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[Ficha de Fundo] 
 
PT/ADN/SGDN - Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) 
 
 
Datas de produção:  
1914 / 1981 
 
Dimensão e suporte:  
Ca. 15.250 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 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 
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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: 
A maior parte da documentação é de língua portuguesa, embora existam documentos, especialmente os 
referentes a assuntos NATO, em inglês e francês. 
 
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/1REP - Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) - 1ª Repartição (Operações) 
  
   
Datas de produção: 
1939 / 1981 
 
Dimensão e suporte:  
Secção constituída por 180 séries compostas por 753 unidades de instalação e 3.312 processos. 
 
História administrativa, biográfica e familiar:  
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.  
 
Âmbito e conteúdo: 
Fundo constituído por documentação relativa às operações militares e à documentação da NATO, com destaque 
para os assuntos do SGDN e da 1ª Repartição, disposições legais e de serviço respeitantes às Forças Armadas, 
funcionamento dos diversos órgãos NATO, estatísticas, cartografia e fotografia e reuniões dos conselhos; 
acordos, informações e segurança relativos aos problemas de ordem política e diplomática, acordos militares e 
informações de ordem estratégica ou outras que interessassem à segurança; Organização Militar e Civil que 
engloba os problemas de organização internacional e nacional, abrangendo o campo político ou diplomático e o 
militar e civil. Inclui ainda todos os problemas relativos à organização civil em tempo de guerra tratados pelos 
respetivos organismos da NATO; Planos, Operações e Revisões Gerais e Particulares de Planeamento 
nomeadamente os assuntos relativos ao planeamento operacional da defesa, nos seus variados aspetos, tanto no 
campo internacional como no campo nacional. Inclui também problemas relativos a operações militares, 
reconhecimentos e estudos de natureza estratégica e revisões gerais e particulares de planeamento; instrução 
que engloba os assuntos relativos à preparação das forças a nível de instrução, manobras e exercícios; assuntos 
de pessoal sobre o recrutamento e mobilização militar e civil e problemas relativos a pessoal com exceção dos de 
ordem logística e documentação do Gabinete de Ação Psicológica; logística que aborda assuntos como 
administração, emprego e funcionamento dos abastecimentos, evacuações e hospitalizações, transportes e 
outras atividades específicas dos serviços e problemas de estandardização; assuntos de comunicações e 
meteorologia e Infraestruturas e equipamento sobre as infraestruturas como portos, aeródromos, etc. e 
problemas de equipamento do território e das forças armadas. Por fim as séries de correspondência composta 
por informações, ofícios e telegramas/mensagens expedidos.  
 
Avaliação, selecção e eliminação:  
Procedeu-se à avaliação dos processos e à eliminação de duplicados e pedidos de aquisição de publicações e 
revistas. 
 
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. 
A organização da 1ª Repartição permitiu formar 180 séries arquivísticas, cujos processos foram na sua maior 
parte organizados de acordo com o classificador original e ordenados pelo nº de ordem original ou por ordem 
cronológica. O classificador ficou ordenado da seguinte forma: 
SC. 01 - 1ª REPARTIÇÃO DO SGDN: 
000 - Diversos 
SR. 1 - Diversos, 1951 - 1978 
SR. 2 - Visitas, 1954 - 1973 
SR. 3 - Publicações e Estudos, 1951 - 1976 
SSR. 1 - Publicações do Ministério da Marinha 
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SSR. 2 - Estatísticas 
SR. 4 - Assuntos internos do SGDN, 1951 - 1977 
SR. 5 - Assuntos internos da 1ª Repartição do SGDN, 1954 - 1975 
SR. 6 - Disposições legais e de serviço relativas às Forças Armadas, 1952 - 1976 
SR. 7 - Bandas e Fanfarras, 1959 - 1970 
SR. 8 - Serviços Sociais e Assistência Religiosa, 1960 - 1969 
SR. 9 - Representação do Departamento da Defesa Nacional junto dos Organismos Civis, 1955 - 1960 
SR. 10 - Funcionamento dos órgãos NATO, 1954 - 1976 
SSR. 1 - Relatórios de Atividades do Secretário-geral  
SR. 11 - Conselho do Pacto, 1959 - 1976 
SR. 12 - Agendas do Conselho do Pacto, 1960 - 1974 
SR. 13 - Relatórios e Atas das Reuniões do Conselho do Pacto, 1952 - 1975 
SR. 14 - Relatórios e Atas das Reuniões Ministeriais no Conselho do Pacto, 1961 - 1977 
SR. 15 - Reuniões do Conselho do Pacto, 1954 - 1974 
SR. 16 - Reuniões Ministeriais no Conselho do Pacto, 1960 - 1976  
SR. 17 - Comissão Militar, 1953 - 1978 
SR. 18 - Atas e Relatórios dos Comandantes Supremos no Conselho Militar, 1954 - 1976  
SR. 19 - Atas e Relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente, 1953 - 1978  
SR. 20 - Reunião da Comissão Militar, 1952 - 1976  
SR. 21 - Standing Group. Estado Maior Internacional da Comissão Militar, 1968 - 1978  
SSR. 1 - Estado Maior Internacional  
SR. 22 - Ordens do SHAPE, 1953 - 1972  
SR. 23 - Missão do SHAPE em Portugal, 1953 - 1965  
SR. 24 - Pessoal do SACEUR, 1953 - 1973  
SR. 25 - SACLANT, 1957 - 1972  
SR. 26 - Conferências dos Parlamentares, 1959 - 1966  
SR. 27 - Cartografia Nacional, 1951 - 1979  
SR. 28 - Cartografia NATO, 1955 - 1979  
SR. 29 - Relatórios Cartográficos Normalizados NATO, 1960 - 1978  
SR. 30 - Diretiva Cartográfica do SHAPE, 1959 - 1970  
SR. 31 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE, 1954 - 1974  
SR. 32 - Reuniões sobre Cartografia do AFCENT, 1954 - 1977  
SR. 33 - Conferência Geográfica da NATO, 1970 - 1973  
SR. 34 - Cartografia com Interesse para as Forças Terrestres, Aéreas e Navais, 1951 - 1970  
SSR. 1 - Cartografia das Forças Terrestres 
SSR. 2 - Cartografia das Forças Aéreas 
SR. 35 - Documentação Geográfica Militar, 1955 - 1973  
SR. 36 - Reuniões de Conselho, 1950 - 1969  
 
100 - Acordos, Convenções, Informações e Segurança 
SR. 37 - Convenções no Âmbito da NATO, 1953 - 1959  
SR. 38 - Acordo Luso-Belga para a Defesa da Foz do Zaire, 1950 - 1958  
SR. 39 - Defesa das Rotas Marítimas da África Austral, 1956 - 1959  
SR. 40 - Relações com a RAS, 1968 - 1974  
SR. 41 - Convenções Militares de Portugal com outros Países, 1967 - 1977  
SR. 42 - Defesa da África Austral, 1970 - 1974  
SR. 43 - Desarmamento, 1960 - 1976  
SR. 44 - Informações sobre o Bloco Soviético, 1953 - 1977  
SSR. 1 - Medidas de Controlo da Expansão Marítima Soviética no Atlântico 
SR. 45 - Informações dos Nossos Representantes no Estrangeiro, 1953 - 1977  
SR. 46 - Informações Estratégicas para a Defesa Nacional, 1957 - 1977  
SR. 47 - Segurança, 1952 - 1976  
 
200 - Organização Militar e Civil 
SR. 48 - Organização Militar Nacional, 1952 - 1963  
SR. 49 - Organização de Comandos, 1951 - 1976  
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SR. 50 - Organização NATO, 1952 - 1978  
SR. 51 - Organização dos Comandos NATO, 1951 - 1975 
SR. 52 - Serviço Militar nos Países NATO, 1952 - 1976  
SR. 53 - Organização da Alta Estrutura Militar da NATO, 1956 - 1976  
SR. 54 - Organização Civil em Tempo de Guerra, 1952 - 1974  
SR. 55 - Organizações Estrangeiras, 1955 - 1977  
 
300 - Planos, Operações e Revisões Gerais e Particulares de Planeamento  
SR. 56 - Problemas Navais e Aeronavais, 1952 - 1976 
SR. 57 - Problemas Aéreos. Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo, 1955 - 1975  
SR. 58 - Planeamento de Defesa do Território Nacional, 1949 - 1976  
SR. 59 - Planeamento de Defesa do Continente, 1944 - 1974  
SR. 60 - Planeamento de Defesa das Ilhas, 1952 - 1976 
SR. 61 - Planeamento de Defesa do Ultramar. Geral, 1954 - 1975  
SR. 63 - Planeamento de Defesa de Angola, 1953 - 1981  
SR. 64 - Cartas de Comando e Gabinete Militar de Angola, 1959 - 1975  
SR. 65 - Atas do Conselho de Defesa Militar de Angola, 1959 - 1974  
SR. 66 - Atas das Reuniões de Comando de Angola, 1966 - 1974  
SR. 67 - Atas do Conselho Geral e Executivo de Contrassubversão em Angola, 1968 - 1974 
SR. 68 - Reforços para Angola, 1960 - 1975  
SR. 69 - Diretivas para Angola, 1961 - 1975  
SR. 70 - Quadros Orgânicos de Angola, 1965 - 1975  
SR. 71 - Notas do Gabinete Militar de Angola, 1965 - 1969  
SR. 72 - Ordens de Serviço do Comando-Chefe de Angola, 1964 - 1974  
SR. 73 - Atividade Operacional de Angola, 1963 - 1974  
SR. 74 - Defesa Terrestre de Angola, 1959 - 1974  
SR. 75 - Relatórios de Defesa Terrestre de Angola, 1968 - 1975 
SR. 76 - Defesa Naval de Angola, 1960 - 1974 
SR. 77 - Defesa Aérea de Angola, 1962 - 1974  
SR. 78 - Defesas Especiais de Angola, 1960 - 1974  
SR. 79 - Planeamento da Defesa de Moçambique, 1958 - 1975  
SR. 80 - Cartas de Comando e Gabinete Militar de Moçambique, 1960 - 1975  
SR. 81 - Atas das Reuniões de Comando de Moçambique, 1965 - 1970 
SR. 82 - Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique, 1968 - 1974  
SR. 83 - Reforços para Moçambique, 1964 - 1975  
SR. 84 - Diretivas para Moçambique, 1965 - 1974  
SR. 85 - Quadros Orgânicos de Moçambique, 1965 - 1975  
SR. 86 - Defesa Terrestre de Moçambique, 1958 - 1974  
SR. 87 - Relatórios de Defesa Terrestre de Moçambique, 1959 - 1975 
SR. 88 - Defesa Naval de Moçambique, 1957 - 1975  
SR. 89 - Defesa Aérea de Moçambique, 1960 - 1975  
SR. 90 - Defesas Especiais de Moçambique, 1960 - 1974  
SR. 91 - Planeamento da Defesa de Cabo Verde, 1960 - 1976  
SR. 92 - Planeamento da Defesa da Guiné, 1953 - 1975  
SR. 93 - Cartas de Comando e Gabinete Militar da Guiné, 1957 - 1974  
SR. 94 - Cooperação Aeroterrestre na Guiné, 1960 - 1973  
SR. 95 - Atas de Reuniões de Comandos da Guiné, 1963 - 1971 
SR. 96 - Atas das Reuniões de Informações do Centro de Coordenação de Informação da Guiné, 1966 - 1967  
SR. 97 - Reforços para a Guiné, 1961 - 1974 
SR. 98 - Diretivas da Guiné, 1963 - 1973 
SR. 99 - Quadros Orgânicos da Guiné, 1969 - 1974 
SR. 100 - Ordens de Serviço da Guiné, 1962 - 1974  
SR. 101 - Atividade Operacional na Guiné, 1968 - 1974 
SR. 102 - Defesa Terrestre da Guiné, 1959 - 1975  
SR. 103 - Relatórios de Defesa Terrestre da Guiné, 1963 - 1974  
SR. 104 - Defesa Naval de Guiné, 1960 - 1974 
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SR. 105 - Defesa Aérea de Guiné, 1963 - 1974  
SR. 106 - Planeamento da Defesa de S. Tomé e Príncipe, 1960 - 1975  
SR. 107 - Planeamento da Defesa da Índia, 1954 - 1971  
SR. 108 - Invasão dos Territórios do Estado Português da Índia, 1961 - 1965 
SR. 109 - Planeamento da Defesa de Macau, 1962 - 1979 
SR. 110 - Planeamento da Defesa de Timor, 1959 - 1976  
SR. 111 - Normas de Execução Permanente de Timor, 1965 
SR. 112 - Planeamento da Defesa da Península Ibérica, 1952 - 1968 
SR. 113 - Planeamento da Defesa da NATO, 1954 - 1977 
SR. 114 - Planeamento NATO das Forças Mínimas Necessárias e Disponíveis, 1952 - 1977  
SR. 115 - Planeamento da Defesa NATO. Medidas de Alerta, 1953 - 1978  
SR. 116 - Defesa Aérea NATO, 1954 - 1974  
SR. 117 - Conceito Estratégico de Defesa NATO, 1956 - 1975  
SR. 118 - Planos de Defesa NATO a Longo Prazo, 1960 - 1974 
SR. 119 - Planos de Defesa NATO, 1961 - 1980  
SR. 120 - Integração de Misseis Balísticos de Médio Alcance (MRBM) na NATO. Força Nuclear NATO, 1969 - 1968  
SR. 121 - Planeamento da Defesa do SACEUR, 1952 - 1973  
SR. 122 - Forças para o SACEUR, 1952 - 1972 
SR. 123 - Planeamento da Defesa do SACLANT, 1952 - 1976  
SR. 124 - Planos de Emergência dos Comandos NATO, 1953 - 1976 
SR. 125 - Problemas Resultantes da Atitude da França na NATO, 1966 - 1972 
SR. 126 - Operações NATO, 1956 - 1970  
SR. 127 - Pacto de Varsóvia, 1968 - 1974 
SR. 128 - Crise da Checoslováquia, 1968 - 1977  
SR. 129 - MBFR - Grupo de Trabalho para o Equilíbrio e Redução de Forças, 1969 - 1975  
SR. 130 - Estudo dos Problemas de Defesa da Aliança para os Anos 70, 1970 - 1973 
SR. 131 - Reunião do Conselho para o Estudo dos Problemas de Defesa da Aliança para os Anos 70, 1970 - 1974  
SR. 132 - Revisões de Planeamento da NATO, 1952 - 1961   
SR. 133 - Revisões Anuais e Trienais de Planeamento da NATO, 1961 - 1977 
SR. 134 - Avaliação das Necessidades e Possibilidades de Defesa da NATO, 1955 - 1957 
SR. 135 - Negócios Civis da NATO. Governo Militar, 1958 - 1965  
 
400 - Instrução 
SR. 136 - Diretivas de Instrução das Forças Armadas, 1952 - 1972 
SR. 137 - Instrução e Preparação ABQ, 1951- 1966 
SR. 138 - Missões, estágios e Cursos no estrangeiro, 1952 - 1976 
SR. 139 - Estabelecimentos de Ensino Militar Nacionais, 1952 - 1967 
SR. 140 - Colégio de Defesa NATO, 1952 - 1969 
SR. 141 - Pesquisas Antissubmarinas e Oceanografia, 1964 - 1972 
SR. 142 - Instrução das Forças Armadas, 1952- 1972  
SR. 143 - Manobras, Exercícios e Missões Nacionais, 1951 - 1965 
SR. 144 - Exercícios NATO. Assuntos Gerais, 1955 - 1978 
SR. 145 - Normas para a Preparação de Exercícios NATO, 1952 - 1971 
SR. 146 - Exercícios Terrestres NATO 
SR. 147 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO, 1950 - 1972 
SR. 148 - Exercícios Aéreos NATO, 1955 - 1968 
SR. 149 - Conferência de Treino NATO, 1957 - 1979 
SR. 150 - Exercícios SACEUR, 1954 - 1972 
SR. 151 - Exercícios SACLANT, 1959 - 1976 
SR. 152 - Exercícios Navais e Aeronavais do SACLANT, 1959 - 1980 
SR. 153 - Exercícios de outras Nações, 1954 - 1965 
SR. 154 - Doutrina Militar, 1953 - 1968 
 
500 - Pessoal 
SR. 155 - Pessoal, 1952 - 1974 
SR. 156 - Condecorações e Louvores do Ultramar, 1961 - 1970 
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SR. 157 - Gabinete de Ação Psicológica, 1963 - 1975 
 
600 -Logística 
SR. 158 - Logística, 1952 - 1967 
SR. 159 - Estandardização, 1951 - 1973 
 
700 - Comunicações e Meteorologia 
SR. 160 - Comunicações de Relação NATO, 1953 - 1970 
SR. 161 - Agência de Linhas a Grande Distância - ALLA, 1955 - 1979 
SR. 162 - Reuniões e Atas da ELLA/ALLA, 1952 - 1981 
SR. 163 - Estudos da ELLA/ALLA, 1953 - 1976 
SR. 164 - Compêndio ELLA/ALLA, 1963 - 1978 
SR. 165 - ENCA / ANCA - Agência de Comunicações Navais, 1960 - 1978 
SR. 166 - Comunicações de Transportes, 1960 - 1978 
SR. 167 - Comissão de Estudos dos Transportes Interiores de Superfície na Europa - PBEIST, 1953 - 1969 
SR. 168 - PBEIST. Via Rodoviária, 1953 - 1972 
SR. 169 - PBEIST. Via Férrea, 1953 - 1971 
SR. 170 - PBEIST. Via Navegável, 1953 - 1971 
SR. 171 - PBEIST. Portos e Praias, 1954 - 1972 
SR. 172 - PBEIST. Transporte a Granel de Produtos de Petróleo - Bipol, 1953 - 1972 
SR. 173 - Comissão de estudos da Aviação Civil NATO, 1956 - 1967 
SR. 174 - Comissão de Planeamento de Navegação Mercante Oceânica - PBOS, 1955 - 1971 
SR. 175 - Organização e Planeamento Meteorológico NATO, 1950 - 1979 
 
800 - Infraestruturas e Equipamento 
SR. 176 - Infraestruturas 
SR. 177 - Equipamento 
 
900 - Correspondência 
SR. 178 - Informações 
SR. 179 - Correspondência Expedida 
SR. 180 - Telegramas e Mensagens 
 
Condições de acesso: 
A documentação da 1ª 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 inglês, francês, italiano, espanhol e alemão e línguas africanas como o maconde, 
macuameto, suahili, ajua e nianja. 
 
