes pela firma Agricel. 1962-01-13 / 1962-11-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0889/003 - Ofertas e aquisições de material automóvel. Financiamento por 4 a 5 
anos de material fabricado pela International Harvester Export Company de Chicago. 1963-03-04 / 1963-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0889/004 - Compra de viaturas para o Ultramar. Contém informações sobre oferta 
de viaturas blindadas, necessidade de viaturas anfíbias para a Força Aérea, oferta de uma viatura para incêndios 
para aeroportos e catálogos de viaturas, fotografias de veículo TAM 4500. 1962-11-07 / 1963-02-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0889/005 - Workshop manual for the Praga V3S Truck. 1956-00-00 / 1956-00-00 
 
 
UI 0890 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0890/006 - Catálogos do V3S - Cross Country Truck Praga. anexos enviados pela Norte 
Importadora. 1961-00-00 / 1961-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0890/007 - Compra de viaturas para o Ultramar. Contém ofertas de viaturas e 
respetivo material para possível aquisição: viaturas Kraka, Land Rover, Stalwart, entre outras. 1963-08-26 / 1966-
03-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0890/008 - Compra de viaturas para o Ultramar. Contém oferta através dos adidos 
militares, viaturas blindadas de reconhecimento, chapas de alumínio para blindagem de viaturas, camião Rheinstahl 
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Handmag, ofertas da Tecnova, da Crane Fruehaulf, da Mercúrio, da Eural, da Henry Hathely, da Aviomondo, da 
Sociedade Franco Libanesa, ofertas italianas e através da DELNATO e da Comissão Mista Luso-Alemã. 1963-10-21 / 
1966-03-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0890/009 - Compra de viaturas para o Ultramar. Contém informação da Firma 
Guedes & Almeida sobre viaturas militares Mercedes-Benz do modelo Unimog 416 (4x4) para carga útil de 2,5 
toneladas em Todo-Terreno. 1968-00-00 / 1968-00-00 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/261/0890/010 - Compra de viaturas para o Ultramar. Contém informação das firmas 
Guedes & Almeida e C. Santso sobre o fornecimento de cerca de 500 a 1800 viaturas táticas militares tipo Unimog 
"S" 404.113. 1968-06-06 / 1969-01-06 
 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/262 
Título: Conferência dos Diretores Nacionais de Armamento.  
Datas extremas: 1966 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (cx. 891 - 895) com um total de 23 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às conferências dos Diretores Nacionais de 
Armamento, relatórios de atividades e memorandos.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica e nº original de processo - 3441 - L111. 
Idioma: Português, francês e inglês 
 
UI 0891 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0891/001 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre as relações com as autoridades militares e agências da NATO, grupo de trabalho para o plano de defesa e 
relatório da atividade da comissão de diretores - CNAD (Conference of National Armaments Directors). 1966-05-30 
/ 1967-02-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0891/002 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre as relações com as autoridades militares e agências da NATO, nomeações dos representantes dos grupos de 
armamento do Exército, Marinha e Força Aérea e relatório da atividade da comissão de diretores. 1967-02-07 / 
1969-06-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0891/003 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a proposta da delegação dos Estados Unidos relativa à composição e ao mandato do grupo NATO sobre a 
logística para a defesa, programa de trabalhos e sumário do relatório da reunião da comissão de diretores. 1967-
08-10 / 1967-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0891/004 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência consultiva experimental de industriais, planificação, disposições gerais, resoluções e 
recomendações, memorando, relatório da comissão económica e do grupo de estudos. 1967-12-08 / 1968-02-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0891/005 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência dos diretores, projeto de procedimentos e aplicações do acordo NATO sobre a comunicação 
para fins de defesa das informações técnicas, compatibilidades dos sistemas de navegação/comunicações e 
relatório da comissão de diretores. 1968-03-18 / 1968-06-05 
 
 
UI 0892 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0892/006 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência dos diretores, cooperação em matéria de pesquisas tendo em vista a produção de materiais 
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militares, criação de um fundo internacional destinado à realização dos projetos NATO e relatório do presidente 
relativamente à atividade do grupo de peritos. 1968-05-21 / 1968-08-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0892/007 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre as condições de segurança no manuseamento das munições e dos explosivos militares, conferência consultiva 
experimental de industriais, criação de um fundo internacional destinado à realização dos projetos NATO e relatório 
da atividade da comissão de diretores. 1968-08-21 / 1968-10-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0892/008 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência dos diretores nacionais de armamento - grupos NATO de armamentos das Forças Navais e 
aéreas, fundo especial para planificação e cooperação e relatório da comissão de diretores. 1969-12-17 / 1974-02-
27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0892/009 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre o grupo NATO de armamentos das Forças Terrestres e aéreas, grupo de peritos sobre os componentes 
eletrónicos, grupo sobre a substituição de materiais e relatórios dos grupos de trabalho. 1970-12-14 / 1971-05-17 
 