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. 
 
Instrumentos de descrição: Inventário 
 
Unidades de descrição realccionadas: 
Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, muitos dos processos desta repartição foram herdados e 
continuados pelas Divisões do EMGFA. 
 
 
Notas: 
Ver Despacho do ministro da Defesa Nacional de 11 de Junho de 1963 e circular de 17 de Junho de 1963 da 
Delegação Portuguesa da CMLA sobre a organização e constituição da DPCMLA. 
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Inventário analítico 
 
 
SC. PT/ADN/SGDN/1REP - Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) - 1ª Repartição (Operações) 

 
 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/001 
Título: Diversos 
Datas extremas: 1951 / 1978 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 1 - 2) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a assuntos diversos nomeadamente atividade atómica, 
designação de organismos NATO, proteção de populações civis, planos de defesa, relatos das reuniões da COCAN – 
Comissão Organizadora do Conselho do Atlântico Norte, apoio do EUA, planos de instrução e exercícios militares, 
organização das forças militares portuguesas e do quartel-general do SACEUR, cerimónias militares, fornecimento de 
aviões à Jugoslávia, adidos militares, diretivas e ações dos serviços sociais, desporto militar, missões militares no 
estrangeiro, servidões militares e programa do MFA. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 000. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0001 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0001/001 - Diversos. Contém síntese de informações sobre as designações dos 
documentos militares NATO, memorando sobre atividade atómica, iniciais e respetivas designações de organismos 
e de documentos do Pacto do Atlântico Norte, relatório da missão antiaérea dos Estados Unidos a Portugal, parecer 
sobre os locais de refugio para a proteção das populações civis; planos e orientação política com diretiva para 
elaboração e execução do Plano de Defesa Aérea do Continente e ilhas, relato das reuniões da COCAN – Comissão 
Organizadora do Conselho do Atlântico Norte, relatório sobre a designação de forças do exército Terrestre dos 
estados Unidos para serviço na Europa, memorando sobre as definições dos planos a médio e curto prazo para 
todas as nações NATO, diretrizes para a elaboração de um plano de guerra, contribuições de Portugal no que se 
refere às Forças Aéreas; instrução a nível do treino de pilotos com projeto para o plano de recrutamento e 
instrução, instrução elementar de pilotagem, relatório sobre instrução de pilotos, estimativa e encargos, 
memorando de Portugal sobre defesa no âmbito da Comissão Técnica de Cooperação Económica Externa, 1º vol.. 
1951 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0001/002 - Diversos. Contém documentos sobre organização e descriminação das 
forças militares, diretiva sobre a mobilização e o emprego das forças do Exército, esforço militar de Portugal, 
informação sobre o escalonamento da organização das forças portuguesas, deslocamento de forças portuguesas 
para a região Pirenaica, missões e possibilidades de expansão da Força aérea Portuguesa, , instruções para o 
serviço de Cifra, reorganização da Aeronáutica Militar; pessoal, questionário sobre o serviço militar, mobilização e 
instrução, elementos para o estudo da organização das esquadrilhas de caça portugueses de acordo com os 
compromissos tomados no Pacto do Atlântico, pessoal das forças terrestres presentes nas fileiras e na 
disponibilidade; manobras e exercícios de conjunto, memorando sobre classificação imprópria dos documentos da 
Organização do Pacto do Atlântico Norte, primeiras ordens do SHAPE e organização do quartel-general do SACEUR; 
material e equipamento incluindo a sua produção. 1951 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0001/003 - Diversos. Contém determinações, memorandos, telegramas, verbetes, 
circulares, documentos NATO, diretivas do SSFA para funcionamento das colónias de férias, cerimónias militares 
como o 10º aniversário da NATO, dia da Artilharia, fornecimento de aviões de fabrico italiano à Jugoslávia, guia 
para os adidos militares estrangeiros em Portugal, relação de regulamentos do Exército dos EUA existentes. 1953 / 
1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0001/004 - Diversos. Contém diretivas dos SSFA para as colónias de férias, 
documentos NATO, instruções para empréstimos da Caixa Económica das Forças Armadas, normas da 
correspondência entre os departamentos das Forças Armadas, cumprimento de penas nos depósitos disciplinares, 
normalização de impressos, normas para distribuição de cavalos. 1960 / 1962 
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UI 0002 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0002/005 - Diversos. Contém convites, documentação NATO, transportes, 
comemorações do 15º aniversário da NATO, serviços sociais. 1962 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0002/006 - Diversos. Contém documentos NATO, desporto militar, estatísticas sobre 
universitários, informação geral sobre os Açores, cerimónias do 10 de Junho, entrevista do presidente do Conselho 
ao New York Times. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0002/007 - Diversos. Contém processo sobre a parada militar aquando da chegada 
do chefe de Estado da viagem à Guiné e Cabo Verde em Fevereiro de 1968, lei italiana de 8 de Novembro de 1966 
sobre a dispensa do serviço militar, segurança de altas entidades. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0002/008 - Diversos. Contém informações sobre o pessoal militar abrangido por 
disposições militares a contratar por empresas civis, militares trabalhando por conta de outrem durante gozo de 
licença, representação da Defesa Nacional na Junta de Energia Nuclear, regulamento respeitante ao ensino e 
prática das artes marciais, folheto Vietcong Strategy and Tacticscom interesse operacional, informações estatísticas 
sobre as Forças Armadas portuguesas, informação sobre a Convenção de Viena sobre as relações consulares, 
relatório da missão portuguesa ao Taptoe – NATO pela Guarda Nacional Republicana. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0002/009 - Diversos. Contém notas sobre a conferência sobre as Forças Armadas de 
Portugal, seminário sobre o ensino do direito humanitário nas instituições militares 
. 1970 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/001/0002/010 - Diversos. Contém manual sobre a catalogação de material nas Forças 
armadas Portuguesas, servidões militares, normas para execução de pedidos aéreos imediatos, relatório da 
Comissão interministerial para estudo do horário de trabalho nacional, ação cívica das forças armadas, listas das 
missões militares no estrangeiro e dos adidos militares estrangeiros em Portugal, programa do Movimento das 
Forças Armadas Portuguesas. 1974 / 1978 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/002 
Título: Visitas 
Datas extremas: 1954 / 1973 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 3 - 4) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre visitas de entidades estrangeiras do SHAPE, do MAAG, do 
SACLANT e do SACEUR. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Nº original de processo: 10.10. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0003 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0003/001 - Visitas de entidades estrangeiras do SHAPE. Contém informações sobre 
as 4 visitas do GEN Carpentier, comandante das Forças de Terra do Teatro de Operações do Centro da Europa, 2 
negativos fotográficos da carta da Europa, visita do GEN de brigada Esneval a Santa Margarida e do GEN Gruenther 
com o relatório sobre a organização do Comando Aliado Europeu. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0003/002 - Visitas de entidades estrangeiras do SHAPE. Contém informações sobre 
as 2 visitas do GEN Montgomery, visitas do GEN Poydenot e do GEN Renauld, e 4 visitas do GEN White. 1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0003/003 - Visitas de entidades estrangeiras do SHAPE. Contém informações sobre 
as 2 visitas do Air Defense, visitas do ALM Griffin, GEN Carter, prof. McMahon, 2 visitas do GEN Norstad e visitas 
dos generais Reynies e Sixsmith, entre outros. 1955 / 1960 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0003/004 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas de 
chefias portuguesas ao estrangeiro nomeadamente a centros militares norte-americanos, à Bélgica, memorando 
sobre a situação da proteção das comunicações costeiras – meios de superfície e meios aéreos. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0003/005 - Visitas de entidades estrangeiras do MAAG. Contém informações sobre 
as visitas do Grupo Permanente, ministro da África do Sul, CAP Gray, A. V. M Chilton, VALM Barjot, Cincaircastlant, 
Comaircentlant, GEN Speidel, entre outros. 1958 / 1960 

 
 

 
UI 0004 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0004/006 - Visitas do SCALANT. Contém mensagens, relatório da reunião para 
estudo do apoio meteorológico ao COMIBERLANT e aeródromos NATO, visitas dos almirantes Evans, Dennison, 2 
visitas do ALM Wright, Marshall Cracroft e comandante John Frewen. 1959 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0004/007 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre a visita de 
oficiais espanhóis a Portugal, de um destacamento do exército britânico, entidades da NATO, 9ª reunião do Grupo 
de Trabalho sobre segurança aérea, seção naval da Agência Militar de Uniformização –MAS, oficiais do SHAPE, 
Industrial College of the Armed Forces dos EUA. 1961 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/002/0004/008 - Visita do SACEUR. Contém informações sobre a visita do GEN L. Lemnitzer 
em Maio de 1963. 1963 / 1963 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/003 
Título: Publicações e estudos 
Datas extremas: 1951 / 1976 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 5 - 9) contendo um total de 40 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por publicações, revistas e estudos sobre diversos temas com destaque para a 
defesa radiológica, recrutamento e uniformes, normas para os campos de batalha, terminologia aeronáutica, 
documentos oficiais do parlamento inglês sobre temas militares, sistemas de satélites soviéticos, coletâneas de 
legislação do Ministério da Marinha e boletim mensal de estatística relativo a Portugal e a Moçambique.  
Sistema de organização: Série composta por 2 subséries: Ssr. 1 – Publicações do Ministério da Marinha; Ssr. 2 – 
Estatísticas. Processos organizados por ordem cronológica. Nº original de processo: 10.50 e 10.60. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, espanhol e alemão. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0005 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0005/001 - Radiological Defense. Vol. II. The principles of military defense against 
atomic Weapons. The Armed Forces Special Weapons Project. 1951 / 1951 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0005/002 - Elementos sobre recrutamento, situação dos militares e serviço militar, 
determinações mais importantes do Regulamento de Disciplina Militar. Contém estudo sobre o fardamento com 6 
transparentes com desenhos de uniformes, divisas e galões. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0005/003 - Staff Duties in the Field. By Command of the Army Council. Contém 
normas sobre os deveres militares no campo de operações. 1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0005/004 - Esboço do reconhecimento ecológico-agrícola de Moçambique pela Junta 
de Exportação do Algodão. Centro de Investigação Cientifica Algodoeira. vol. I. Lourenço Marques. Imprensa 
Nacional de Moçambique. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0005/005 - Esboço do reconhecimento ecológico-agrícola de Moçambique pela Junta 
de Exportação do Algodão. Centro de Investigação Cientifica Algodoeira. vol. II. Lourenço Marques. Imprensa 
Nacional de Moçambique. 1955 / 1955 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0005/006 - Temas apresentados no parlamento inglês pelo ministro da Defesa, 1º 
Lord do Almirantado e secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros. Contém 6 brochuras sobre o contributo 
britânico para a paz e segurança, estimativas da marinha entre 1958 – 1959, recrutamento e defesa de costa com a 
Republica Federal da Alemanha. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0005/007 - Projeto de obras a realizar nos rios Tejo e Sado, pelo Eng.º Alfredo Torres 
Baptista. 1959 / 1959 

 
 

 
UI 0006 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/008 - Terminologia aeronáutica portuguesa e seu equivalente em inglês. 
Navegação. Subsecretariado de estado da aeronáutica. Direção do Serviço de comunicações e Tráfego Aéreo. 1960 
/ 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/009 - The Queen’s Regulations and Air Council Instructions for the Royal Air 
Force. Instruction Sheet. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/010 - Soviet and Satellite Military Educacional Systems. Trata-se de uma 
publicação NATO. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/011 - Crimen o castigo. Documentos inéditos sobre Julian Grimau Garcia. 1963 
/ 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/012 - Normas Internacionais: marcas de nacionalidade e de matrícula das 
aeronaves. Anexo 7 à Convenção sobre a Aviação Civil Internacional. Direção Geral de Aeronáutica Civil. 1964 / 
1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/013 - Comissão Portuguesa do Atlântico. Bulletin. Contém discurso do ministro 
dos Negócios Estrangeiros Franco Nogueira, no Hotel de Lourenço Marques, em 24 de Julho de 1966. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/014 - Publicações e revistas. Contém 5 publicações: 7º Annual Report to 
Congress. The United States Arms Control and Disarmament Agency; India since Nehru. Kashmir; Defence Council 
Instructions. Ministry of Defence, London; Ausbildungsfilme der Bundeswehr. Federal armed Forces Training Films 
by Federal Ministry of Defence, Bonn; Informations & Documentsnº especial sobre eleições nos EUA. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/015 - OTAN. Actualités. Contém 3 exemplares: nº 8, 9, 10. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/016 - Publicações e revistas. Contém 4 publicações: normas acerca do controle 
e exploração de publicações no Secretariado Geral da Defesa Nacional, Boletim do Quartel General da Divisão 
Nun’Alvares nº 1, Revista de Aeronautica y Astronautica, The Tavr Magazine – Jornal of the Territorial & Army 
Volunteer Reserve, London. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0006/017 - Publicações e revistas. Contém notícias enviadas pelo SIPFA, tradução do 
artigo de Gunter Peus sobre o Movimento de Resistência em Moçambique, cópia da publicação Portugal’s African 
Wars, tradução do artigo da revista Aerospace International sobre os foguetes de artilharia de alcance médio, 
Convenção para a Repressão de Actos Ilícitos contra a Segurança da Aviação Civil, Disastre Operations. A handbook 
for Local Governments. Defense Civil Preparedness Agency, revista Autodefesa – Órgão de Propaganda e 
Informação da OPVDCAngola, catálogo Radar Olifant II. Thonson-CSF. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0007 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0007/018 - Publicações e revistas. Contém comunicação à Austrália e Nova Zelândia 
das atas do seminário do Grupo de Pesquisa para a Defesa, artigo sobre a estratégia de defesa na linha do rio 
Zambeze, notícias sobre armamento francês, informação sobre um artigo relativo aos misseis de defesa aérea, 
sistema de arma Hot, cópias de catálogos do US Organization Chart Service e da Theta Technology Corporation, 
notícias enviadas pelo SIPFA. 1974 / 1975 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003/0007/019 - Publicações e revistas. Contém Anais do Clube Militar Naval, artigo sobre 
a OTAN: A Verdade Nua e Crua. 1975 / 1976 

 
 
SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01 
Título: Publicações e estudos - Publicações do Ministério da Marinha 
Datas extremas: 1966 / 1970 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 8) contendo um total de 11 processos 
Âmbito e conteúdo: Subsérie composta por publicações do Ministério da Marinha 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, espanhol e alemão. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0008 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/020 - PAA-1 e PAA-2. Coletânea de Legislação nº 1 e nº 2. Organização 
geral da nação para tempo de guerra e organismos superiores da Defesa Nacional. Estado-Maior da Armada. 
1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/021 - Alterações ao PAA-1 e PAA-2. Contém alteração nº 4 ao PAA-1, 
alteração nº 5 ao PAA-1, alteração nº 11 ao PAA-2, alteração nº 12 ao PAA-2 e alteração nº 13 ao PAA-2. 1969 / 
1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/022 - PAA-3. Coletânea de Legislação nº 3. Comandos da Armada no 
continente e ilhas adjacentes. Estado-Maior da Armada. 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/023 - Alteração nº 12 ao PAA-3. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/024 - Alteração nº 9 ao PAA-4. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/025 - PAA-6. Coletânea de Legislação nº 6. Quadros e estatutos dos 
sargentos e praças da Armada e praças ultramarinas da Armada. Estado-Maior da Armada. 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/026 - PAA -7. Coletânea de Legislação nº 7. Nomeações, licenças, 
identificação, casamento, foro militar. Estado-Maior da Armada. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/027 - Alterações nº 6 e nº 7 ao PAA-7. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/028 - Alteração nº 10 ao PAA-8. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/029 - PAA – 12. Coletânea de Legislação nº 12. Estado-Maior da armada, 
instituto Superior naval de guerra e Adidos Militares. 1966 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-01/0008/030 - Alteração nº 7 ao PAA-12. 1970 / 1970 

 
 

SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02 
Título: Publicações e estudos - Estatísticas 
Datas extremas: 1971 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 9) contendo um total de 10 processos 
Âmbito e conteúdo: Subsérie composta pelo boletim mensal de estatística relativo a Portugal e a Moçambique.  
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, espanhol e alemão. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0009 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/031 - Boletim Mensal de Estatística. Província de Moçambique nº 4, Abril 
1971. 1971 / 1971 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/032 - Boletim Mensal de Estatística. Província de Moçambique nº 5, Maio 
1971. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/033 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal. Contém anexo Julho 1971. 
1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/034 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal nº 4, Abril 1972. 1972-04 / 
1972-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/035 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal nº 8, Agosto 1972. 1972-08 
/ 1972-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/036 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal nº 9, Setembro 1972. 1972-
09 / 1972-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/037 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal nº 10, Outubro 1972. 1972-
10 / 1972-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/038 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal nº 11, Novembro 1972. 
1972-11 / 1972-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/039 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal nº 12, Dezembro 1972. 
1972-12 / 1972-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/003-02/0009/040 - Boletim Mensal de Estatística. Portugal nº 1, Janeiro 1973. 1973-01 
/ 1973-01 

 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/004 
Título: Assuntos internos do SGDN 
Datas extremas: 1951 / 1977 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 10 - 11) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a pessoal, instalações e material diverso, segurança, 
instruções para o serviço interno, quadros orgânicos do SGDN e reorganização do SGDN e EMGFA. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 21.0. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0010 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0010/001 - Assuntos internos do SGDN: pessoal. Contém louvores, relatório e 
conclusões do processo de averiguações sobre os incidentes no Estádio do Restelo em 26 de fevereiro de 1964, 
colocações de pessoal, distintivo do chefe do EMGFA e distintivo a usar no automóvel do chefe do EMGFA com 6 
desenhos a cores, memoriando sobre a situação do SGDN. 1951 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0010/002 - Instruções para o serviço interno. Contém instruções sobre documentos 
classificados, destruição de documentos, propostas sobre a circulação de documentos, normas para trabalhos 
escritos dos estados-Maiores e organismos similares, serviço de arquivo. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0010/003 - Quadros orgânicos do SGDN. Contém propostas de pessoal, informações 
sobre as condições de trabalho no Secretariado e nas repartições, serviço de Cifra, serviços de registo do SGDN, 
organização e atribuições do Secretariado, situação do sub-registo. 1950 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0010/004 - Reorganização do SGDN. Contém apontamentos sobre o departamento 
da Defesa Nacional, organização e missão dos estados maiores conjuntos – combinados, organogramas, Análise 
crítica da estrutura e possibilidades de ação. Diretiva do departamento da Defesa Nacionalpor António Faria Lopes 
dos Santos em conferência do Curso de Altos Comandos no IAEM (Contém apontamentos sobre o departamento da 
Defesa Nacional, organização e missão dos estados maiores conjuntos – combinados, organogramas, Análise crítica 
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da estrutura e possibilidades de ação. Diretiva do departamento da Defesa Nacionalpor António Faria Lopes dos 
Santos em conferência do Curso de Altos Comandos no IAEM. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0010/005 - Reorganização do SGDN. Contém propostas pareceres e despachos sobre 
a reorganização. 1969 / 1971 