 
UI 0893 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0893/010 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência dos diretores nacionais de armamento - grupo NATO de armamentos das Forças Terrestres, 
comparticipação de Portugal no fundo especial para planeamentos de cooperação e relatório da atividade da 
comissão para a codificação. 1971-10-25 / 1972-06-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0893/011 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência dos diretores nacionais de armamento, fundo especial para os projetos de cooperação - 
controle e previsão, estandardização e interoperabilidade dos equipamentos militares e relatório do conselho 
permanente. 1972-01-04 / 1972-03-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0893/012 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, conferência experimental em produção logística, 
orientação futura nos esforços de cooperação e relatórios do grupo de trabalho. 1972-01-31 / 1972-05-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0893/013 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a comparticipação de Portugal no fundo especial para planeamento de cooperação, armas e material de 
artilharia - apresentação de um novo sistemas de armas de artilharia, inclui positivos fotográficos e relatório da 
atividade da comissão de diretores. 1972-04-26 / 1972-07-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0893/014 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência dos diretores nacionais de armamento - grupos NATO de armamentos das Forças Terrestres, 
navais, cooperação em pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamentos militares, reuniões, memorandos 
e relatório dos representantes dos diretores. 1972-07-05 / 1972-08-21 
 
 
UI 0894 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0894/015 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, grupo de armamento das Forças Terrestres, análise e 
revisão do papel do grupo consultivo industrial, memorando, sumário e relatório da reunião da comissão de 
diretores. 1972-11-06 / 1972-08-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0894/016 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, grupo de armamento das Forças Terrestres, grupo de 
trabalho para a qualidade e seu controlo, grupo de trabalho para a codificação, memorandos, reuniões e relatórios 
dos grupos de trabalho. 1973-02-07 / 1973-10-31 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0894/017 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, diretivas nacionais de armamento, grupo de armamento 
das Forças Terrestres, representação das fábricas militares no NIAG, orientação futura dos esforços em cooperação, 
resultados e relatórios da reunião do CNAD. 1972-11-13 / 1973-02-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0894/018 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, esquema para aquisição e adoção de material de guerra, 
cooperação na pesquisa, desenvolvimento e produção de equipamento militar, memorandos e relatórios da 
comissão. 1973-02-05 / 1973-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0894/019 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, grupo de armamento das Forças Aéreas, resultado das 
reuniões com os membros do NIAG e NADREP e relatório da comissão de diretores em anti artilharia. 1973-03-07 / 
1973-10-31 
 
 
UI 0895 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0895/020 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, grupo de armamento das Forças Terrestres e aéreas, 
grupo de peritos em componentes eletrónicos, objetivos do NIAG - obstáculos e recomendações, grupo sobre a 
pesquisa para a defesa e relatório das reuniões da comissão de diretores. 1973-03-20 / 1973-10-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0895/021 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, autonomia nacional de fabrico de armas e munições, 
grupo sobre a pesquisa para a defesa, comissão sobre armas de infantaria, doutrina militar NATO em matéria de 
ligações de rádio digital, memorandos e relatórios da comissão de diretores. 1973-07-06 / 1973-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0895/022 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, grupos de armamento das Forças Aéreas, terrestres e 
navais, grupo consultivo industrial NATO e discussão da CNAD sobre a identificação das prioridades para as 
autoridades militares NATO. 1973-10-31 / 1973-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/262/0895/023 - Conferência de Diretores Nacionais de Armamento. Documentos NATO 
sobre a conferência de diretores nacionais de armamento, memorando para o grupo de trabalho sobre a ADIT, 
industria e tecnologia de defesa da aliança NATO, grupos de armamento das Forças Aéreas, terrestres e navais e 
relatório da comissão de diretores. 1974-01-04 / 1974-08-06 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/263 
Título: Copiadores de informações. 
Datas extremas: 1958 / 1971 
Dimensão e suporte: 18 cxs. (cx. 896 - 913) com um total de 75 copiadores 
Âmbito e conteúdo: Série composta por copiadores de informações expedidas pela 3ª Repartição do SGDN 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. 
Idioma: Português 
 
UI 0896 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0896/001 - Informações de maio - junho de 1958. 1958-05-01 / 1958-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0896/002 - Informações de janeiro - fevereiro de 1959. Contém 2 informações de 
janeiro de 1959. 1958-01-03 / 1959-02-25 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0896/003 - Informações de março - abril de 1959. 1959-03-02 / 1959-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0896/004 - Informações de maio - junho de 1959. 1959-05-05 / 1959-06-30 
 
 
 
UI 0897 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0897/005 - Informações de junho - agosto de 1959. 1959-06-17 / 1959-08-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0897/006 - Informações de setembro - outubro de 1959. 1959-08-31 / 1959-11-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0897/007 - Informações de novembro - dezembro de 1959. Contém informação de 
30-04-1959. 1959-11-04 / 1959-12-30 
 
 
UI 0898 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0898/008 - Informações. 1960-01-04 / 1960-12-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0898/009 - Informações de janeiro - fevereiro de 1960. 1960-01-04 / 1960-02-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0898/010 - Informações de março - abril de 1960. 1960-02-26 / 1960-04-28 
 
 
UI 0899 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0899/011 - Informações de maio de 1960. 1960-05-04 / 1960-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0899/012 - Informações de junho de 1960. 1960-06-01 / 1960-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0899/013 - Informações de julho - agosto de 1960. 1960-07-01 / 1960-08-31 
 
 
UI 0900 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0900/014 - Informações de agosto - setembro de 1960. 1960-08-05 / 1960-11-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0900/015 - Informações de outubro - dezembro 1960. 1960-10-07 / 1960-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0900/016 - Informações. 1961-01-09 / 1961-08-04 
 
 
UI 0901 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0901/017 - Informações de março - abril de 1961. 1961-03-02 / 1961-04-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0901/018 - Informações de maio de 1961. 1961-05-01 / 1961-06-08 
 
 
UI 0902 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0902/019 - Informações de julho - agosto de 1961. 1961-06-28 / 1961-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0902/020 - Informações. 1961-07-25 / 1961-12-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0902/021 - Informações de setembro de 1961. 1961-09-02 / 1961-09-30 
 
 
UI 0903 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0903/022 - Informações de outubro de 1961. 1961-10-02 / 1961-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0903/023 - Informações de novembro de 1961. 1961-10-30 / 1961-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0903/024 - Informações de dezembro de 1961. 1961-12-04 / 1961-12-30 
 
 
UI 0904 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0904/025 - Informações de janeiro de 1962. 1962-01-02 / 1962-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0904/026 - Informações de fevereiro de 1962. 1962-02-01 / 1962-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0904/027 - Informações de março de 1962. 1962-01-03 / 1962-03-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0904/028 - Informações de abril de 1962. 1962-04-03 / 1962-04-26 
 
 
UI 0905 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0905/029 - Informações de maio de 1962. 1962-05-01 / 1962-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0905/030 - Informações de junho de 1962. 1962-06-01 / 1962-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0905/031 - Informações de julho de 1962. 1962-07-06 / 1962-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0905/032 - Informações de agosto de 1962. 1962-08-01 / 1962-08-31 
 
 
UI 0906 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0906/033 - Informações de janeiro - setembro de 1962. 1962-01-03 / 1962-09-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0906/034 - Informações de outubro de 1962. 1962-10-01 / 1962-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0906/035 - Informações de novembro de 1962. 1962-11-05 / 1962-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0906/036 - Informações de dezembro de 1962. 1962-12-03 / 1963-12-31 
 
 
UI 0907 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0907/037 - Informações de janeiro de 1963. 1963-01-03 / 1963-01-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0907/038 - Informações de fevereiro de 1963. 1963-02-07 / 1963-03-18 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0907/039 - Informações de março de 1963. 1963-03-02 / 1963-04-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0907/040 - Informações de abril de 1963. 1963-04-01 / 1963-05-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0907/041 - Informações de maio - junho de 1963. 1963-04-30 / 1963-08-09 
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UI 0908 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0908/042 - Informações de junho de 1963. 1963-06-04 / 1963-07-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0908/043 - Informações de julho de 1963. 1963-07-01 / 1963-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0908/044 - Informações de agosto - stembro de 1963. 1963-08-02 / 1963-09-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0908/045 - Informações de outubro de 1963. 1963-10-02 / 1963-11-19 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0908/046 - Informações de novembro - dezembro de 1963. 1963-10-31 / 1963-12-
26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0908/047 - Informações de dezembro de 1963. 1963-12-02 / 1963-12-31 
 