 
 

 
UI 0011 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0011/006 - Reorganização do SGDN e do EMGFA. Contém reconhecimento das 
comunicações no âmbito do EMGFA, criação do Comando do Aquartelamento e Segurança do EMGFA, projeto de 
portaria da orgânica, atribuições e quadros de pessoal do EMGFA, estrutura funcional da 1º Repartição do SGDN, 
organogramas e reorganização do departamento da Defesa Nacional e revisão das NEPs da 1ª Repartição do SGDN. 
1970 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0011/007 - Circulares do SGDN. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/004/0011/008 - Reorganização do EMGFA. Contém informação sobre a criação da 2ª 
Divisão do EMGFA, projeto de quadros orgânicos de pessoal civil do EMGFA. 1976 / 1976 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/005 
Título: Assuntos internos da 1ª Repartição do SGDN 
Datas extremas: 1954 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 12) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos assuntos internos da 1ª Repartição do SGDN com 
destaque para propostas de nomeações, pedidos de colocação de pessoal militar e civil, instruções para o serviço 
interno, conferências e outros serviços realizados por oficiais da repartição e classificador do arquivo da repartição. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 22.0 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0012 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/001 - Pessoal militar da 1ª Repartição do SGDN. 1º volume. Contém propostas 
de nomeação, pedidos de colocação e informações. 1954 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/002 - Pessoal militar da 1ª Repartição do SGDN. 2º volume. Contém propostas 
de nomeação, pedidos de colocação e informações. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/003 - Pessoal militar da 1ª Repartição do SGDN. 3º volume. Contém propostas 
de nomeação, pedidos de colocação e informações. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/004 - Pessoal civil da 1ª Repartição do SGDN. Contém propostas de nomeação, 
pedidos de colocação e informações. 1955 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/005 - Instruções para o serviço interno da 1ª Repartição. Contém instruções 
para os documentos a datilografar, distribuição de trabalhos, esquema de trabalho da 1ª repartição, arquivo de 
documentos e movimentação de processos e normas para o serviço interno. 1955 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/006 - Conferências e outros serviços externos realizados por oficiais da 
Repartição. 1970 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/007 - NEPS da 1ª Repartição do SGDN. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/005/0012/008 - Classificador da 1ª Repartição. [S. d.] / [S. d.] 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/006 
Título: Disposições legais relativas às Forças Armadas 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 13 - 17) contendo um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às disposições legais gerais com destaque para as relações 
do SGDN e as Forças Armadas, amnistias, recrutamento, deslocações ao estrangeiro, amparos, assistência sanitária, 
justiça e disciplina, desmobilização de militares, Regulamento de Disciplina Militar e Lei do Serviço Militar, disposições 
legais e de serviço respeitantes às forças terrestres navais e aéreas.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 30.0. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0013 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0013/001 - Disposições legais gerais. Contém relações entre o SGDN e os 
departamentos das Forças Armadas, sujeição dos militares reformados ao foro militar e distintivos de oficiais na 
reserva, lei do recrutamento militar, instruções para oficiais que se deslocam ao estrangeiro. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0013/002 - Disposições legais gerais. 1.º volume. Contém informações sobre 
amnistias a conceder às forças militares em serviço em Angola, abonos a aspirantes e a oficiais milicianos na 
frequência de estágios, regulamento sobre a concessão dos benefícios de amparo, regulamento para o 
recrutamento de subalternos médicos, compelidos, normas para assistência sanitária aos militares embarcados, 
nomeação para o ultramar de militares com auto de corpo de delito pendente, promoção de oficiais amnistiados e 
reintegrados e que haviam sido demitidos por não terem obtido a licença militar para se casarem, vagas na Guarda 
fiscal, competência disciplinar, regulamento de disciplina militar, sujeição ao foro militar e ação disciplinar do 
pessoal civil do Centro Militar de Educação Física, equitação e desporto, concessão dos benefícios de amparo. 1960 
/ 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0013/003 - Disposições legais gerais. 2.º volume. Contém informações sobre a 
revisão da lei de recrutamento e serviço militar, leis militares e procedimento aplicável pelo seu não cumprimento, 
colocação de ex-militares desmobilizados, recrutamento de oficiais engenheiros, amnistias, pensões e subvenções 
de família, competência disciplinar dos adidos militares, criação do Serviço Postal Militar, atribuições dos capitães 
de bandeira e do comandante militar de bordo, cadernos do soldado: casamento e perfilhação, militares sujeitos a 
medidas de segurança após o cumprimento de penas militares, organização judiciária militar e processos criminal 
militar. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0013/004 - Disposições legais gerais. 3.º volume. Contém informações sobre o 
estatuto de aposentação, projeto de guia da administração do Estado, projeto de código nacional de identificação 
pessoal, concessão de regalias ao pessoal dos ministérios militares, subvenções de família e de campanha e 
isolamento a 3 subsetores do Setor F do dispositivo operacional do Comando-Chefe de Moçambique, instrução no 
Exército, competências disciplinares, revisão do RDM, contagem do tempo de serviço no Exército, Força Aérea e 
Armada, incorporação de mancebos arguidos da prática de crimes contra a segurança do Estado. 1966 / 1972 

 
 

 
UI 0014 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0014/005 - Disposições legais gerais: Lei do Serviço Militar. Contém lei orgânica dos 
serviços prisionais das Forças Armadas, apontamentos sobre a organização geral da nação para o tempo de guerra, 
organização e atribuições do SGDN, reorganização do departamento da Defesa Nacional e organização da defesa 
civil do território. 1952 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0014/006 - Disposições legais gerais: Lei do Serviço Militar. Contém propostas, 
comentários e informações sobre a criação do Estado-Maior das Forças de Segurança e prestação de serviço militar 
nas forças militarizadas. 1968 / 1976 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0014/007 - Disposições legais gerais: Lei do Serviço Militar. Contém propostas, 
comentários e informações sobre regulamento de abreviaturas militares, normas sobre refratários, compelidos e 
faltosos, regulamento de trasladações, militares do Quadro de Complemento - QC e praças das Forças Armadas 
com irmãos mortos ou incapacidades em combate, projeto sobre a promoção a 1º sargentos não pertencentes ao 
Ministério do Exército. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0014/008 - Disposições legais gerais: Lei do Serviço Militar. Contém propostas, 
comentários e informações sobre a reorganização da Academia Militar. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0014/009 - Disposições legais e de serviço respeitantes às Forças Armadas 
Portuguesas: Forças Terrestres. 1º volume. Contém circulares do Estado-maior do Exército e informações sobre o 
reingresso nos quadros de origem no Exército de militares das tropas paraquedistas, alteração do regulamento do 
CMEFED, regulamento de uniformes, nomeação para o ultramar de militares com auto de corpo de delito ou 
processos criminais pendentes, assistência aos militares mutilados em tratamento na Alemanha, quadro orgânico 
do pessoal civil da Escola Prática de Engenharia, organização de processos de promoção por distinção, graduação e 
promoção de oficiais milicianos, normas para a promoção a cabo, instruções sobre uniformes do Exército e 
regulamento para a concessão dos benefícios de amparos. 1960 / 1964 

 
 

 
UI 0015 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0015/010 - Disposições legais e de serviço respeitantes às Forças Armadas 
Portuguesas: Forças Terrestres. 2º volume. Contém circulares do Exército e informações sobre promoção por 
distinção dos militares dos três ramos das Forças Armadas, projeto de licença disciplinar, normas sobre voluntários, 
regulamento de uniformes, especialidades do Exército, ingresso de oficiais milicianos no quadro permanente. 1965 
/ 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0015/011 - Disposições legais e de serviço respeitantes às Forças Armadas 
Portuguesas: Forças Terrestres. 3º volume. Contém informações sobre o projeto de regulamento das Brigadas de 
Caminhos de Ferro, subvenções de família a compelidos e refratários, projeto do regulamento de campanha – 
operações, admissão de oficiais milicianos na Academia Militar, quadro de oficiais médicos do Exército, promoção 
ao posto imediato de militares em tratamento, normas sobre refratários, compelidos e faltosos. 1966 / 1967 

 
 

 
UI 0016 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0016/012 - Disposições legais e de serviço respeitantes às Forças Armadas 
Portuguesas: Forças Terrestres: Projeto de regulamento de campanha - operações. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0016/013 - Entrada de forças navais e aéreas estrangeiras em território nacional. 
Projeto de diploma. Contém informações e projeto de regulamento da entrada de navios de guerra estrangeiros 
em território nacional, aprovação do regulamento da entrada de aeronaves militares estrangeiras em território 
nacional, informação sobre direito internacional sobre admissão de forças navais e aéreas em território nacional. 
1960 / 1971 

 
 

 
UI 0017 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0017/014 - Disposições legais e de serviço respeitantes às Forças Armadas 
Portuguesas: Força Aérea. 1º volume. Contém projeto para estabelecer o prazo de diuturnidade de 1 ano para a 
promoção a tenente da Força Aérea, mobilização de pessoal das OGMA, administração de justiça na Força Aérea, 
competência disciplinar, criação na Força Aérea de um serviço de Pessoal, limites de idade para passagem à reserva 
dos oficiais da Força Aérea, circulares da Força Aérea, reorganização da Direção do Serviço de material e aumento 
dos quadros, limites de idade e preenchimento de vacaturas dos brigadeiros engenheiros, recrutamento de 
médicos e veterinários, regulamentação das OGMA, criação do posto de brigadeiro no quadro das tropas 
paraquedistas e admissão de enfermeiros e enfermeiras equiparados a militares paraquedistas, hierarquia de 
funções na Força Aérea, transportes de passageiros e carga civil em aviões militares. 1958 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/006/0017/015 - Disposições legais e de serviço respeitantes às Forças Armadas 
Portuguesas: Forças Aéreas. 2º volume. Contém proposta de prolongamento do tempo de serviço obrigatório do 
pessoal não permanente da Força Aérea, pessoal a transferir para as OGMA, estudo da situação e estado de 
prontidão de alguns tipos de aeronaves da FAP, recrutamento de oficiais e de sargentos milicianos paraquedistas, 
projeto de criação de novos órgãos na estrutura da Secretaria de Estado da Aeronáutica. 1969 / 1696 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/007 
Título: Bandas e fanfarras 
Datas extremas: 1959 / 1970 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 18 - 19) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às bandas e fanfarras militares a nível de nomeações e 
colocações de pessoal, instrumentos musicais, pautas de hinos e marchas militares, estudos para piano, concertos, 
espetáculos e representações e regulamentos para os concursos de músicos da Armada e GNR. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 35.0. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em inglês. 

 
UI 0018 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0018/001 - Bandas e fanfarras. Contém pautas de hinos e marchas militares 
nomeadamente Canção do Marinheiro, Um Voo – marcha dedicada aos heróicos aviadores Gago Coutinho e 
Sacadura Cabral e Marcha de la Libertad, de M. Rodriguez Ocampo e M. Gomez Carrillo. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0018/002 - Bandas e fanfarras. Estudos para piano. Contém exercícios para aula de 
piano. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0018/003 - Bandas e fanfarras. Estudos para piano. Contém exercícios para aula de 
piano. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0018/004 - Bandas e fanfarras: geral. Contém informações sobre os arquivos 
artísticos da bandas e fanfarras, chefes de banda e músicos equiparados a militares, atribuição de categoria militar 
ao pessoal músico, sinais de clarim para várias unidades, marchas fúnebres, instrução de bandas e fanfarras, 
adoção de toque destinado a cerimónias de homenagem a militares mortos em defesa da Pátria, composições 
musicais militares e pautas. 1959 / 1965 

 
 

 
UI 0019 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0019/005 - Bandas e fanfarras: geral. Contém partituras musicais para bandas. 1968 
/ 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0019/006 - Regulamentação em vigor relativa a concursos para músicos da Armada. 
Contém projeto de uniformização dos sistemas de concursos para os diversos postos das bandas de música nos três 
ramos das Força armadas e na GNR, regulamentação em vigor relativa a concurso para músicos da GNR, 
regulamento de concursos para preenchimento de vacaturas nos diversos postos das bandas de música das Forças 
Armadas. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0019/007 - Bandas e fanfarras: pessoal. Contém informações sobre o cargo de 
inspetor das bandas e fanfarras e suas atribuições, uniformização dos concursos para as bandas militares, 
colocações de músicos. 1959 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0019/008 - Bandas e fanfarras: pessoal. Contém 2 capilhas sobre o cargo de inspetor 
das bandas e fanfarras, no SGDN, vago desde 6 de novembro de 1961 e concurso para o referido cargo. 1967 / 
1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0019/009 - Bandas e fanfarras. Instrumentos. Contém pedidos de esclarecimento 
sobre o uso de diversos instrumentos, composição das bandas militares, exame e receção de instrumentos, 
musicais. 1959 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/007/0019/010 - Bandas e fanfarras: consertos, espetáculos e representações. 1959 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/008 
Título: Serviços Sociais e Assistência Religiosa 
Datas extremas: 1960 / 1969 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 20) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos Serviços Sociais das Forças Armadas incluindo normas e 
circulares e à Assistência Religiosa das Forças Armadas sobre nomeações e recrutamento de capelães. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 36.0 e 41.0. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0020 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/008/0020/001 - Serviços Sociais das Forças Armadas. Contém normas e circulares sobre 
assistência escolar, colónias de férias assistência hospitalar a famílias de militares, concursos para rendas 
económicas, concessão de benefícios. 1962 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/008/0020/002 - Assistência religiosa nas Forças Armadas. Contém informações sobre a 
admissão de capelães militares, nomeações, decreto de nomeação do vigário geral castrense, reorganização do 
Serviço de Assistência Religiosa, 1 positivo fotográfico p/b sobre um grupo de militares negros batizados, 
memorando sobre o Serviço de Assistência Religiosa do Exército. 1960 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/008/0020/003 - Assistência religiosa nas Forças Armadas. Contém informações sobre a 
duração do tempo de serviço militar obrigatório para os capelães militares eventuais, curso de formação de 
capelães militares, recrutamento de capelães, substituição do capelão-mor. 1967 / 1969 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/009 
Título: Representação do Departamento da Defesa Nacional junto dos organismos civis 
Datas extremas: 1955 / 1960 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 21 - 23) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à representação dos interesses da Defesa Nacional junto de 
organismos civis com destaque para o Conselho Superior de Obras Públicas e a Comissão para o Estudo das Ligações 
Rodoviárias e Ferroviária entre Lisboa e Margem Sul do Tejo. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 40.10. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver a SR. 176 relativa a infra-estruturas. [PT/ADN/SGDN/1REP/176] 

 
UI 0021 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0021/001 - Representação dos interesses do Departamento da Defesa Nacional junto 
dos organismos civis. Contém informações sobre a representação da Defesa no Conselho de Normalização, 
Conselho de Combustíveis, Conselho Técnico Florestal e Aquícola, Conselho Superior de Transportes Terrestres, 
Conselho Técnico dos Serviços Florestais, Junta Autónoma de Estradas, Direção Geral dos Serviços de Urbanização, 
Indústria de Conservas de Peixe, Comissão para a Implantação das Novas indústrias, Mobilização Industrial, Ponte 
da Arrábida sobre o Douro. 1955 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0021/002 - Relatório a que se refere o artº 2 do Decreto-Lei 40.625 de 1 de Junho de 
1956. Contém pareceres do representante do Ministério do Exército nas sessões realizadas nos Conselho Superior 
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de Obras públicas, Conselho Superior de Transportes Terrestres, Junta Autónoma de Estradas e Junta Consultiva do 
Porto de Lisboa. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0021/003 - Relatório do representante do Ministério do Exército nos Conselho 
Superior de Obras Públicas, Conselho Superior de Transportes Terrestres, Junta Autónoma de Estradas e Junta 
Consultiva do Porto de Lisboa. 1960 / 1960 

 
 

 
UI 0022 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0022/004 - Relatório da ligação ferroviária da Comissão para o Estudo das Ligações 
Rodoviária e Ferroviária entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo. Contém desenho sobre as linhas previstas ao sul do 
tejo no plano geral da rede ferroviária aprovado em 1930, diagramas das distâncias e da distribuição do tráfego, 
perfil longitudinal do túnel sob o Tejo para a ligação ferroviária entre Lisboa e a margem sul do Tejo, corte 
transversal do túnel no troço sob o Tejo, plano regional da margem sul do estuário do Tejo. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0022/005 - Elementos para o estudo do plano de fomento 1959 – 1964. IX Ligação de 
Lisboa à margem sul do Tejo. Ministérios das Obras Públicas e das Comunicações. Vol. 4. Contém o relatório da 
Comissão para o Estudo das Ligações Rodoviária e Ferroviária entre Lisboa e a margem Sul do Tejo com anexos e 
tráfego rodoviário. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0022/006 - Elementos para o estudo do plano de fomento 1959 – 1964. IX Ligação de 
Lisboa à margem sul do Tejo. Ministérios das Obras Públicas e das Comunicações. Vol. 6. Contém o relatório da 
Comissão para o Estudo das ligações Rodoviária e Ferroviária entre Lisboa e a margem Sul do Tejo com anexos e 
estudos geológicos II. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0022/007 - Elementos para o estudo do plano de fomento 1959 – 1964. IX Ligação de 
Lisboa à margem sul do Tejo. Ministérios das Obras Públicas e das Comunicações. Vol. 7. Contém anexos e 
elementos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil I. 1957 / 1957 

 
 

 
UI 0023 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0023/008 - Elementos para o estudo do plano de fomento 1959 – 1964. IX Ligação de 
Lisboa à margem sul do Tejo. Ministérios das Obras Públicas e das Comunicações. Vol. 8contém anexos e 
elementos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil I). 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/009/0023/009 - Relatório da missão aos Estados Unidos dos engenheiros Manuel Rocha, 
Carlos Couvreur e José Folque da Comissão para o Estudo das Ligações Rodoviárias e ferroviárias entre Lisboa e a 
margem sul do Tejo. 1956 / 1956 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/010 
Título: Funcionamento dos órgãos NATO 
Datas extremas: 1954 / 1976 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 24 - 26) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o funcionamento dos vários órgãos da NATO com destaque 
para os recursos humanos, nomeações de pessoal estatuto do pessoal civil, instruções permanentes, sistema de 
informações e codificação NATO e relatórios de atividade do secretário-geral. 
Sistema de organização: Série composta por uma subsérie relativa aos Relatórios de Atividade do Secretário-Geral da 
NATO. Processos organizados por ordem original de processo: 50.00 e 50.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 
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UI 0024 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0024/001 - Assuntos referentes ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. 
Contém nomeações de pessoal, representantes militares, uniformização militar NATO, presidência do Grupo 
Permanente, reunião de peritos da Comissão política NATO para elaboração dos projetos de relatórios destinados à 
reunião ministerial. 1954 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0024/002 - Assuntos relativos ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. Contém 
nomeações, relações entra a NATO e Malta, análise e texto do Tratado do Atlântico Norte, encargos anuais com a 
missão de serviço em Paris, sistema de comunicações para zonas de combate. 1961 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0024/003 - Assuntos referentes ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. 
Contém instruções permanentes e adoção de direitos para funcionários internacionais, vagas para analistas de 
sistemas, atualização de elementos estatísticos acerca dos países da NATO, nomeações de pessoal. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0024/004 - Assuntos referentes ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. 
Contém manual sobre os sistemas de informação de defesa da NATO e manual de codificação. 1970 / 1970 

 
 

 
UI 0025 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0025/005 - Assuntos referentes ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. 
Contém mensagens e informações sobre o estatuto do pessoal civil NATO. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0025/006 - Assuntos referentes ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. 
Contém assuntos sobre recursos humanos. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0025/007 - Assuntos referentes ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. 
Contém assuntos sobre recursos humanos. 1975 / 1976 

 
 

 
UI 0026 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010/0026/008 - Assuntos referentes ao funcionamento dos diversos órgãos NATO. 
Contém assuntos sobre recursos humanos. 1976 / 1976 

 
 

SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/010-1 
Título: Funcionamento dos órgãos NATO - relatórios de atividades do secretário-geral 
Datas extremas: 1959 / 1969 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 26) contendo um total de 2 processos 
Âmbito e conteúdo: Subsérie composta por processos com os relatórios de atividade do secretário-geral. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0026 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010-1/0026/009 - Relatórios de atividades do secretário-geral. 1959 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/010-1/0026/010 - Relatórios de atividades do secretário-geral. 1967 / 1969 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/011 
Título: Conselho do Pacto 
Datas extremas: 1959 / 1976 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 27) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao Conselho do Pacto e a sua ação ao nível da política do 
Atlântico e da defesa europeia, e a situação da Europa Oriental e Extremo-Oriente. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 51.10 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0027 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/011/0027/001 - Conselho do Pacto. Geral. Contém avaliação política anual, grupo 
consultivo da política do Atlântico, institucionalização das relações entre o Conselho do Atlântico Norte e a 
Assembleia Atlântica, avaliação politica da evolução da situação da Europa Oriental, situação no Extremo-Oriente. 
1959 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/011/0027/002 - Conselho do Pacto. Geral. Contém acordo de estandardização, normas 
para dispositivos de segurança, defesa europeia, sistema de telecomunicações da OTAN, fortalecimento das forças 
gregas, estudo de problemas de defesa da aliança nos anos de 1970. 1969 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/011/0027/003 - Conselho do Pacto. Geral. Contém uma brochura NATO Appeals Board, 
decisões da Comissão de recursos. 1971 / 1972 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/012 
Título: Agendas do Conselho do Pacto 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 28) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta pelas agendas das reuniões do Conselho do Pacto e do Comité de Planeamento de 
Defesa. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 51.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0028 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/012/0028/001 - Agendas do Conselho do Pacto. 1960 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/012/0028/002 - Agendas das reuniões do Conselho do DPC. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/012/0028/003 - Agendas das reuniões do Conselho do DPC. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/012/0028/004 - Agendas das reuniões do Conselho do DPC. 1973 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/013 
Título: Relatórios e atas das reuniões do Conselho do Pacto 
Datas extremas: 1952 / 1975 
Dimensão e suporte: 16 cxs. (nº 29 - 44) contendo um total de 60 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta pelos relatórios e atas das reuniões do Conselho do Pacto.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 51.30A. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 
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UI 0029 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0029/001 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1952 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0029/002 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0029/003 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1957 / 1957 

 
 

 
UI 0030 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0030/004 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0030/005 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0030/006 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1959 / 1959 

 
 

 
UI 0031 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0031/007 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0031/008 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0031/009 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0031/010 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1960 / 1960 

 
 

 
UI 0032 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0032/011 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0032/012 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0032/013 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0032/014 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1962 / 1962 

 
 

 
UI 0033 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0033/015 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0033/016 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0033/017 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0033/018 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1963 / 1963 

 
 

 
UI 0034 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0034/019 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1963 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0034/020 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0034/021 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0034/022 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0035 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0035/023 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0035/024 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0035/025 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0035/026 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0036 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0036/027 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0036/028 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0036/029 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0036/030 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0037 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0037/031 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0037/032 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0037/033 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0037/034 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0038 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0038/035 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0038/036 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0038/037 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0038/038 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0039 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0039/039 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0039/040 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0039/041 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0039/042 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0040 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0040/043 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0040/044 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0040/045 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0040/046 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0041 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0041/047 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0041/048 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0041/049 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0041/050 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0042 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0042/051 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0042/052 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0042/053 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0043 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0043/054 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0043/055 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0043/056 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0043/057 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1974 / 1974 

 
 

 
UI 0044 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0044/058 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0044/059 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/013/0044/060 - Relatórios e atas das reuniões do Conselho. 1975 / 1975 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/014 
Título: Relatórios e atas das reuniões ministeriais no Conselho do Pacto 
Datas extremas: 1961 / 1977 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 45 - 47) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta pelos relatórios e atas das reuniões ministeriais no Conselho do Pacto. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 51.30B. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0045 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0045/001 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. Contém documentos da 
reunião ministerial de Otawa. 1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0045/002 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0045/003 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0046 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0046/004 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0046/005 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0046/006 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1969 / 1964 

 
 

 
UI 0047 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0047/007 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0047/008 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0047/009 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0047/010 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/014/0047/011 - Relatórios e atas das reuniões ministeriais. 1975 / 1977 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/015 
Título: Relatórios do Conselho do Pacto 
Datas extremas: 1954 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 48 - 51) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às reuniões do Conselho do Pacto e análise das 
conferências NATO, e do Comité de Planeamento de Defesa – DPC (Defence Planing Comité). 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 051.40A. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês, inglês, alemão. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos (cópias) encontram-se em mau estado de conservação 
afetando a leitura. 
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Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0048 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0048/001 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém 
informação sobre reuniões do Conselho e reuniões ministeriais, analise sobre as conferências defesa da NATO, 
memorando sobre a defesa aérea de Portugal continental enquadrada na defesa do espaço aéreo peninsular. 1954 
/ 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0048/002 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém 
documentos do comité de exame de defesa, planeamentos de defesa, situação geral do mediterrâneo, nota da 
delegação do EUA, reunião do grupo sobre Malta, aerogramas e informações sobre as reuniões ministeriais e do 
conselho, relações greco-turcas, financiamento comum das instalações de transmissões entre o Centro de 
operações do batalhão e o Centro de controle da Bateria das unidades Hawk, defesa da Grécia. 1962 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0048/003 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém 
documentos do comité de planos de defesa da NATO, telecomunicações e eletrónica, comité de exame da defesa, 
interligação dos sistemas de comunicações NATO e estados Unidos, aumento de encargos operacionais e 
financeiros com a defesa do Centro Europa, decisões do comité político. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0048/004 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém 
documentos sobre as questões do direito do mar, planos de defesa, avaliação da conjuntura militar da NATO até 
1975. 1970 / 1970 

 
 

 
UI 0049 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0049/005 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém 
informação sobre instrução, questionários sobre efetivos de reserva, memorandos, livro em alemão com o 
relatório da Comissão de Defesa para o Governo Federal sobre justiça militar na República Federal da Alemanha. 
1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0049/006 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto e do DPC. Contém 
documentos sobre conferência da técnica de instrução, análise económica dos países da NATO, objetivos das forças 
mantidas sob comando nacional para a defesa comum da zona do Comando Aliado da Europa, documentos do 
Comité de Planeamento de Defesa. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0049/007 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto e do DPC. Contém 
documentos sobre instrução, sistema de rotação das forças terrestres belgas, questionários, sobre as forças 
alemãs, holandesas, turcas, italianas, dinamarquesas, reorganização das forças da Dinamarca. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0049/008 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto e DPC. Contém 
planos de defesa para os países da NATO e documentos sobre instrução. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0050 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0050/009 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém 
atualização de dados sobre forças NATO, planificação da defesa. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0050/010 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém notas 
sobre a reorganização das forças aéreas aliadas na região centro, plano de defesa NATO 1974 – 1978, avaliação do 
programa de defesa revisto pelo Canadá, situação do programa de infraestruturas, especialização das tarefas de 
defesa na Europa Central. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0051 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0051/011 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém discurso 
do Secretário da defesa norte-americano Sr. Schlesinger na reunião ministerial do DPC, planos de defesa da NATO 
para o período de 1974-1978, infraestruturas. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/015/0051/012 - Assuntos referentes a reuniões do Conselho do Pacto. Contém projeto de 
objetivos de forças para 1975- 1980, resolução do Conselho sobre o acordo de defesa entre os EUA e a Islândia, 
Alto Comité para o estudo dos planos de urgência no domínio civil. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/016 
Título: Reuniões ministeriais no Conselho do Pacto 
Datas extremas: 1960 / 1976 
Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 52 - 60) contendo um total de 28 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos assuntos tratados nas reuniões ministeriais e 
documentos de apoio do Comité de Planeamento de Defesa – DPC, do Comité dos Assuntos de Defesa Nuclear – NDAC, 
atividades do Comité Militar, do Grupo Consultivo para a Política Atlântica – APAG e projeto NICS. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 51.40B. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver o processo 1 da SR. 13 que contém documentação relativa às reuniões 
ministeriais no âmbito do Conselho do Pacto. Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série 
foram herdados e continuados pela 3ª Repartição do EMGFA. [PT/ADN/SGDN/1REP/013/001] 

 
UI 0052 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0052/001 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Conferência Ministerial em 
Otawa. Contém documentos de apoio às reuniões, estudo sobre a logística em tempo de paz e em tempo de guerra 
e documentos sobre a organização, programas, contabilidade e correspondência da conferência em Otawa. 1960 / 
1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0052/002 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém resolução adotada 
pelo Conselho em 15 de junho de 1966, Comissão Restrita de Ministros da Defesa Nacional NATO sobre problemas 
nucleares, discursos, e documentos de apoio às reuniões. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0052/003 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos do 
Comité de Planos de Defesa – DPC. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0053 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0053/004 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
a substituição dos aviões P2V-5 de patrulha marítima, do Comité de Planos de Defesa -DPC. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0053/005 - Assuntos referentes à reunião ministerial do Conselho do Atlântico em 
janeiro de 1969. Contém documentos do Comité de Planos de Defesa – DPC, comunicados finais para a imprensa, 
plano de forças NATO para 1969 – 1973. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0053/006 - Assuntos referentes a reuniões de ministeriais do Conselho do Atlântico. 
Contém documentos referentes à reunião da Primavera em Washington, Abril de 1969. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0054 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0054/007 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos 
referentes à reunião do DPC ao nível ministerial, em Bruxelas, Maio de 1969. 1969 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0054/008 - [em falta]. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0054/009 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém 2 capilhas 
referentes à reunião ministerial em Bruxelas, Junho de 1970 e à sessão ministerial de Roma 26/27 Maio de 1970. 
1970 / 1970 

 
 

 
UI 0055 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0055/010 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
as reuniões ministeriais e do DPC, ida do Conselho ao AFCENT, reunião do SCALANT, relatório de atividades do 
Comité Militar. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0055/011 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
as reuniões ministeriais e do DPC, reuniões em Lisboa e Bruxelas e reunião do Grupo Consultivo para a Política 
Atlântica - APAG. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0055/012 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
as reuniões ministeriais e do DPC relativo à repartição do esforço financeiro com os novos encargos da defesa da 
aliança nos anos 70, reunião do grupo consultivo para a política atlântica, estudo dos problemas da aliança nos 
anos 70, reuniões do Comité dos Assuntos de Defesa Nuclear – NDAC, planos de força da NATO. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0056 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0056/013 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém reuniões do 
Eurogrupo, comunicações do DPC, reuniões ministeriais dos planos de defesa e do Conselho do Atlântico em 
Bruxelas. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0056/014 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém brochura sobre a 
defesa nos anos 70. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0056/015 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém assuntos relativos à 
49ª reunião, agendas das reuniões, reuniões ministeriais em Bruxelas, programa especial de infraestruturas 
projetos NICS e ASM. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0056/016 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém participação 
portuguesa no plano de infraestruturas, projeto NICS, memorando sobre o Eurogrupo, parecer sobre o livro branco 
canadiano A defesa dos anos 70, planeamento das forças NATO e problemas nucleares. 1971 / 1972 

 
 

 
UI 0057 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0057/017 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém informações sobre 
a coordenação de atividades navais fora da área NATO, discurso do ministro da Defesa Nacional na reunião de 
maio, relatórios da Comissão de Planos de Defesa. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0057/018 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
a reunião ministerial de dezembro, agenda da reunião, nova orientação nos esforços do CNAD, medidas para 
contrariar a expansão soviética no Atlântico, reuniões da Comissão Militar. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0057/019 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém informações sobre 
p estabelecimento de conceitos táticos comuns, relatórios para as telecomunicações, reunião ministerial da 
primavera de 1973 do DPC. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0057/020 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém declaração sobre a 
divisão de despesas militares, discurso do ministro da Defesa Nacional, memorando da 5ª reunião da comissão 
Militar, diretiva ministerial para as autoridades militares da NATO, missões no estrangeiro. 1972 / 1973 
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UI 0058 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0058/021 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos da 
reunião ministerial de dezembro, questões de planificação de defesa, problemas financeiros no estacionamento de 
forças dos EUA na Europa, situação do programa de infraestruturas, transferência do controlo operacional entre os 
comandos NATO dos navios de reabastecimento no mar. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0058/022 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém revisão do 
programa de defesa da Grã-Bretanha, reorganização das forças aéreas aliadas na região central, planeamento das 
forças NATO, reuniões do conselho Atlântico, reunião ministerial de dezembro, infraestruturas, problemas 
financeiros resultantes do estacionamento das forças dos EUA na Europa, redução mútua equilibrada de forças. 
1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0058/023 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
a reunião de junho, intervenção do GEN Costa Gomes, exame dos planos de defesa, problemas financeiros 
decorrentes do estacionamento das forças armadas dos EUA na Europa, reorganização das forças aramadas 
holandesas, declaração americana, sobre os problemas militares da Aliança, projeto com os objetivos de forças 
1975 – 1980. 1974 / 1974 

 
 

 
UI 0059 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0059/024 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
a reunião de dezembro, racionalização e especialização das tarefas da defesa, diretiva ministerial do DPC, planos de 
defesa, infraestruturas NATO, briefing feito por técnicos dos EUA sobre operações contra blindados. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0059/025 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém processo verbal da 
reunião de dezembro, infraestruturas, planeamento das forças, projeto de intervenção ao ALM Pinheiro de 
Azevedo no DPC. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0059/026 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos sobre 
a reunião da primavera, agenda, problemas de defesa da aliança para a década de 70 revisão dos planos de defesa 
da Holanda, diretivas ministeriais, relações entre o grupo de intervenção da RAF e a NATO. 1975 / 1975 

 
 

 
UI 0060 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0060/027 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém relatórios do DPC e 
documentos sobre a reunião da primavera de 1975, missões ao estrangeiro, situação estratégica na região Sul, 
diretivas ministeriais, declarações do VALM Pinheiro de Azevedo. 1975 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/016/0060/028 - Assuntos referentes a reuniões de ministros. Contém documentos da 
reunião ministerial de Dezembro 1975, relatório provisório sobre a interoperabilidade dos materiais, planeamento 
de defesa da NATO, equilíbrio militar entre a NATO e o Pacto de Varsóvia, racionalização e especialização das 
tarefas da defesa e agendas das reuniões. 1975 / 1976 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/017 
Título: Comissão Militar 
Datas extremas: 1953 / 1978 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 61 - 67) contendo um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão Militar relativo a competências e atribuições, 
organização e linhas de ação, visitas, reuniões e missões militares, nomeação dos representantes para a Comissão, 
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estratégia Atlântica e o papel dos Açores, ação do presidente da Comissão, pareceres técnicos e relatórios da Comissão, 
estatuto do pessoal do Estado-maior Internacional, transferência da Comissão para Bruxelas e planeamento da sede da 
NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 52.10. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês, alemão e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0061 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0061/001 - Comissão Militar: geral. Contém documentos sobre a missão militar 
portuguesa em Washington, nomeação dos representantes militares no Grupo Permanente e na Comissão Militar, 
assuntos militares discutidos no Conselho, internacionalização do Secretariado, situação dos estudos em curso no 
Grupo permanente, o arquipélago dos Açores na estratégia atlântica. 1953 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0061/002 - Notas sobre a atuação do presidente da Comissão Militar. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0061/003 - Presidente Permanente da Comissão Militar. Contém correspondência 
sobre a escolha do presidente permanente. 1957 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0061/004 - Agendas do MC/CS. Contém agendas da comissão militar e exposição 
sobre as forças navais de intervenção no Atlântico. 1961 / 1979 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0061/005 - Comissão Militar: geral. Contém memorandos para os membros do 
Conselho e pareceres técnicos para as autoridades militares NATO. 1961 / 1962 

 
 