 
UI 0909 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0909/048 - Informações de janeiro de 1964. 1964-01-02 / 1964-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0909/049 - Informações de fevereiro de 1964. 1964-02-01 / 1964-03-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0909/050 - Informações de março de 1964. 1964-03-05 / 1964-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0909/051 - Informações de abril de 1964. 1964-04-01 / 1964-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0909/052 - Informações de maio de 1964. 1964-05-04 / 1964-05-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0909/053 - Informações de junho de 1964. 1964-06-02 / 1964-07-01 
 
 
UI 0910 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0910/054 - Informações de julho de 1964. 1964-07-01 / 1964-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0910/055 - Informações de agosto de 1964. 1964-08-03 / 1964-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0910/056 - Informações de setembro de 1964. 1964-09-02 / 1964-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0910/057 - Informações de outubro de 1964. 1964-10-01 / 1964-10-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0910/058 - Informações de novembro de 1964. 1964-11-02 / 1964-12-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0910/059 - Informações de dezembro de 1964. 1964-12-02 / 1964-12-31 
 
 
UI 0911 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0911/060 - Informações de fevereiro de 1965. 1965-02-02 / 1965-02-26 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0911/061 - Informações de março de 1965. 1965-03-03 / 1965-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0911/062 - Informações de abril de 1965. 1965-04-01 / 1965-05-04 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0911/063 - Informações de maio de 1965. 1965-05-04 / 1965-06-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0911/064 - Informações de junho de 1965. 1965-06-01 / 1965-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0911/065 - Informações de julho de 1965. 1965-07-02 / 1965-07-31 
 
 
UI 0912 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0912/066 - Informações de agosto de 1965. 1965-08-02 / 1965-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0912/067 - Informações de setembro de 1965. 1965-08-10 / 1965-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0912/068 - Informações de outubro de 1965. 1965-10-01 / 1965-10-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0912/069 - Informações de novembro de 1965. 1965-11-02 / 1965-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0912/070 - Informações de dezembro de 1965. 1965-12-06 / 1965-12-31 
 
 
UI 0913 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0913/071 - Informações de janeiro - março de 1966. 1966-01-03 / 1966-03-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0913/072 - Informações de abril - junho de 1966. 1966-04-01 / 1966-06-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0913/073 - Informações de julho - setembro de 1966. 1966-07-01 / 1976-09-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0913/074 - Informações de outubro - dezembro de 1966. 1966-10-03 / 1966-12-27 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/263/0913/075 - Informações de janeiro - março de 1971. 1971-01-30 / 1971-04-07 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/264 
Título: Copiadores de ofícios. 
Datas extremas: 1961 / 1969 
Dimensão e suporte: 48 cxs. (cx. 914 - 961) com um total de 117 copiadores 
Âmbito e conteúdo: Série composta por copiadores de ofícios expedidos pela 3ª Repartição do SGDN.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica 
Idioma: Português 
 
UI 0914 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0914/001 - Correspondência. 1956-07-04 / 1956-12-21 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0914/002 - Correspondência. 1958-02-02 / 1958-03-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0914/003 - Correspondência sobre material de guerra e isenção de direitos de 
importação. 1958-07-01 / 1958-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0914/004 - Correspondência sobre pedidos de isenção de direitos de importação. 
1959-01-06 / 1959-12-22 
 
 
UI 0915 



2020-03-24 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/SGDN/3REP 
 

   

493 / 503 

 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0915/005 - Ofícios de janeiro de 1959. 1959-01-02 / 1959-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0915/006 - Ofícios de fevereiro de 1959. 1959-02-02 / 1959-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0915/007 - Ofícios de março de 1959. 1959-03-02 / 1959-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0915/008 - Ofícios de abril de 1959. 1959-04-01 / 1959-04-30 
 
 
UI 0916 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0916/009 - Ofícios de maio de 1959. Contém verbetes. 1959-05-01 / 1959-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0916/010 - Ofícios de junho de 1959. 1959-06-01 / 1959-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0916/011 - Ofícios de julho de 1959. Contém verbetes. 1959-07-01 / 1959-07-31 
 
 
UI 0917 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0917/012 - Ofícios de agosto de 1959. 1959-08-01 / 1959-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0917/013 - Ofícios de setembro de 1959. Contém verbetes. 1959-09-01 / 1959-09-
30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0917/014 - Ofícios de outubro de 1959. 1959-10-01 / 1959-10-31 
 