 
UI 0062 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0062/006 - Comissão Militar: geral. Contém relatório da Comissão Militar, visita da 
Comissão Militar à Região Centro e Região Sul da Europa, memorandos para os membros do Conselho, 
internacionalização do Estado-Maior de Planeamento do Grupo Permanente. 1963 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0062/007 - Comissão Militar: geral. Contém programa das visitas às bases 
portuguesas, visita a algumas instalações militares nos EUA, 32ª reunião da Comissão Militar em sessão de chefes 
de Estado-Maior das Forças Armadas. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0062/008 - Comissão Militar: geral. Contém documentos sobre as visitas da 
Comissão Militar às bases militares portuguesas. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0063 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0063/009 - Comissão Militar: geral. Contém documentos sobre as reuniões da 
Comissão Militar em Lisboa, visitas da Comissão, 1 brochura Military Commitee. Chiefs of Staff, discursos, a 
importância estratégica dos territórios portugueses para a NATO, 1 brochura sobre a Visita a Portugal da comissão 
militar. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0063/010 - Comissão Militar: geral. Contém documentos sobre a visita da Comissão à 
Região Norte da Europa, diretivas provisórias, visita dos chefes de Estado-Maior Conjuntos da República Federal 
Alemã e da República Italiana, opinião pública sobre questões militares nas situações de emergência. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0063/011 - Comissão Militar: geral. Contém documentos sobre o programa de 
infraestruturas NATO, visita á Dinamarca e Noruega, transferência da Comissão para Bruxelas, fotografias p/b da 
Comissão Militar, organização e atribuições do staff. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0063/012 - Comissão Militar: geral. Contém documentos sobre a avaliação da 
ameaça militar do Pacto de Varsóvia, mensagens intercetadas pela missão militar portuguesa em Bruxelas, estatuto 
do pessoal do Estado-Maior Militar Internacional. 1968 / 1968 
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UI 0064 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0064/013 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre o 
planeamento físico para a sede da NATO, visitas, encontro entre o chairman da Comissão Militar e o chefe do 
Estado-Maior francês. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0064/014 - Assuntos gerais do Comité Militar. A atual posição da Comissão Militar. 
Contém documentos sobre a reorganização da missão militar NATO, competências e atribuições da Comissão, 
fornecimento de armas aos países do Médio Oriente. 1968 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0064/015 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre programas 
de trabalho e agendas das reuniões e memorandos. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0064/016 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre a visita a 
Portugal da comissão Militar, programas de trabalho e agendas das reuniões, negociações com o Leste, revisão da 
organização e funcionamento da Missão Militar NATO, revisão da convenção da largura do mar territorial. 1970 / 
1970 

 
 

 
UI 0065 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0065/017 - Assuntos gerais do Comité Militar. 1º volume. Contém documentos sobre 
a Tour de 1970 – visita a Portugal da Comissão Militar da NATO. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0065/018 - Assuntos gerais do Comité Militar. 2º volume. Contém documentos sobre 
a Tour de 1970 – visita a Portugal da Comissão Militar da NATO. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0065/019 - Assuntos gerais do Comité Militar. 3º volume. Contém documentos sobre 
a Tour de 1970 – visita a Portugal da Comissão Militar da NATO. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0065/020 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre a Tour de 
1970, controlo dos recursos financeiros, treino com bombas aéreas na área do mediterrâneo, reunião ministerial 
da NATO. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0066 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0066/021 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre 
recomendações sobre informação pública do CINCHAN, visitas da Comissão Militar. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0066/022 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre a Tour de 
1972. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0066/023 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre visitas, 
reorganização dos aquartelamentos em Nápoles, proposta para a estrutura de defesa da Dinamarca, 1972 - 1973 
24 – Assuntos gerais do Comité Militar(Contém documentos sobre a visita da Comissão Militar á exposição 
aeronáutica em França. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0066/024 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre a visita da 
Comissão Militar á exposição aeronáutica em França. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0067 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0067/025 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre a Tour de 
1973. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0067/026 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre a Tour de 
1974, operações contra blindados. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/017/0067/027 - Assuntos gerais do Comité Militar. Contém documentos sobre apreciação 
da situação militar até 1986 no âmbito da NATO, reforço da missão militar NATO, linhas gerais de ação do Comité 
Militar, programas de trabalho. 1975 / 1978 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/018 
Título: Atas e Relatórios dos Comandantes Supremos no Conselho Militar 
Datas extremas: 1954 / 1976 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 68 - 71) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às reuniões dos Comandantes Supremos do Conselho 
Militar da NATO (MC - Militar Comité/CS - Chefs Staff). 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 52.30A. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0068 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0068/001 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0068/002 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0068/003 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0068/004 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1961 / 1963 

 
 

 
UI 0069 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0069/005 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0069/006 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0069/007 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0070 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0070/008 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0070/009 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0070/010 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1968 / 1971 

 
 

 
UI 0071 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0071/011 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1972 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/018/0071/012 - Atas e relatórios do Conselho Militar. 1973 / 1976 
 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/019 
Título: Atas e Relatórios do Conselho Militar em sessão permanente 
Datas extremas: 1953 / 1978 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (nº 72 - 82) contendo um total de 32 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas e relatórios dos representantes militares na Sessão Permanente do 
Conselho Militar. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 52.30B. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0072 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0072/001 - Atas e relatórios dos representantes militares do Conselho Militar. 1953 / 
1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0072/002 - Atas e relatórios dos representantes militares do Conselho Militar. 1956 / 
1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0072/003 - Atas e relatórios dos representantes militares do Conselho Militar. 1957 / 
1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0072/004 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1958 / 1959 

 
 

 
UI 0073 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0073/005 - Atas e relatórios dos representantes militares do Conselho Militar. 1960 / 
1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0073/006 - Atas e relatórios dos representantes militares do Conselho Militar. 1961 / 
1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0073/007 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1962 / 1962 

 
 

 
UI 0074 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0074/008 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. Contém 
correspondência do chefe da missão militar para o GEN Deslandes. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0074/009 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0074/010 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0075 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0075/011 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0075/012 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1º volume. 
1967 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0075/013 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 2º volume. 
1967 / 1967 

 
 

 
UI 0076 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0076/014 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1º volume. 
1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0076/015 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 2º volume. 
1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0076/016 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0077 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0077/017 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1º volume. 
1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0077/018 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanentev. 1969 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0077/019 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0078 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0078/020 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0078/021 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0078/022 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0079 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0079/023 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1º volume. 
1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0079/024 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 2º volume. 
1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0079/025 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1º volume. 
1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0079/026 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 2º volume. 
1973 / 1973 

 
 

 
UI 0080 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0080/027 - Atas e relatórios dos representantes militares do Conselho Militar. 1974 / 
1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0080/028 - [em falta]. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0080/029 - [em falta]. [S. d.] / [S. d.] 

 
 

 
UI 0081 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0081/030 - [em falta]. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0081/031 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1977 / 1977 

 
 

 
UI 0082 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/019/0082/032 - Atas e relatórios do Conselho Militar em Sessão Permanente. 1977 / 1978 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/020 
Título: Reuniões da Comissão Militar 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (nº 83 - 93) contendo um total de 37 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às reuniões da Comissão Militar, desde a 10ª à 57ª, 
incluindo informações, memorandos e despachos ministeriais, relatos das sessões, Comissão dos Assuntos Nucleares – 
NDAC e briefing sobre operações aéreas no sudoeste asiático. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 52.40 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0083 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0083/001 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas, despachos ministeriais sobre assuntos da 10ª à 18ª reunião da Comissão Militar. 1952 / 
1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0083/002 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas, relatos das sessões, medidas propostas para execução das medidas propostas pelo 
Conselho e despachos ministeriais sobre assuntos da 19ª à 22ª reunião da Comissão Militar. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0083/003 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas, relatos das sessões e despachos ministeriais sobre assuntos da 23ª à 25ª reunião da 
Comissão Militar. 1959 / 1960 

 
 

 
UI 0084 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0084/004 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 26ª à 27ª reunião da Comissão Militar. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0084/005 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 28ª à 30ª reunião da Comissão Militar. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0084/006 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 31ª à 33ª reunião da Comissão Militar. 1963 / 1964 
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UI 0085 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0085/007 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 34ª à 36ª reunião da Comissão Militar. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0085/008 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 37ª à 39ª reunião da Comissão Militar. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0085/009 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 39ª reunião da Comissão Militar e da 13º sessão anual 
da Assembleia do Atlântico Norte. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0085/010 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 40ª reunião da Comissão Militar. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0086 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0086/011 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 41ª reunião da Comissão Militar. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0086/012 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 42ª reunião da Comissão Militar. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0086/013 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 43ª e 44ª reunião da Comissão Militar. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0087 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0087/014 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 45ª reunião da Comissão Militar. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0087/015 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 46ª e 47ª reunião da Comissão Militar. 1969 / 1971 

 
 

 
UI 0088 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0088/016 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 48ª reunião da Comissão Militar. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0088/017 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da reunião da Comissão de Assuntos Nucleares de Defesa 
– NDAC. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0088/018 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. 1º volume. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 50ª reunião da Comissão Militar. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0088/019 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. 2º volume. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 50ª reunião da Comissão Militar. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0089 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0089/020 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. 3º volume. Contém 
memorandos, telegramas e informações sobre assuntos da 50ª reunião da Comissão Militar. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0089/021 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos, revisão do programa do NICS e custos estimados e informações sobre a 51ª reunião da Comissão 
Militar. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0089/022 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos e informações sobre a 51ª reunião da Comissão Militar. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0089/023 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos e informações sobre a 52ª reunião da Comissão Militar. 1971 / 1973 

 
 

 
UI 0090 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0090/024 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém 
memorandos e informações sobre assuntos das reuniões gerais da Comissão Militar e do briefing sobre operações 
aéreas no sudoeste asiático. 1973 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0090/025 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos das reuniões gerais da Comissão Militar. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0090/026 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos da 53ª reunião da Comissão Militar. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0090/027 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos da 53ª reunião da Comissão Militar. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0090/028 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos da 54ª reunião da Comissão Militar. 1973 / 1974 

 
 

 
UI 0091 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0091/029 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos da 55ª reunião da Comissão Militar. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0091/030 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos das reuniões gerais da Comissão Militar. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0091/031 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos das reuniões gerais da Comissão Militar. 1974 / 1974 

 
 

 
UI 0092 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0092/032 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos da 56ª reunião da Comissão Militar. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0092/033 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos das reuniões gerais da Comissão Militar. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0092/034 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos das reuniões gerais da Comissão Militar. 1974 / 1974 
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UI 0093 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0093/035 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos da 57ª reunião da Comissão Militar. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0093/036 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos da 57ª reunião da Comissão Militar. 1974 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/020/0093/037 - Assuntos referentes a reuniões da Comissão Militar. Contém informações 
sobre assuntos das reuniões gerais da Comissão Militar. 1974 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/021 
Título: Standing Group. Estado Maior Internacional da Comissão Militar 
Datas extremas: 1968 / 1978 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 94 - 97) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao Estado Maior Internacional da Comissão Militar - 
Standing Group, incluindo estatutos e planos de pessoal militar e civil e respetivas funções, procedimentos e 
organização do IMS, sistema de informações de comando e atividade militar em Chipre. 
Sistema de organização: Série composta por uma subsérie relativa ao Estado-maior Internacional. Processos 
organizados por ordem original de processo: 53.0, 53.10 e 53.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
 
UI 0094 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0094/001 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém plano de cargos 
militares e civis com descrição das funções e qualificações necessárias. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0094/002 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorandos sobre 
colocações de pessoal, missão do Centro NATO de Situação, manual de procedimentos operacionais do IMS. 1969 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0094/003 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorandos sobre 
pessoal e organização do IMS e criação da divisão de logística. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0095 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0095/004 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorandos sobre 
a organização do IMS e sistemas de informação e controlo militar, estatuto do pessoal do IMS no território belga e 
manual sobre medidas de emergência. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0095/005 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorandos sobre 
pessoal e organização do IMS, política de recursos humanos. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0095/006 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorando sobre 
o plano anual de recursos humanos na NATO. 1971 / 1972 

 
 

 
UI 0096 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0096/007 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorandos sobre 
pessoal e cedência de documentos NATO a países não membros da aliança. 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0096/008 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorandos sobre 
o sistema de comando e de informação e controlo de documentos na NATO, processamento automático de dados. 
1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021/0096/009 - Standing Group. Estado Maior Internacional. Contém memorandos sobre 
atividades militares em Chipre. 1973 / 1978 

 
 

SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/021-01 
Título: Standing Group. Estado Maior Internacional da Comissão Militar - Estado Maior Internacional 
Datas extremas: 1970 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 97) contendo um total de 4 processos 
Âmbito e conteúdo: Subsérie composta por processos relativos ao Estado-maior Internacional 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0097 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021-01/0097/010 - Estado Maior Internacional: remunerações do pessoal das missões 
militares no estrangeiro. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021-01/0097/011 - Estado Maior Internacional: geral. Contém memorandos sobre 
reorganização do IMS. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021-01/0097/012 - Estado Maior Internacional: geral. Contém memorandos sobre a 
reorganização do IMS. 1973 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/021-01/0097/013 - Estado Maior Internacional: sistemas de comando, controlo e 
informação . Contém memorandos e relatório sobre os métodos para implementação do sistema. 1969 / 1970 

 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/022 
Título: Ordens do SHAPE 
Datas extremas: 1953 / 1972 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 98 - 99) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao SACEUR E SHAPE, incluindo ordens e relatórios 
periódicos, assuntos de pessoal, situação política internacional no âmbito do SHAPE e a representação portuguesa nos 
órgãos NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 54.0 e 54.10. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0098 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0098/001 - SACEUR. Contém assuntos de pessoal, newsletter do SHAPE, 
repercussões da situação politica internacional no âmbito do SHAPE, representação portuguesa no SHAPE e no 
SACLANT. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0098/002 - Ordens do SHAPE. Contém relatórios periódicos do Comando Supremo 
das Forças Aliadas na Europa pelo Grupo Permanente, informações sobre os relatórios do SACEUR. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0098/003 - Ordens do SHAPE. Contém relatórios periódicos do Comando Supremo 
das Forças Aliadas na Europa pelo Grupo Permanente e informações sobre os relatórios do SACEUR. 1959 / 1967 
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UI 0099 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0099/004 - Ordens do SHAPE. Contém relatórios periódicos do Comando Supremo 
das Forças Aliadas na Europa pelo Grupo Permanente. 1960 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0099/005 - Ordens do SHAPE. Contém relações de relatórios do Comando Supremo 
das Forças Aliadas na Europa. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0099/006 - Ordens do SHAPE. Contém relações de relatórios do Comando Supremo 
das Forças Aliadas na Europa. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0099/007 - Ordens do SHAPE. Contém manuais do SHAPE sobre relatórios. 1963 / 
1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0099/008 - Ordens do SHAPE. Contém relatórios periódicos do Comando Supremo 
das Forças Aliadas na Europa pelo Grupo Permanente da Comissão Militar. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/022/0099/009 - Ordens do SHAPE. Contém relatórios periódicos do Comando Supremo 
das Forças Aliadas na Europa pelo Grupo Permanente da Comissão Militar e manuais do SHAPE sobre relatórios. 
1968 / 1972 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/023 
Título: Missão SHAPE em Portugal 
Datas extremas: 1953 / 1965 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 100 - 101) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à missão SHAPE em Portugal, incluindo memorandos, 
relatórios periódicos e relatórios do chefe da missão, preparação de exercícios e instrução no estrangeiro e material 
com destaque para a 3ª Divisão SHAPE em Portugal, manobras de 1956, visitas, instruções administrativas e encargos 
com a missão. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 54.20. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 

 
UI 0100 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0100/001 - Missão SHAPE em Portugal: relatórios. Contém memorandos e relatórios 
do chefe da missão SHAPE sobre a preparação de exercícios, escolas práticas de armas, instrução, manobras 
portuguesas de 1956, relatórios periódicos, instrução da 3ª Divisão SHAPE em Portugal. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0100/002 - Missão SHAPE em Portugal: relatórios. Contém memorandos e relatórios 
do chefe da missão SHAPE sobre treino de oficiais portugueses nas forças dos estados-unidos na Alemanha, 
medidas para aumentar a eficiência da 3ª divisão Portuguesa para o combate, cursos do Colégio do Estado-Maior, 
instrução, relatórios periódicos. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0100/003 - Missão SHAPE em Portugal: relatórios. Contém memorandos e relatórios 
do chefe da missão SHAPE sobre a instrução da 3ª Divisão, promoção de oficiais, instrumentos de observação para 
as unidades de artilharia e escolas práticas. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0100/004 - Missão SHAPE em Portugal: documentos. Contém telegramas, 
memorandos sobre campos de instrução, comunicações telegráficas do SHAPE, instrução sob condições de batalha, 
manobras de 1956, observações sobre as escolas de oficiais, organização das forças terrestres portuguesas. 1953 / 
1956 

 
 

 
UI 0101 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0101/005 - Missão SHAPE em Portugal: documentos. Contém documentos sobre 
visitas de oficiais do SHAPE a Portugal, condecorações, compromisso NATO sobre forças terrestres, atividades da 
missão SHAPE em Portugal, relatório sobre a instrução no Exército Português. 1957 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0101/006 - Missão SHAPE em Portugal: instruções administrativas. Contém encargos 
com a missão SHAPE e com o MAAG, deslocações, situação dos oficiais da missão, nomeação do novo chefe do 
MAAG em Lisboa. 1953 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0101/007 - Missão SHAPE em Portugal: pessoal. Contém projetos de agenda das 
reuniões da missão, treino de oficiais em unidades das forças dos EUA na Alemanha, visitas, substituição e rotação 
dos membros do SHAPE em Portugal. 1953 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/023/0101/008 - Missão SHAPE em Portugal: pessoal. Contém resumos das conferências 
dadas ao SHAPE, visitas, material da 3ª Divisão do SHAPE e substituição do chefe da missão. 1958 / 1963 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/024 
Título: Pessoal do SACEUR 
Datas extremas: 1953 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 102 - 104) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao pessoal do SACEUR nomeadamente relações entre 
comandos, necessidades de pessoal, distintivos, e ação do Grupo Consultivo de Instrução Aérea – ATAG. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 54.40 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0102 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0102/001 - SACEUR: relações entre os comandos subordinados e as autoridades 
nacionais. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0102/002 - SACEUR: pessoal. Contém programas de necessidades de pessoal para o 
Comando Aliado da Europa, uso de distintivos do SHAPE e Comandos, grupo consultivo de instrução aérea do 
SHAPE - ATAG e redução dos efetivos do ATAG. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0102/003 - SACEUR: pessoal. Contém documentos e estudos sobre o excesso de 
pessoal nos quartéis generais, programas de necessidades de pessoal para o Comando Aliado da Europa, listas de 
pessoal. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0102/004 - SACEUR: pessoal. Contém programas de necessidades de pessoal para o 
Comando Aliado da Europa nos períodos de 1962 a 1967. 1961 / 1962 

 
 

 
UI 0103 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0103/005 - SACEUR: pessoal. Contém programas de necessidades de pessoal para o 
Comando Aliado da Europa nos períodos de 1964 a 1969. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0103/006 - SACEUR: pessoal. Contém tabelas de efetivos em tempo de paz do 
Estado-Maior do SHAPE. 1962 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0103/007 - SACEUR: pessoal. Contém informações sobre os lugares atribuídos a 
Portugal no Quartel-General do AFSOUTH, rotação e substituição de pessoal, remunerações do pessoal das missões 
militares, cerimónia de despedida do COR Lemnitzer. 1968 / 1970 

 
 

 
UI 0104 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0104/008 - SACEUR: pessoal. Contém princípios e diretivas em matéria de gestão de 
pessoal da NATO, listas de pessoal afeto às representações militares nacionais junto do SHAPE, despedida do GEN 
Wade e nomeações de pessoal. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/024/0104/009 - SACEUR: pessoal. Contém informações sobre promoções e nomeações de 
pessoal. 1972 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/025 
Título: SACLANT 
Datas extremas: 1957 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 105 - 107) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao funcionamento do SACLANT, incluindo informações 
sobre pessoal, organização e manuais, instruções, relatórios operacionais e logísticos com destaque para as informações 
sobre as interferências mútuas de submarinos e a necessidade de pessoal para o Centro Técnico de Luta Antissubmarina 
de La Spazia e do COMSUBEASTLANT em tempo de guerra. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 55.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 

 
UI 0105 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0105/001 - Assuntos relativos ao SACLANT. Contém informações sobre pessoal, 
organização e instruções para o pessoal. 1957 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0105/002 - Manual de organização do SACLANT (SOM). 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0105/003 - Assuntos relativos ao SACLANT. Contém informações sobre interferências 
mútuas de submarinos e manual de instruções para o SACLANT - SIM. 1962 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0105/004 - SACLANT: geral. Contém manual de organização do SACLANT. 1968 / 
1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0105/005 - Manual de instruções para o SACLANT (SIM). 1968 / 1970 

 
 

 
UI 0106 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0106/006 - Ordens de operações para a frota do Atlântico. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0106/007 - SACLANT: relatórios. Contém relatórios operacionais e logísticos. 1959 / 
1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0106/008 - SACLANT: relatórios. Contém relatórios periódicos e plano de 
informações SACLANT. 1963 / 1966 

 
 

 
UI 0107 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0107/009 - SACLANT: pessoal. Contém nomeações, informações sobre a necessidade 
de pessoal para o Centro Técnico de Luta Antissubmarina de La Spezia e quadros orgânicos. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/025/0107/010 - SACLANT: pessoal. Contém nomeações de ajudantes de campo, 
informações sobre a necessidades de pessoal do COMSUBEASTLANT em tempo de guerra, listas de pessoal do 
SACLANT. 1960 / 1966 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/026 
Título: Conferências dos Parlamentares 
Datas extremas: 1959 / 1966 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 108) contendo um total de 1 processo. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por um processo relativo às conferências de parlamentares com relatórios. 
Sistema de organização: Processo organizado por ordem original de processo: 56.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0108 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/026/0108/001 - Conferência dos parlamentares. Contém documentos sobre as 
conferências de parlamentares da NATO e relatórios e recomendações. 1959 / 1966 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/027 
Título: Cartografia Nacional 
Datas extremas: 1951 / 1979 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 109 - 113) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à cartografia nacional, normas para a concessão de licenças, 
fiscalização de aerolevantamentos, organização dos serviços de cadastro, informações sobre a coordenação das 
atividades cartográficas, atividades do Serviço Cartográfico do Exército e do Instituo Geográfico e Cadastral, fotografia 
aérea, atas da Comissão de Cartografia e Documentação Geográfica, legislação sobre cobertura aerofotográfica do 
território nacional, cartografia no âmbito das reuniões dos Estados-maiores Peninsulares, colaboração com o serviço 
cartográfico americano, cartografia da Madeira e Açores e a cobertura aerofotográfica, missão luso-francesa para a 
ligação geodésica dos Açores à Europa por meio de satélites, projeto SECOR nos Açores e missão Trenet na ilha da 
Madeira. A nivela da cartografia do ultramar destacam-se os relatórios de missão a Angola e Moçambique no âmbito da 
cobertura aerofotográfica e centros de geodesia.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 71.10 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão e Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0109 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0109/001 - Cartografia nacional geral. Contém informações sobre a coordenação das 
atividades cartográficas nacionais por imposição das necessidades militares, normas para a concessão de licenças e 
fiscalização de aerolevantamentos, organização dos serviços de cadastro e de produção de cartas de Portugal que 
interessam à Legação da Irlanda, organização dos serviços de cadastro e de produção de cartas e do Instituto 
Geográfico e Cadastral. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0109/002 - Cartografia nacional geral. Contém plano de atividades do Serviço 
Cartográfico do Exército - SCE, instruções para trabalhos de campo, normas gerais para o planeamento e execução 
dos trabalhos cartográficos do SCE, preparação de oficiais qualificados para exercer funções técnicas no SCE, 
cobertura aerofotográfica do continente pela Força Aérea, coordenação da cartografia nacional, legislação sobre 
fotografia aérea, normas para a concessão de autorização para a execução e divulgação de fotografia e 
cinematografia aérea, atas das reuniões da Comissão de Cartografia e Documentação Geográfica Militar. 1960 / 
1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0109/003 - Cartografia nacional geral. Contém memorial sobre os problemas 
fundamentais do SCE, informação sobre a cobertura aerofotográfica do território nacional, relatórios sobre as 
atividades do SCE, elementos estatísticos. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0109/004 - Mapping Reproduction Material and War Reserve Stock Reportspelo 
Serviço Cartográfico do Exército. Contém índice das folhas da carta militar de Portugal 1/25.000. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0109/005 - Sistemas Militares de Referenciação. Instruções provisóriaspela Divisão 
de Cartografia do Serviço Cartográfico do Exército. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0109/006 - Relatório da visita do chefe do Serviço Cartográfico do Exército aos EUA: 
19 de março a 2 de abril. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0110 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0110/007 - Cartografia nacional geral. Contém informação sobre aspetos de 
aperfeiçoamento de fotomapas do SCE, reorganização e situação financeira do SCE, plano de atividades, índices 
toponímicos, estrutura geral do SCE. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0110/008 - Legislação sobre cobertura aerofotográfica do território nacional. Contém 
informação sobre legislação sobre fotografia aérea e cobertura aérea do território nacional. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0110/009 - Gratificação ao pessoal da Força Aérea que presta serviço no Serviço 
Cartográfico do Exército. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0110/010 - Fotografia. Contém informações sobre fotografia aérea, servidões 
militares e sobrevoo de aviões, curso de interpretação fotográfica, coberturas aerofotográficas do território 
nacional e ultramar, fornecimento de fotografias aéreas a entidades civis. 1954 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0110/011 - Relatório da missão portuguesa. Reunião de técnicos de cartografia dos 
Exércitos de Portugal e Espanha. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0111 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0111/012 - Cartografia do Continente. Contém informações sobre cartografia militar 
nos Exércitos de Portugal e Espanha no âmbito das reuniões dos Estados Maiores Peninsulares, acordos de troca de 
documentação cartográfica com os EUA, cobertura aerofotográfica do território nacional. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0111/013 - Arquivo de cartas de Portugal continental nos Açores. Contém 
informações sobre a constituição nos Açores de um arquivo de cartas, constituição de um arquivo nos EUA de 
cópias das matrizes das cartas portuguesas e autorização para a RAF fornecer aos serviços cartográficos americanos 
cópias das fotografias aéreas de Portugal, fornecimentos de elementos cartográficos ao serviço cartográfico 
americano. 1951 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0111/014 - Levantamento aéreo de Portugal continental. Contém informações sobre 
a colaboração com o Serviço Cartográfico Americano – MAS para a cobertura aerofotográfica, reuniões com o MAS. 
1954 / 1979 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0111/015 - Cartografia das ilhas dos Açores. Contém informações sobre o 
levantamento de fotografias aéreas e relatórios sobre a cartografia dos Açores. 1952 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0111/016 - Cartografia das ilhas dos Açores. Contém informações sobre os 
levantamentos aerofotográficos para carta militar dos Açores. 1956 / 1963 

 
 

 
UI 0112 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0112/017 - Cartografia das ilhas dos Açores. Contém informações sobre a cobertura 
aerofotográfica dos Açores, relatório dos trabalhos da missão luso-francesa encarregada de fazer a ligação 
geodésica dos Açores à Europa por meio de satélites. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0112/018 - Cartografia da ilha da Madeira. Contém informações sobre a cobertura 
aerofotográfica dos açores e da Madeira. 1953 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0112/019 - Cartografia do Ultramar. Contém informações sobre levantamentos 
aérogeomagnético – projeto Magnet, cobertura fotográfica da Índia – Goa, relatório do reconhecimento geológico-
mineiro de Angola e Moçambique, colaboração com os EUA em matéria de elementos geodésicos. 1953 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0112/020 - Cartografia do Ultramar. Contém informações sobre verbas destinadas a 
cartografia, planos de atividades do SCE, esboços cartográficos de Angola, apontamentos para as reuniões na Junta 
de Investigações do Ultramar, relatório da missão do Serviço Cartográfico do Exército a Angola e Moçambique, 
cobertura aerofotográfica da Guiné, Angola e Moçambique, insuficiências da cartografia nacional. 1962 / 1963 

 
 

 
UI 0113 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0113/021 - Cartografia do Ultramar. Contém informações sobre a colaboração do 
MAS dos EUA na cartografia ultramarina. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0113/022 - Cartografia do Ultramar. Contém informações sobre a cobertura 
aerofotográfica do arquipélago de Cabo Verde, Moçambique e Angola. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0113/023 - Cartografia do Ultramar. Contém informações sobre a cartografia de 
Moçambique, Cabo Verde e Angola, organização dos trabalhos de levantamento aerofotogramétrico. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0113/024 - Cartografia do Ultramar. Contém informações sobre a classificação de 
segurança de cartas geográficas do ultramar, cartografia da Guiné, Moçambique e Angola. 1971 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0113/025 - Cartografia do Ultramar. Contém 5 listas de coordenadas de Malanje, 
Zaire, Cabinda, Cuanza Norte e Moxico pelo Quartel GEN de Angola. 1969 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/027/0113/026 - Centros de rastreio para fins de Geodesia. Contém informações sobre as 
operações da estação SECOR nos Açores, relatório sobre a visita efetuada à estação SECOR nas Lages, ilha Terceira, 
estação de rastreio de satélites na ilha da Madeira e na Bateria da Parede, relatório sobre o projeto SECOR, 
instalação na ilha da Madeira da missão TRANET. 1966 / 1968 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/028 
Título: Cartografia NATO 
Datas extremas: 1955 / 1979 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 114 - 115) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE, visitas de entidades estrangeiras no âmbito da cartografia NATO e acordos cartográficos com o LANDCENT. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 71.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês, alemão e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0114 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0114/001 - Cartografia NATO. Coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE. Contém relatório anual sobre programas das cartas terrestres e aeronáuticas. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0114/002 - Cartografia NATO Coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE. Contém informações sobre o relatório anual sobre os programas de cartas terrestres, aeronáuticas e 
marítimas, relatório sobre projetos de cartografia realizado pela Diretoria de Pesquisa Militar do Reino Unido, 
informação sobre o reportório de coordenadas da Dinamarca. 1960 / 1961 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0114/003 - Cartografia NATO. Coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE. Contém programa cartográfico das Forças Aliadas da Europa Central e relatórios sobre programas das 
cartas terrestres e aeronáuticas. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0114/004 - Cartografia NATO. Coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE. Contém relatório anual sobre programas cartográficos. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0114/005 - Cartografia NATO. Coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE. Contém relatório anual sobre programas cartográficos. 1964 / 1965 

 
 

 
UI 0115 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0115/006 - Cartografia NATO Coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0115/007 - Cartografia NATO. Coordenação e planeamento de cartas destinadas ao 
SHAPE. Contém situação das cartas geográficas militares, relatório anual cartográfico do Reino Unido, relatório da 
delegação portuguesa na 11ª reunião sobre reconhecimento fotográfico e interpretação. 1970 / 1979 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0115/008 - Cartografia NATO. Visitas de entidades estrangeiras. Contém mensagens 
e informações sobre as visitas do COR Brook do AFCENT, COR Snell e do COR Tackwell chefes da seção cartográfica 
do LANDCENT. 1955 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0115/009 - Cartografia NATO. Acordos cartográficos com o LANDCENT. Contém a 
doutrina da NATO sobre cartas náuticas e sobre informação e documentação geográfica milita. 1955 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/028/0115/010 - Cartografia NATO. Relatório sobre os projetos de mapeamento na área 
de SHAPE de interesse a ser realizado pela Diretoria de Pesquisa Militar do Reino Unido. 1963 / 1963 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/029 
Título: Relatórios Cartográficos Normalizados NATO 
Datas extremas: 1960 / 1978 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 116 - 117) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos relatórios cartográficos normalizados, incluindo a carta 
militar de Portugal e os índices das folhas com descrição de séries e os procedimentos a adotar nos relatórios sobre 
cartas terrestres, náuticas e aeronáuticas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 71.210 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0116 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0116/001 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém relatório sobre as cartas 
militares de Portugal e índices com descrição das séries. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0116/002 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém índice das folhas da carta 
militar de Portugal. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0116/003 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém procedimentos a adotar 
nos relatórios sobre cartas náuticas. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0116/004 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém normas sobre cartas 
terrestres, índices de folhas da carta militar de Portugal. 1963 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0116/005 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém índices de folhas da carta 
militar de Portugal. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0117 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0117/006 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém índices de folhas da carta 
militar de Portugal e instruções para a elaboração de cartas aeronáuticas. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0117/007 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém relatórios anuais de 
cartografia do Serviço Cartográfico do Exército e relatório anual cartográfico do Reino Unido até Dezembro de 
1967. 1967 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/029/0117/008 - Relatórios cartográficos normalizados. Contém relatórios anuais 
topográficos e aeronáuticos para a NATO. 1969 / 1969 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/030 
Título: Diretiva Cartográfica do SHAPE 
Datas extremas: 1959 / 1970 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 118) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à diretiva cartográfica do SHAPE, política sobre mapas e 
cartas, responsabilidade na elaboração de cartas náuticas para fins militares, stoks de cartas de reserva de guerra. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 71.210AE. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0118 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/030/0118/001 - Diretiva cartográfica do SHAPE. Contém informação sobre a política do 
SHAPE sobre mapas e cartas, projetos de revisão da diretiva ao nível da responsabilidade da elaboração das cartas 
náuticas para fins militares. 1953-10-27 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/030/0118/002 - Diretiva cartográfica do SHAPE. Contém emendas à diretiva sobre as 
escalas para topografia das cartas terrestres na Europa central, reservas de guerra de cartas terrestres e 
aeronáuticas. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/030/0118/003 - Diretiva cartográfica do SHAPE. Contém notas sobre os stocks de reserva 
de guerra, politica do SHAPE sobre mapas e cartas. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/030/0118/004 - Diretiva cartográfica do SHAPE. Contém notas sobre os stocks de reserva 
de guerra das cartas. 1965 / 1970 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/031 
Título: Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE 
Datas extremas: 1954 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 119 - 121) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às reuniões da Comissão de cartas do SHAPE, coordenação 
de programas nacionais de cartas terrestres e aeronáuticas, conferência geográfica, uniformização de dados e relatórios 
da delegação portuguesa às conferências.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 71.211AA  
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0119 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0119/001 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informação sobre a 
coordenação dos programas nacionais relativos a cartas terrestres e aeronáuticas que cobrem as zonas de 
interesse para o SACEUR, notas manuscritas de Sá Viana Rebelo enquanto subsecretário de Estado do Exército. 
1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0119/002 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informações sobre o 
programa de conferências geográficas NATO, relatório do delegado da Defesa Nacional à reunião da Comissão, 
resumo dos assuntos a apresentar pelos delegados nacionais. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0119/003 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informação sobre a 
conferência geográfica do SHAPE e as reuniões do Grupo de Trabalho das cartas para o Exército. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0119/004 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém relatórios das 
conferências, das reuniões da sub-comissão naval de cartas náuticas e da delegação portuguesa à conferência. 
1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0119/005 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém relatório da 
delegação portuguesa à conferência geográfica e apontamentos do delegado naval. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0119/006 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém relatório da 
conferência e informação sobre as necessidades militares de elementos gravimétricos. 1961 / 1961 

 
 

 
UI 0120 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0120/007 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informações sobre a 
possibilidade de tornar a carta 1/250.000 utilizável pelos aviões ligeiros da Força Aérea e sobre a conferência 
geográfica. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0120/008 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informações sobre a 
colaboração a prestar pela Força Aérea aos serviços encarregados da elaboração da cartografia militar, relatório da 
missão portuguesa à conferência geográfica. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0120/009 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informações sobre a 
conferência geográfica. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0120/010 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informações sobre a 
conferência geográfica e relatório da missão portuguesa à conferência de 1964. 1964 / 1966 

 
 

 
UI 0121 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0121/011 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informações sobre a 
conferência geográfica e cartas aeronáuticas. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0121/012 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém informações sobre a 
retificação de documentos NATO, conferência geográfica, uniformização de dados. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/031/0121/013 - Reuniões da Comissão de Cartas do SHAPE. Contém relatórios anuais de 
cartografia de 1969 e 1971. 1969 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/032 
Título: Reuniões sobre Cartografia do AFCENT 
Datas extremas: 1954 / 1977 
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Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 122 - 126) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às reuniões e conferências sobre cartografia das Forças 
Aliadas de Centro da Europa – AFCENT incluindo relatórios da delegação portuguesa às conferências geográficas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 071.211AB 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0122 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0122/001 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém informações sobre as 
conferências cartográficas do Comando Centro da Europa – LANDCENT. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0122/002 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT: anexo. Contém minutas da 
reunião em Fontainebleau de 1955. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0122/003 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0122/004 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0122/005 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0123 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0123/006 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0123/007 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0123/008 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém catálogo das edições de 
cartas militares terrestres e aeronáuticas das Forças Aliadas do Centro da Europa. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0123/009 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém relatório da missão 
portuguesa à conferência geográfica do AFCENT de 1967. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0124 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0124/010 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém relatório da delegação 
portuguesa à conferência geográfica do SHAPE de 1968, instruções geográficas do AFCENT para o tempo de guerra. 
1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0124/011 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém atas da conferência 
geográfico do AFCENT de Maio. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0124/012 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém atas da conferência 
geográfica do AFCENT de maio de 1970. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0124/013 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém relatórios da delegação 
portuguesa à conferência geográfica da NATO em 1970 e à conferência geográfica do SHAPE em 1968. 1970 / 1970 