 
UI 0918 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0918/015 - Ofícios de novembro de 1959. 1959-11-02 / 1959-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0918/016 - Ofícios de dezembro de 1959. Contém verbetes. 1959-12-02 / 1959-12-
31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0918/017 - Ofícios de novembro de 1960. Contém verbetes. 1960-11-02 / 1960-11-
30 
 
 
UI 0919 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0919/018 - Ofícios de novembro de 1960. 1960-12-02 / 1960-12-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0919/019 - Ofícios de janeiro de 1961. 1961-01-02 / 1961-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0919/020 - Ofícios de fevereiro de 1961. 1961-02-01 / 1961-02-28 
 
 
UI 0920 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0920/021 - Ofícios de março de 1961. 1961-03-01 / 1961-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0920/022 - Ofícios de abril de 1961. 1961-04-01 / 1969-04-29 
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UI 0921 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0921/023 - Ofícios de julho de 1961. Contém verbetes. 1961-07-01 / 1961-07-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0921/024 - Ofícios de agosto de 1961. 1961-07-31 / 1961-08-31 
 
 
UI 0922 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0922/025 - Ofícios de setembro de 1961. Contém verbetes. 1961-09-01 / 1961-09-
30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0922/026 - Ofícios de outubro de 1961. Contém verbetes. 1961-10-02 / 1961-10-31 
 
 
UI 0923 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0923/027 - Ofícios de novembro de 1961. 1961-11-02 / 1961-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0923/028 - Ofícios de dezembro de 1961. 1961-12-02 / 1961-12-30 
 
 
UI 0924 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0924/029 - Ofícios de janeiro de 1962. 1962-01-03 / 1962-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0924/030 - Ofícios de fevereiro de 1962. Contém verbetes. 1962-02-01 / 1962-02-28 
 
 
UI 0925 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0925/031 - Ofícios de março de 1962. Pasta I. 1962-03-01 / 1962-03-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0925/032 - Ofícios de março de 1962. Pasta II. 1962-03-16 / 1962-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0925/033 - Ofícios de abril de 1962. 1962-04-02 / 1962-04-30 
 
 
UI 0926 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0926/034 - Ofícios de maio de 1962. 1962-05-01 / 1962-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0926/035 - Ofícios de junho de 1962. 1962-06-01 / 1962-06-30 
 
 
UI 0927 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0927/036 - Ofícios de julho de 1962. 1962-07-02 / 1962-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0927/037 - Ofícios de agosto de 1962. 1962-08-01 / 1962-08-31 
 
 
UI 0928 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0928/038 - Ofícios de setembro de 1962. Contém verbetes. 1962-09-01 / 1962-09-
29 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0928/039 - Ofícios de outubro de 1962. 1962-10-01 / 1962-10-31 
 
 
UI 0929 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0929/040 - Ofícios de 1 a 15 de novembro de 1962. 1962-11-01 / 1962-11-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0929/041 - Ofícios de 16 a 30 de novembro de 1963. 1962-11-16 / 1962-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0929/042 - Ofícios de dezembro de 1962. 1962-12-03 / 1962-12-31 
 
 
UI 0930 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0930/043 - Ofícios de janeiro de 1963. 1963-01-02 / 1963-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0930/044 - Ofícios de janeiro de 1963. 1963-01-16 / 1963-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0930/045 - Ofícios de fevereiro de 1963. 1963-02-01 / 1963-02-28 
 
 
UI 0931 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0931/046 - Ofícios de março de 1963. 1963-03-01 / 1963-03-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0931/047 - Ofícios de abril de 1963. 1963-04-01 / 1963-04-30 
 
 
UI 0932 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0932/048 - Ofícios de maio de 1963. Pasta I. 1963-05-01 / 1963-05-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0932/049 - Ofícios de maio de 1963. Pasta II. 1963-05-21 / 1963-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0932/050 - Ofícios de junho de 1963. 1963-06-01 / 1963-06-28 
 
 
UI 0933 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0933/051 - Ofícios de julho de 1963. Pasta I. 1963-07-01 / 1963-07-16 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0933/052 - Ofícios de julho de 1963. Pasta II. 1963-07-17 / 1963-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0933/053 - Ofícios de agosto de 1963. 1963-08-01 / 1963-08-31 
 
 
UI 0934 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0934/054 - Ofícios de setembro de 1963. 1963-09-02 / 1963-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0934/055 - Ofícios de outubro de 1963. 1963-10-01 / 1963-10-31 
 