 
 

 
UI 0125 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0125/014 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém relatório da delegação 
portuguesa à conferência geográfica do AFCENT de 1970. 1971 / 1971 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0125/015 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém atas da conferência 
geográfica do AFCENT em Abril de 1972 e Maio de 1971, relatório da delegação portuguesa à conferência de 1972. 
1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0125/016 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém atas das conferências 
geográficas do AFCENT de Abril de 1972 e Maio de 1973, assuntos administrativos e sobre equipamento. 1972 / 
1973 

 
 

 
UI 0126 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0126/017 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém atas da conferência 
geográfica do AFCENT em 1974. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/032/0126/018 - Reuniões sobre cartografia do AFCENT. Contém instruções geográficas do 
AFCENT para o tempo de guerra, relatórios das conferências geográficas, diretiva geográfica para as cartas 
terrestres e aeronáuticas. 1974 / 1977 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/033 
Título: Conferência Geográfica da NATO 
Datas extremas: 1970 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 127) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à conferência geográfica da NATO incluindo instruções, atas 
e catálogos de informação geográfica militar.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 71.211AC. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0127 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/033/0127/001 - Conferência geográfica da NATO. Contém instruções administrativas, 
catálogo de documentação geográfica militar, atas das conferências. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/033/0127/002 - Conferência geográfica da NATO. Contém cartas náuticas dos EUA e 
Reino Unido, e catálogo de informação geográfica militar e documentação do SHAPE. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/033/0127/003 - Conferência geográfica da NATO. Contém atas das conferências. 1972 / 
1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/034 
Título: Cartografia com interesse para as Forças Armadas Terrestres, Aéreas e Navais 
Datas extremas: 1951 / 1970 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 128 - 130) contendo um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre cartografia com interesse para as forças terrestres, aérea e 
navais, com destaque para a atribuição de responsabilidades na produção de novas cartas, produção de cartas para 
operações conjuntas, sistema UTM das cartas militares, e catálogos resumidos de cartas aeronáuticas para a Europa. 
Sistema de organização: Organizada em 2 subséries: Ssr. 1 - Cartografia das Forças Terrestres; Ssr.2 - Cartografia das 
Forças Aéreas. Processos organizados por ordem original de processo: 71.212, 71.213 e 71.214 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
 
UI 0128 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034/0128/001 - Atribuição de responsabilidade na produção de novas cartas e sua 
revisão. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034/0128/002 - Atribuição de responsabilidade na produção de novas cartas e sua 
revisão. 1958 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034/0128/003 - Atribuição de responsabilidade na produção de novas cartas e sua 
revisão. Contém mapa de Reims a cores. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034/0128/004 - Troca de elementos cartográficos de reprodução. Contém diretivas, 
informações sobre trocas entre os países do Comando Aliado da Europa de elementos cartográficos essenciais e do 
material correspondente. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034/0128/005 - Produção de cartas para operações conjuntas, terrestres e aéreas: séries 
1501 e 1501AIR na escala 1/250.000. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034/0128/006 - Produção de cartas para operações conjuntas, terrestres e aéreas: séries 
1501 e 1501AIR na escala 1/250.000. 1968 / 1970 

 
 
 
 

SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01 
Título: Cartografia com interesse para as Forças Armadas Terrestres, Aéreas e Navais - Cartografia das Forças 
Terrestres 
Datas extremas: 1955 / 1960 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 129) contendo um total de 7 processos 
Âmbito e conteúdo: Subsérie composta por processos sobre cartografia com interesse para as forças terrestres 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0129 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01/0129/007 - Plantas de cidades. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01/0129/008 - Cartografia das forças terrestres: cartas roteiros. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01/0129/009 - Fornecimento de cartas terrestres à Seção Geográfica do SHAPE. 
1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01/0129/010 - Conversão do sistema UTM das cartas militares. 1951 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01/0129/011 - Conversão do sistema UTM das cartas militares. 1956 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01/0129/012 - Execução e manutenção de cartas terrestres. Contém informações 
sobre a coordenação do programa de mapas e cartas que cobrem a área que interessa ao SACEUR. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-01/0129/013 - Edição de cartas para uso nas Forças Terrestres. Contém partes da 
carta itinerária de Portugal a cores, esc: 1/250.000. 1954 / 1954 

 
 
 

 
SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/034-02 
Título: Cartografia com interesse para as Forças Armadas Terrestres, Aéreas e Navais - Cartografia das Forças Aéreas 
Datas extremas: 1960 / 1967 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 130) contendo um total de 4 processos 
Âmbito e conteúdo: Subsérie composta por processos sobre cartografia com interesse para as forças aéreas 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0130 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-02/0130/014 - Cartografia das Forças Aéreas. Contém catálogos semestrais 
resumidos das cartas aeronáuticas da USAF para a região Europa. 1960 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-02/0130/015 - Cartografia das Forças Aéreas. Contém catálogos semestrais 
resumidos das cartas aeronáuticas da USAF para a região Europa. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-02/0130/016 - Cartografia das Forças Aéreas. Anexos. Contém catálogos 
semestrais resumidos das cartas aeronáuticas da USAF para a região Europa. 1960 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/034-02/0130/017 - Cartografia das Forças Aéreas. Anexos. Contém catálogos 
semestrais resumidos das cartas aeronáuticas da USAF para a região Europa. 1964 / 1965 

 
 
 
 

 
 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/035 
Título: Documentação Geográfica Militar 
Datas extremas: 1955 / 1973 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 131 - 132) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre documentação geográfica militar incluindo segurança da 
documentação geográfica, atas da Comissão de Cartografia e Documentação Geográfica Militar, doutrina e diretiva 
geográfica do AFCENT e política geográfica da NATO, catálogos de documentação geográfica militar.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 71.212AE 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0131 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0131/001 - Documentação geográfica militar. Contém informações sobre segurança 
da documentação geográfica militar. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0131/002 - Documentação geográfica militar. Contém informações sobre os 
relatórios anuais sobre a situação da documentação geográfica militar na zona da Europa. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0131/003 - Documentação geográfica militar. Contém atas das reuniões da Comissão 
de Cartografia e Documentação Geográfica-Militar e informações sobre a doutrina do AFCENT em matéria de 
documentação geográfico-militar. 1959 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0131/004 - Documentação geográfica militar. Contém diretiva geográfica para cartas 
militares terrestres e aeronáuticas. 1962 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0131/005 - Documentação geográfica militar. Contém diretiva geográfica do AFCENT 
e política NATO em matéria de cartografia. 1966 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0131/006 - Documentação geográfica militar. Contém politica NATO em matéria de 
cartas e documentação geográfica militar. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0132 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0132/007 - Documentação geográfica militar. Contém catálogos sobre 
documentação geográfica militar. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0132/008 - Documentação geográfica militar. Contém politica NATO em matéria de 
documentação geográfica militar. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/035/0132/009 - Documentação geográfica militar. Contém catálogos sobre 
documentação geográfica militar, listas de responsabilidades para as cartas terrestres, aeronáuticas e navais e 
politica NATO em matéria documentação geográfica militar. 1971 / 1973 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/036 
Título: Reuniões de Conselho 
Datas extremas: 1950 / 1969 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 133) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às reuniões do Conselho Superior de Defesa Nacional, 
Conselho Superior Militar, Conselho Superior dos 3 Ramos das Forças Armadas, Conselhos Superiores do Exército e da 
Armada, Comissão Mista do Exército e Armada e Comissão Conjunta dos Chefes dos Estados-maiores, incluindo atas, 
despachos e pareceres. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 91.00 

 
UI 0133 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/001 - Conselho Superior de Defesa Nacional. Contém despacho do CSDN sobre 
a Lei do Serviço Militar e diretiva do ministro da Defesa Nacional sobre defesa. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/002 - Conselho Superior de Defesa Nacional: convocações. 1957 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/003 - Conselho Superior de Defesa Nacional: atas. 1957 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/004 - Conselho Superior Militar: convocações. Contém apontamentos do chefe 
do Estado Maior da Armada sobre o Orçamento Suplementar de Defesa. 1953 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/005 - Conselho Superior Militar: atas. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/006 - Conselho Superior dos 3 Ramos das Forças Armadas. Contém informação 
sobre a posição do chefe do Estado-Maior GEN das Forças Armadas nos Conselhos Superiores do Exército, da 
Aeronáutica e de promoção da Armada. 1955 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/007 - Atas das reuniões dos Conselhos Superiores do Exército e da Armada. 
1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/008 - Conselho Superior do Exército. 1958 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/009 - Comissão Mista do Exército e da Armada: atas e pareceres. 1950 / 1950 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/010 - Comissão conjunta dos chefes dos Estados-Maiores: atas. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/036/0133/011 - Conselho Superior Militar. Contém atas das reuniões sobre a evolução da 
subversão no distrito de Cabo Delgado, cerimónias militares de 10 de junho de 1965, mapa de encargos financeiros 
do plano de defesa do ultramar, objetivos das forças terrestres e navais, projeto de carta de comando. 1959 / 1965 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/037 
Título: Convenções no âmbito da NATO 
Datas extremas: 1953 / 1959 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 134) contendo um total de 2 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às convenções no âmbito NATO, ao nível das mudanças do 
esforço de defesa dos pises, sistemas de defesa, admissão da Alemanha ocidental da NATO, acordos bilaterais de 
defesa, medidas para evitar ataques de surpresa, retirada das forças americanas da Islândia e aterragem e sobrevoo em 
território dinamarquês.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 112.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
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UI 0134 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/037/0134/001 - Convenções no âmbito da NATO ou com ela diretamente relacionadas. 
Contém projeto de resolução sobre mudanças no esforço de defesa dos países, procedimentos a adotar quando 
houver alterações aos compromissos, medidas a tomar para implementar a resolução do Conselho sobre sistemas 
de defesa, admissão da Alemanha Ocidental na NATO, minuta do protocolo sobre as negociações a aplicar às forças 
do SACEUR no continente, informação sobre os acordos bilaterais de defesa. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/037/0134/002 - Convenções no âmbito da NATO ou com ela diretamente relacionadas. 
Contém atas da conferência de peritos para estudo das medidas para evitar ataques de surpresa, notas sobre a 
aterragem e sobrevoo em território dinamarquês, informações sobre a retirada das forças americanas da Islândia e 
suas consequências estratégicas. 1956 / 1959 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/038 
Título: Acordo Luso-Belga para a defesa da Foz do Zaire 
Datas extremas: 1950 / 1958 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 135) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao acordo luso-belga da Foz do Zaire, informações e 
compromissos assumidos na conferência de Leopolvilde para o tempo de guerra ou de emergência, relatórios da 
delegação portuguesa, facilidades de transporte de materiais necessários à defesa do Zaire, acordo sobre a defesa do rio 
Zaire entre Portugal e a Bélgica e sua aplicação. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 113.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0135 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/038/0135/001 - Acordo luso-belga para a defesa da foz do rio Zaire. Contém informações 
sobre a conferência luso-belga de Leopoldville, relação dos compromissos assumidos na conferência para o tempo 
de guerra ou de emergência, pessoal e meios correspondentes aos compromissos assumidos na conferência, 
relatório da delegação portuguesa e cópia do relatório oficial da conferência, informação sobre o pedido belga de 
facilidades para o transporte de materiais que interessam à defesa do Zaire, acordo entre a Bélgica e Portugal 
sobre a defesa da foz e baixo curso do rio Zaire, Congo, assinado em Bruxelas, aos 21 de Dezembro de 1951, 
relatório sobre os trabalhos preliminares da Comissão encarregada do estudo da defesa do baixo curso do rio Zaire. 
1950 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/038/0135/002 - Acordo luso-belga para a defesa da foz do rio Zaire. Contém informações 
sobre as manobras luso-belgas no âmbito do acordo acordo técnico luso-belga com considerações referentes à 
forma como tem sido aplicado o acordo pelo Comando Militar de Angola com croquis, quadros orgânicos, em pé de 
paz e em pé de guerra, do Quartel-General e Companhia do Quartel-General da defesa do Baixo Zaire no Congo, 
sugestões do chefe do Estado-Maior GEN belga, informação sobre a cooperação naval luso-belga na África 
Ocidental, sugestões do chefe do Estado-Maior Naval belga, adaptação dos navios tipo Almeida Carvalhoa 
patrulhas, projeto de medidas a pôr em prática nos anos de 1953 e 1954 para a execução do acordo de 
Leopoldville. 1955 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/038/0135/003 - Acordo luso-belga para a defesa da foz do rio Zaire. Contém relatório das 
conversações luso-belgas em Bruxelas. 1958 / 1958 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/039 
Título: Defesa das Rotas Marítimas da África Austral 
Datas extremas: 1956 / 1959 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 136) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa das rotas marítimas da África Austral, incluindo 
relatórios das conversações entre Portugal e a Bélgica para a defesa do Atlântico Sul, acordo para a defesa das rotas 
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marítimas da África Austral com informações e despachos ministeriais, relatórios das conferências com destaque para a 
conferência do Cabo, controlo naval dos navios mercantes fora da zona NATO, conversações com autoridades belgas e 
sul-africanas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 113.30 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 

 
UI 0136 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/039/0136/001 - Defesa das rotas marítimas da África Austral. Contém informações sobre 
a proteção às rotas marítimas em volta do continente africano, relatório das conversações realizadas com o COM 
Robins chefe do Estado-Maior da Armada belga, estudo sobre ao problema das vias marítimas da África Central e 
do Sul, reuniões entre os chefes de Estados-Maiores belgas e portugueses, relatório sobre as conversações em 956 
com a delegação belga sobre o convite dos governos do Reino Unido e da União da África do Sul para uma 
conferência ministerial para tratar da defesa do atlântico sul, convite para o governo português se associar ao 
acordo inglês -sul africano para a defesa das rotas marítimas da África do Sul, acordo para a defesa das rotas 
marítimas da África Austral. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/039/0136/002 - Defesa das rotas marítimas da África Austral. Contém informações e 
despachos ministeriais sobre a proteção às rotas marítimas em volta do continente africano, relatório sumário da 
conferência, relatório sumário da conferência de técnicos navais. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/039/0136/003 - Defesa das rotas marítimas da África Austral. Contém informações sobre 
a proteção das rotas marítimas em volta da África, conferência do Cabo, parecer do secretário adjunto da Defesa 
Nacional, relato dos acontecimentos verificados na Cidade do Cabo com o TCOR Basto Machado, propostas de 
ajudas de custo, relatório das conversações com os belgas sobre a proteção das rotas, despachos ministeriais. 1958 
/ 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/039/0136/004 - Defesa das rotas marítimas da África Austral: anexos. Contém informação 
sobre a proteção das rotas marítimas em volta do continente africano na conferência do Cabo, relatório da 
conferência. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/039/0136/005 - Defesa das rotas marítimas da África Austral. Contém informações, 
relatório da conferência sobre o controlo naval dos navios mercantes fora da zona NATO, relatório da reunião de 
Washington sobre o controlo da navegação no Atlântico sul, mar das caraíbas e sw do Índico, controlo naval de 
navegação fora da área NATO, relatórios sumários das conversações com as autoridades belgas e sul-africanas. 
1959 / 1959 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/040 
Título: Relações com a RAS 
Datas extremas: 1968 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 137 - 139) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as relações com a República da África do Sul (RAS) ao nível de 
diretivas de cooperação, cartografia de Angola e Moçambique, atas das reuniões de comando em Angola, aquisição de 
helicópteros Alouette III e AML Panhard, apoio logístico da África do Sul a Moçambique, cedência de material pela África 
do Sul, empréstimo de aviões Impala e sitreps sobre cooperação da RAS. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 113.40 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos (prºs 2, 3 e 4) encontram-se em mau estado de 
conservação afetando a leitura. 

 
UI 0137 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0137/001 - Cooperação com a RAS. Diretivas. Contém diretivas de apoio aéreo da SA 
Air Force no sueste de Angola. 1968 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0137/002 - Relações com a RAS. Cartas topográficas, fotomapas, fotografias aéreas 
de Moçambique produzidas pela RAS. Contém informações sobre a cartografia de Moçambique, pontos 
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fotogramétricos do Cuando-Cubango em Angola, produção cartográfica de Angola e Moçambique, missão 
cartográfica à RAS. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0137/003 - Cooperação com a RAS. Contém atas resumo das reuniões de comandos 
em Angola, apontamentos de conversa do ministro da Defesa com o GEN Fraser; cooperação com as polícias da 
RAS com relatórios das reuniões efetuadas, instrução pessoal e secreta; relações com Paris sobre a aquisição de 
helicópteros Alouette III e AML Panhard, contrato de fornecimento de 12 helicópteros assinado em 1961; apoio 
logístico da RAS a Moçambique; e correspondência entre o ministro da Defesa Nacional de Portugal e o ministro da 
Defesa Nacional da RAS. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0137/004 - Relações com a RAS. Conversações sobre cedência de materiais – novo 
modelo de mina anticarro. Contém relação de alguns empreendimentos a realizar em Angola e Moçambique de 
interesse para a ação contra subversiva, relato da reunião dos ministros da defesa da República da África do Sul e 
de Portugal, relação dos materiais a obter na RAS, aeronaves, relação de materiais, equipamentos e serviços que 
interessa obter da RAS pelo Estado-Maior da Armada. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0138 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0138/005 - Cooperação com a RAS. Contém relatório sucinto sobre a cooperação 
com a RAS, informação sobre a necessidade de aviões de caça a jacto para a 2ª RA, visita de draga-minas sul 
africano, patrulhamento de forças da RAS em território nacional – Angola, minas claymore a antipessoal, 
fardamento para pessoal da RAS, espingardas FN a pedir à RAS, emissores para empastelamento para Angola. 1969 
/ 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0138/006 - Relações com a RAS. Aviões Impala. Contém notas sobre o empréstimo 
de aviões Impala no âmbito da operação Victor, ata resumo da reunião dos comandos de 4 de Novembro de 1969 
em Angola, apoio aéreo operacional da RAS em Angola. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0138/007 - Relações com a RAS. Contém relatórios sucintos sobre cooperação com a 
RAS, sitreps’s RAS, reorganização do apoio aéreo da RAS no sector de Cuando Cubango, utilização da pista de 
Namacunde pela Força Aérea da RAS, relatório da reunião com o GEN Frazer, sitreps sobre a operação Baruta, 
atividade subversiva na cidade do Luso com 10 positivos fotográficos p/b sobre engenho explosivo tipo embrulho, 
relatórios da reunião com o GEN Frazer e atividade do inimigo. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0138/008 - Relações com a RAS. Sitreps sobre cooperação da RAS. Contém relatórios 
da RAS sobre Angola. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0139 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0139/009 - Relações com a RAS. Sitreps sobre cooperação da RAS. Contém relatórios 
da RAS sobre Angola. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/040/0139/010 - Relações com a RAS. Sitreps sobre cooperação da RAS. Contém relatórios 
da RAS sobre Angola, operação Baruta, operação Focus. 1973 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/041 
Título: Convenções Militares de Portugal com outros Paises 
Datas extremas: 1967 / 1977 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 140 - 143) contendo um total de 18 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a relações de Portugal com outros países africanos, 
nomeadamente com a Rodésia, ao nível das comunicações militares, estágios de guerra subversiva, instrução, atas das 
reuniões com os comandos de Moçambique, visitas, projeto sobre cooperação entre países vizinhos no âmbito 
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operacional; relações com o Malawi e Zâmbia e os incidentes na fronteira com Moçambique e reuniões de comandos; 
relações com o Congo Kinshasa, Congo Brasa, Tanzânia, República da Senegal e República da Guiné. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 113.50 e 113.110 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: O processo 8 contém documentos ilegíveis devido a más condições de 
conservação das fotocópias. 