 
UI 0935 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0935/056 - Ofícios de 1 a 19 de novembro de 1963. Contém verbetes. 1963-11-01 / 
1963-11-20 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0935/057 - Ofícios de 20 a 30 de novembro de 1963. 1963-11-20 / 1963-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0935/058 - Ofícios de dezembro de 1963. 1963-12-02 / 1963-12-15 
 
 
UI 0936 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0936/059 - Ofícios de janeiro de 1964 - 1ª quinzena. 1964-01-02 / 1964-01-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0936/060 - Ofícios de janeiro de 1964 - 2ª quinzena. 1964-01-16 / 1964-01-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0936/061 - Ofícios de fevereiro de 1964 - 1ª quinzena. 1964-02-01 / 1964-02-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0936/062 - Ofícios de fevereiro de 1964 - 2ª quinzena. 1964-02-17 / 1964-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0936/063 - Ofícios de março de 1964 - 1ª quinzena. 1964-03-02 / 1964-03-14 
 
 
UI 0937 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0937/064 - Ofícios de março de 1964 - 2ª quinzena. 1964-03-14 / 1964-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0937/065 - Ofícios de abril de 1964 - 1ª quinzena. 1964-04-01 / 1964-04-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0937/066 - Ofícios de abril de 1964 - 2ª quinzena. 1964-04-16 / 1964-04-30 
 
 
UI 0938 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0938/067 - Ofícios de maio de 1964 - 1ª quinzena. 1964-05-01 / 1964-05-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0938/068 - Ofícios de maio de 1964 - 2ª quinzena. 1964-05-16 / 1964-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0938/069 - Ofícios sobre material de guerra e isenção de direitos de importação. 
1964-05-19 / 1967-03-29 
 
 
UI 0939 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0939/070 - Ofícios de junho de 1964 - 1ª quinzena. 1964-06-01 / 1964-06-15 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0939/071 - Ofícios de junho de 1964 - 2ª quinzena. 1964-06-15 / 1964-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0939/072 - Ofícios de julho de 1964. 1964-07-01 / 1964-07-31 
 
 
UI 0940 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0940/073 - Ofícios de agosto de 1964. 1964-07-31 / 1964-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0940/074 - Oficios de setembro de 1964. 1964-09-01 / 1964-09-30 
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UI 0941 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0941/075 - Ofícios de outubro de 1964. 1964-10-01 / 1964-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0941/076 - Ofícios de novembro de 1964. 1964-11-02 / 1964-11-30 
 
 
UI 0942 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0942/077 - Ofícios de dezembro de 1964. 1964-12-02 / 1964-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0942/078 - Correspondência expedida pelo Coronel José Francisco Correa Leal. 1965-
01-06 / 1966-12-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0942/079 - Ofícios de fevereiro de 1965. 1965-02-01 / 1965-02-27 
 
 
UI 0943 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0943/080 - Ofícios de março de 1965. 1965-03-01 / 1965-03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0943/081 - Ofícios de abril de 1965. 1965-04-01 / 1965-04-30 
 
 
UI 0944 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0944/082 - Ofícios de maio de 1965. 1965-05-01 / 1965-05-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0944/083 - Ofícios de junho de 1965. 1965-06-01 / 1965-06-30 
 
 
UI 0945 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0945/084 - Ofícios de julho de 1965. 1965-07-01 / 1965-07-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0945/085 - Ofícios de agosto de 1965. 1965-08-02 / 1965-08-31 
 
 
UI 0946 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0946/086 - Ofícios de setembro de 1965. 1965-09-01 / 1965-09-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0946/087 - Ofícios de outubro de 1965. 1965-10-01 / 1965-10-30 
 
 
UI 0947 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0947/088 - Ofícios de novembro de 1965. 1965-11-02 / 1965-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0947/089 - Ofícios de dezembro de 1966. 1965-12-02 / 1965-12-31 
 
 
UI 0948 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0948/090 - Correspondência sobre material de guerra. 1966-01-08 / 1966-12-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0948/091 - Ofícios de janeiro de 1966. 1966-01-03 / 1966-01-31 
 
 
UI 0949 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0949/092 - Ofícios de fevereiro de 1966. 1966-02-01 / 1966-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0949/093 - Ofícios de março de 1966. 1966-03-01 / 1966-03-31 
 
 
UI 0950 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0950/094 - Ofícios de abril de 1966. 1966-04-01 / 1966-04-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0950/095 - Ofícios de maio de 1966. 1966-05-02 / 1966-05-31 
 
 
UI 0951 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0951/096 - Ofícios de junho de 1966. 1966-06-01 / 1966-06-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0951/097 - Ofícios de outubro de 1966. 1966-10-01 / 1966-10-31 
 
 
UI 0952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0952/098 - Ofícios de novembro de 1966. 1966-11-02 / 1966-11-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0952/099 - Ofícios de dezembro de 1966. 1966-12-02 / 1966-12-31 
 
 
UI 0953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0953/100 - Correspondência sobre material de guerra. 1967-01-05 / 1967-12-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0953/101 - Ofícios de janeiro de 1967. 1967-01-02 / 1967-01-31 
 
 
UI 0954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0954/102 - Ofícios de fevereiro de 1967. 1967-02-01 / 1967-02-28 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0954/103 - Ofícios de março de 1967. 1967-03-01 / 1967-03-30 
 
 
UI 0955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0955/104 - Ofícios de abril de 1967. 1967-03-31 / 1967-04-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0955/105 - Ofícios de maio de 1967. 1967-05-01 / 1967-05-31 
 
 
UI 0956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0956/106 - Ofícios de junho de 1967. 1967-06-01 / 1967-06-30 
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DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0956/107 - Ofícios de julho de 1967. 1967-07-01 / 1967-07-31 
 
 
UI 0957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0957/108 - Ofícios de agosto de 1967. 1967-08-01 / 1967-08-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0957/109 - Ofícios de setembro de 1967. 1967-09-01 / 1967-09-30 
 
 
UI 0958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0958/110 - Ofícios de outubro de 1967. 1967-10-02 / 1967-10-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0958/111 - Ofícios de novembro de 1967. 1967-11-02 / 1967-11-30 
 
 
UI 0959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0959/112 - Ofícios de dezembro de 1967. 1967-12-02 / 1967-12-29 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0959/113 - Cópias de ofícios. 1967-01-17 / 1970-04-03 
 
 
UI 0960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0960/114 - Correspondência expedida 1968 e 1969. 1968-01-02 / 1969-01-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0960/115 - Correspondência sobre servidões militares. 1968-06-25 / 1970-06-08 
 
 
UI 0961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0961/116 - Ofícios de maio de 1970. 1970-05-01 / 1970-05-30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/264/0961/117 - Correspondência sobre material de guerra e isenção de direitos de 
importação. 1971-01-05 / 1971-12-28 
 
 
 
SR. PT/ADN/SGDN/3REP/265 
Título: Copiadores de mensagens. 
Datas extremas: 1962 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (cx. 962 - 964) com um total de 8 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por copiadores de mensagens expedidas pela 3ª Repartição do SGDN.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. 
Idioma: Português 
 
UI 0962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0962/001 - Telegramas do 1º semestre de 1962 (nº 1 -196). 1962-01-00 / 1962-06-
30 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0962/002 - Telegramas do 2º semestre de 1962 (nº 193 - 493). 1962-07-01 / 1962-
12-31 
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UI 0963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0963/003 - Telegramas de janeiro a março de 1963 (nº 1 - 239). 1963-01-01 / 1963-
03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0963/004 - Telegramas de abril a junho de 1963 (nº 240 - 349). 1963-04-01 / 1963-
06-30 
 
 
UI 0964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0964/005 - Telegramas de janeiro a março de 1964 (nº 1 - 202). 1964-01-01 / 1964-
03-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0964/006 - Telegramas do 2º semestre de 1964 (nº 202 - 359). 1964-07-01 / 1964-
12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0964/007 - Telegramas de 1966 (nº 1 - 155). 1966-01-01 / 1966-12-31 
 
DC. PT/ADN/SGDN/3REP/265/0964/008 - Telegramas de 1971 (nº 1 - 57). 1971-01-04 / 1971-12-30 
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ABREVIATURAS UTILIZADAS 
 
AA - Anti-Aérea 
AAP - Allied Agreements Publications 
ABNOC - Centro de Operações Aerotransportadas 
ACE - Allied Command Europe 
ACLANT - Allied Command Atlantic 
ACOG - Agence Civile OTAN du Temps de Guerre 
ACTICE - Autorité de Coordination des Transports Anterieurs de Surface Centre-Europe 
ADIT - Alliance Defence Industry and Technology  
AFAR - Azores Fixed Acoustic Range 
ASM - Anti-Sous-Marines 
ASTIA - Armed Services Technical Information Agency 
ATS - Air Traffic Services 
AWWP - Amphibious Warfare Working Party 
BALTAP - Allied Forces Baltic Approaches  
BGOH - Bureau de Gestion OTAN-HAWK 
BOCCA - Board for the Coordinatin of Civil Aviation 
BOD - Board of Directors  
CAPC - Civil Aviation Planning Comittee 
CEAC - Committee for European Airspace Coordination  
CEDOCAR - Centre de Documentation de L'Armement 
GEIQC - Group of experts on inspection and quality control 
CEME - Chefe de Estado Maior do Exército" 
CENTAG - Central Army Group  
CER - Conferência Europeia de Radiodifusão 
CNA - Comissão Nacional de Ambiente  
CNAD - Conference of National Armaments Directors 
COA - Contrats d' Approvisionnement Commerciaux 
COMAIRBALTAP - Commander Allied Air Forces Baltic Approaches 
COMBALTAP - Commander Allied Forces Baltic Approaches 
COMIBERLANT - Defence Committee of the North Atlantic Council Commander IBERLANT   
COMLANDJUT - Commander Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland  
COMNAVBALTAP - Commander Allied Naval Forces Baltic Approaches 
COMSUBLANT - Command Submarine in Allied Command Atlantic   
CTA - Campo de Tiro de Alcochete 
EMC - Electromagnetic Compatibility 
EUROCOM - European Command  
FACE - Quartel-General das Forças Aliadas do Centro Europa 
FATAC - Força Aérea Tática Aliada 
FINABEL - Acordo dos 5 países - França-Itália-Holanda-Bélgica-Luxemburgo 
FMBP - Fábrica Militar de Braço de Prata 
FNMAL - Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras 
FORACS - NATO Naval Forces Sensor Accuracy Checks Sites 
HF - High Frequency  
IBERLANT - NATO Comando da Área Ibero-Atlântica  
IFF - Identification Friend or Foe - Electronics 
IRBM - Intermediate Range Balistic Missiles 
JNICT - Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica 
LANDCENT - Allied Land Forces Central Europe 
LANDSOUTH - Allied Land Forces Southern Europe  
LANTCOMPLAN - Allied Command Atlantic Communications Electronic Plan " 
LCB - Logistic Coordination Board 
LWR - Local Status Staff 
MAS - Military Agency for Standardisation 
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MAS - Agência Militar de Estandardização" 
MCM - Mine Counter Measures 
MDAP – Mutual Defese Assistance Program,  
MIRV - Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle 
MNWWP - Working party on modelling of Naval warfare  
MWDP - Mutual Weapon Development Program 
NADEEC - NATO Air Defence Electronic Environment Committee  
NADGE - NATO Air Defence Ground Environment 
NADGECO - NATO Air Defence Ground Environment Co.  
NADGEMO - Nato Air Defence Ground Environment Management Organization 
NADREP - National Armaments Director Representative                
NAFAG - NATO Air Force Armaments Group  
NAAG - NATO Army Armaments Group 
NAMSA - NATO Maintenance and Supply Agency   
NAMSO - NATO Maintenance and Supply Organisation  
NAVAER - Comissão de Coordenação da Navegação Aérea 
NAVAGER - Comissão Coordenadora da Navegação Aérea 
NAVNORCENT - Naval Forces Area Central Europe and North Centre 
NAVSOUTH - Naval Forces Southern Europe 
NBC - Nuclear Biological Chemical  
NBMR - NATO Basic Military Requirement  
NECPL - NATO Exploratory Conference on Production Logistics 
NIAG - Grupo Industrial Consultivo da NATO 
NICS - NATO Integrated Communications System  
NMSSA - NATO Maintenance Supply Services Agency 
NNAG - NATO Naval Armament Group 
NPB - NADGE Policy Board 
NPC - NATO Programing Centre 
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico " 
OGMA - Oficinas Gerais de Material  
PBEIST - Planning Board for European Inland Surface Transport    
PBOS - Planning Board for Ocean Shipping 
PCC - Price and Cost Committee 
QG - Quartel General  
RAF - Royal Air Force 
SACEUR - Supreme Allied Commander Europe 
SACLANT - Supreme Allied Comander Atlantic 
SCEPC - Senior Civil Emergency Planning Committee" 
SHAPE - Supreme Headquarters Allied Powers Europe  
SIDEWINDER - missile system short range air-to-air  
SITREP - Situation Report 
STANAG - Standardization Agreement  
STD - Standardization program 
TAD - Temporary Assigned Duty 
WG - Working Group 
WP - Work Programme 
 

 