 
UI 0140 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0140/001 - Relações de Portugal com a Rodésia. Contém informações sobre 
comunicações militares com a Rodésia, demonstração de luta anti guerrilha, relatório de estágio de guerra 
subversiva realizado na Rodésia no período de 13 a 17 de Janeiro de 1969 – operação Cauliflower, relatório de 
missão militar à Rodésia pela Quartel-General de Moçambique, atividades terroristas na Rodésia, curso de 
pisteiros, sumários e atas das reuniões com autoridades rodesianas, operações combinadas, visitas de entidades 
nacionais, operações com helis no sector F, patrulhamentos na margem sul do rio Zambeze na área do Zumbo, 
reuniões de comandos portugueses e rodesianos em Moçambique, relatórios das reuniões operacionais, 
colaboração da BSAP – British South Africa Police. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0140/002 - Relações com a Rodésia. Contém ata da reunião em Lourenço Marques 
com comandantes militares rodesianos, atas de um encontro entre representantes do Comité de Coordenação 
Operacional e do comandante-chefe de Moçambique em Novembro de 1972, projeto de regulamento de entrada 
de aeronaves militares estrangeiras em território nacional, comunicações militares com a Rodésia, relatórios e 
informações sobre a formação de equipas de pisteiros de combate em Kariba na Rodésia, ligações de rotina com 
autoridades rodesianas, constituição de grupos especiais de pisteiros em Moçambique, despesas com a operação 
Apolo no distrito de Tete. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0140/003 - Relações com a Rodésia. Contém informações sobre as operações na 
fronteiras, projeto de diretiva sobre cooperação com os países vizinhos na resolução de problemas de interesse 
operacional, atividade operacional na região fronteiriça de Tete, atas de reunião entre os representantes do Comité 
de Coordenação de Operações e Comando-chefe de Moçambique em Nampula em Agosto de 1972, atividade 
operacional das forças armadas da Rodésia na zona fronteiriça com o distrito de Tete incluindo a atuação das 
mesmas até 10/12 km no interior do distrito de Tete entre os rios Panhame e Messenguezi. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0140/004 - Relações de Portugal com a Rodésia. Contém ofícios sobre 
reabastecimento de aviões, informação do Comando-Chefe de Moçambique sobre materiais e equipamentos a 
adquirir na RAS. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0140/005 - Relações com o Malawi. Contém telegramas sobre os incidentes na 
fronteira com o Malawi, criação de um 2º batalhão de infantaria no Malawi, empréstimo da lancha de fiscalização 
Regulosao governo do Malawi, situação no Lago Niassa e os meios navais da Tanzânia. 1970 / 1973 

 
 

 
UI 0141 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0141/006 - Relações com a Zâmbia. Contém mensagens e informações sobre 
incidentes na fronteira Moçambique – Zâmbia, incidentes na área de Cassacatiza, emprego de minas, no território 
da Zâmbia, relações através da fronteira de Tete, ata da reunião de comandos no CCFAA, relatório da Comissão 
Mista da Missão oficial à Zâmbia. 1967 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0141/007 - Relações com a Zâmbia. Contém mensagens e informações sobre 
incidentes de fronteira, operação violeta, treino das forças armadas zambianas por chineses, flagelação a 
Caripande em Outubro de 1969 com croquis, aviões chineses na Zâmbia, incidentes na área de Freitas, uso de 
munições e explosivos de origem francesa. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0141/008 - Relações com a Zâmbia. Contém mensagens, informações e diretiva 
sobre o estabelecimento de uma faixa de neutralização fronteiriça com a Zâmbia. 1968 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0141/009 - Relações com o Congo Kinshasa. Contém cópia de um documento com 
referência às intenções das Forças armadas do Zaire entrarem em território nacional, reflexos do recrutamento da 
FNLA no Zaire, exposição dos Fieisao CCFAA. 1973 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0141/010 - Relações com o Congo Kinshasa. Contém informações sobre incidentes 
de fronteira, violação do espaço aéreo da RDC, bombardeamento a uma aldeia da RDC, militares portugueses 
detidos, refugiados congoleses, informação sobre os refugiados catangueses e a Ação Fidelidade, relatórios sobre a 
atividade dos refugiados catangueses, relatórios da atividade operacional e de cooperação com as tropas 
portuguesas, exposição dos fiéis ao CCFAA, material para operações especiais – morteiro 60 mm, evolução da 
situação dos refugiados catangueses, ações sobre Shavianga e Mujimbo, navios indianos no Zaire, utilização dos 
gendarmes catangueses. 1970 / 1973 

 
 

 
UI 0142 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0142/011 - Relações com o Congo Braza. Contém relatórios sobre a atividade das 
tropas especiais, militares portugueses detidos na RPC e ação inimiga sobre Cabinda na região de Sangamongo. 
1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0142/012 - Relações com a França. Contém memorandos sobre a venda de AML 
Panhard à RDC e helicópteros SA-330. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0142/013 - Relações com a Tanzânia. Contém mensagens sobre a violação do espaço 
aéreo tanzâneo e a penetração chinesa na Tanzânia, relações com outros países, interesses chineses na Tanzânia e 
em Zanzibar, incidente frente a Gomba. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0142/014 - Relações com a República da Guiné. Contém mensagens e informações 
sobre desvio da rota do transporte de tropas Uigeem Dezembro de 1970 e incidentes de fronteira na Guiné. 1970 / 
1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0142/015 - Relações com a República da Guiné. Contém mensagens do Comando-
chefe da Guiné. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0143 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0143/016 - Relações com a República do Senegal. Contém mensagens do Comando-
chefe da Guiné sobre incidentes na Guiné. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0143/017 - Relações com a República do Senegal. Contém mensagens do Comando-
chefe da Guiné sobre incidentes na Guiné. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/041/0143/018 - Relações com a República do Senegal. Contém mensagens do Comando-
chefe da Guiné sobre incidentes na Guiné. 1974 / 1977 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/042 
Título: Defesa da África Austral 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 144) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa da África Austral, incluindo planos de defesa, 
recursos estratégicos e militares da África Austral, procedimentos táticos, interdição de fronteiras, exercício Alcora, 
reuniões entre altas autoridades de Portugal e da África do Sul, ameaça sobre Cabinda e o Norte de Angola e o apoio da 
África do Sul, cooperação e operações militares, aviões Mirage. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 113.130 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 
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UI 0144 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/042/0144/001 - Defesa da África Austral. Contém planos de defesa, diretivas do CEMGFA 
com aprovação ministerial, carta do GEN Hiemstra, diretiva do GEN SADN, estudo combinado de doutrinas, normas 
e procedimentos estratégicos, comando e controlo de operações com forças de vários países, problemas 
económico-sociais de áreas limítrofes influenciáveis, inventário dos recursos estratégicos empenháveis na África 
Austral, doutrinas, normas e procedimentos táticos, interdição de fronteiras do teatro de operações – barragens, 
fortificações, postos e bases, interdição de fronteiras, estudo de objetivos para as forças aéreas, inventário dos 
recursos militares, exercício Alcora – objetivo, participação, âmbito, modus operandie ação proposta, 
prosseguimento das negociações tripartidas relativas ao Alcora, relato da reunião no SGDN, reunião da Comissão 
de Coordenação, atas das conversações, ata da reunião da Comissão de Alto Nível Alcora. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/042/0144/002 - Defesa da África Austral. Contém relato da reunião dos ministros da 
Defesa da África do Sul e de Portugal, lista de materiais a obter na África do Sul, visita do sr. Flower, diretor da 
Organização Central de Informações da Rodésia, informações sobre o Exercício Alcora no âmbito da organização 
das estruturas nacionais e encargos com comunicações fixas, doutrina de cooperação inter forças armadas aliadas, 
conceito estratégico militar para os territórios Alcora, rede Alcora de cooperação, subcomissão de 
telecomunicações do exercício Alcora, estudo sobre Portugal no quadro da NATO e a defesa aérea Guiné – Cabo 
Verde. 1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/042/0144/003 - Defesa da África Austral. Exercício Alcora. Contém informações sobre a 
utilização de documentação NATO no âmbito do Alcora. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/042/0144/004 - Defesa da África Austral. Ameaça sobre Cabinda e Norte de Angola. Apoio 
da RAS. Contém informações sobre a cooperação militar entre a RAS e Portugal, operação Elmo I, medidas 
operacionais tomadas devido à evolução da situação militar em Cabinda, ações de retaliação no exterior e ofensiva 
contra Cabinda, operação Stop, ata síntese das decisões adotadas na reunião de Luanda no âmbito da operação 
Stop, demonstração de aviões Mirages da RAS em Angola, vulnerabilidades das forças NATO, parecer do CEMGFA 
sobre a ameaça sobre Cabinda, memorando sobre o reforço da RMA, despacho ministerial e diretiva sobre o 
reforço do sector Cabinda. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/043 
Título: Desarmamento 
Datas extremas: 1960 / 1976 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 145) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao desarmamento e as conferências dos diretores nacionais 
de armamento, problema de disseminação de armas nucleares, consequências económicas e sociais do desarmamento, 
proibição do desenvolvimento de armas bacteriológicas e tóxicas, redução de forças e de armamento na Europa. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 114.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: O processo 1 encontra-se em mau estado de conservação afetando a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0145 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/043/0145/001 - Desarmamento. Contém relatos e informações sobre a conferência de 
desarmamento e o problema da não disseminação das armas nucleares, mensagens sobre as sessões do Conselho 
sobre o congelamento dos veículos nucleares estratégicos, documento da Delegação dos EUA junto da NATO sobre 
as negociações sobre desarmamento, mensagem sobre as resoluções canadiana e irlandesa, brochura The Search 
for Disarmement. 1960 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/043/0145/002 - Desarmamento. Contém memória da embaixada dos EUA e projeto do 
tratado de não proliferação das armas nucleares, consequências económicas e sociais do desarmamento, projeto 
de resolução proposto pela Irlanda. 1965 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/043/0145/003 - Desarmamento. Contém informações sobre a convenção sobre a 
proibição do desenvolvimento, produção e armazenamento das armas bacteriológicas ou tóxicas e sobre a sua 
destruição, reunião do Comité Político da Nato com os peritos de desarmamento, reunião semestral do Comité do 
Desarmamento, controlo de armas, plano belga para a redução de forças e armamento na Europa, relatório sobre a 
não proliferação de armas nucleares. 1968 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/043/0145/004 - Desarmamento. Contém informações e documentos Nato sobre 
armamento das forças navais, produção de armas químicas pelas Forças armadas dos EUA, conferências dos 
diretores nacionais de armamento, resumo do tratado de não proliferação de armas nucleares. 1973 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/043/0145/005 - Desarmamento. Contém documentos Nato sobre as conferências dos 
diretores nacionais de armamento – CNAD. 1975 / 1976 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/044 
Título: Informações sobre o Bloco Soviético 
Datas extremas: 1953 / 1977 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (nº 146 - 156) contendo um total de 37 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos documentos NATO MC 161/71 e MC 255/71 relativos 
ao Bloco Soviético com informações sobre medidas de controlo da expansão marítima soviética no Atlântico. 
Sistema de organização: Contém 1 subsérie sobre Medidas de Controlo da Expansão Marítima Soviética no Atlântico. 
Processos organizados por ordem original de processo: 123.10 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
 
UI 0146 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0146/001 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém memorando sobre a 
redução da idade de recrutamento na Rússia, informações sobre o MAAG, mensagens com sumário de notícias 
semanais, planos de urgência e de defesa passiva na URSS e países satélites, ofensiva económica do bloco sino-
soviético, exposições feitas na conferência sobre informações navais dirigida pelo SACLANT. 1954 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0146/002 - Informações sobre o Bloco Soviético. Ordem Naval de Batalha da URSS. 
1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0146/003 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém documentos NATO para o 
MC 161/67, mensagens com noticias, tradução sobre A Rússia fala da paz e reforça os misseis e a Marinha, 
comércio dos países NATO com os países comunistas, relatórios de notícias do Adido Naval de Washington sobre o 
cargueiro soviético com porões de grandes escotilhas e a sua utilização militar. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0146/004 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de informações 
NATO, relatórios de notícias, publicações, MC 255/69 sobre a penetração do bloco soviético no Médio Oriente, 
Norte de África e Mediterrâneo e o seu significado militar para a NATO. 1967 / 1969 

 
 

 
UI 0147 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0147/005 - Informações sobre o Bloco Soviético. Ordem Aérea de Batalha. 1968 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0147/006 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de notícias, 
relatórios de informações NATO, MC 161/69 sobre a força e capacidades do Bloco Soviético. 1969 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0147/007 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de notícias, 
informações sobre a atuação logística da esquadra soviética no mediterrâneo, estratégias marítimas, rastreamento 
de forças navais do bloco soviético, relatórios de informações NATO. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0147/008 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de notícias, 
informação sobre a vigilância de uma esquadra russa pelas Forças Armadas Portuguesas a pedido do 
COMIBERLANT, relatórios de informações NATO. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0147/009 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
sobre as forças navais e aéreas soviéticas. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0148 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0148/010 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
sobre a penetração do Bloco Soviético no Médio Oriente e Norte de África, força e capacidade do Bloco Soviético, 
recomendações turcas e comentários dos EUA. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0148/011 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de notícias sobre 
o tratado de não proliferação, MC/255/70 sobre a penetração do Bloco Soviético no Médio Oriente, Norte de África 
e Mediterrâneo e relatórios de informação NATO. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0148/012 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
da subcomissão económica, subcomissão das forças navais, proposta turca sobre o significado da penetração do 
Bloco Soviético no Médio Oriente, Norte de África e atividades no Mediterrâneo. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0149 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0149/013 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém boletim de informação do 
SHAPE, memorando para o CEMGFA sobre o grupo de trabalho Ad Hoc para recolha de informação sobre as nações 
do Bloco Soviético, relatórios de informações suplementares. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0149/014 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém informações sobre as 
medidas para conter a expansão soviética no Mediterrâneo e relatórios suplementares de informação. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0149/015 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
MC 161/70 e MC 255/70. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0149/016 - Informações sobre o Bloco Soviético. Publicações. Contém índice de 
navios mercantes do Bloco Soviético, relatório SACLANT sobre a Marinha Soviética – Parte 3: características dos 
navios de guerra. 1970 / 1970 

 
 

 
UI 0150 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0150/017 - Informações sobre o Bloco Soviético. Publicações. Contém 2 exemplares 
da ordem aérea de batalha do Bloco Soviético – COBAFC de 1969 e 1970. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0150/018 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatório sumário da 
conferência NATO sobre informações navais e aéreas, relatórios suplementares de informação, ordem aérea de 
batalha dos países limítrofes ACE, relatório sobre o reforço das forças locais helénicas, operações e exercícios 
soviéticos navais e aeronavais. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0150/019 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém índice de navios mercantes 
do Bloco Soviético, medidas para conter a expansão soviética no mediterrâneo, relatórios de informações 
suplementares, relatório sobre os trabalhos relativos às medidas para contrariar a expansão naval soviética no 
Atlântico. 1971 / 1971 
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UI 0151 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0151/020 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de informações 
suplementares, observações sobre o plano soviético 1971 – 1975 e gastos de defesa para 1972, a ameaça das 
informações comunistas e as atividades subversivas nos países NATO, tendências económicas na URSS e nos países 
de leste, revisão do guia logístico das forças armadas soviéticas. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0151/021 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
MC 161/71 e MC 255/71. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0151/022 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
MC 161/71 e MC 255/71. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0151/023 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
MC 161/71 e MC 255/71. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0152 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0152/024 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de informações 
suplementares, mensagens, reduções de forças soviéticas e dos países de leste, plano económico soviético para 
1972 e plano para 1971 – 1975, relatórios sobre o documento NATO MC 161/72 e MC 255/72. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0152/025 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém mensagens, memorando 
sobre incidente no mar, relatórios de informações suplementares, navios mercantes como suporte da Marinha 
Soviética, ordem aérea de batalha do Bloco Soviético – COBAFC de 1972. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0152/026 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de informações 
suplementares, informações sobre aviões soviéticos, operações e exercícios da marinha soviética, livro branco 
sobre as experiências nucleares, importância estratégica da Islândia, alcance de mísseis balísticos soviéticos 
lançados de submarinos. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0153 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0153/027 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
MC 161/73 e MC 255/73. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0153/028 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
MC 161/73 e MC 255/73, índice de navios mercantes dos Bloco Soviético e relatórios de informações 
suplementares. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0153/029 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém ordem aérea de batalha do 
Bloco Soviético – COBAFC de 1973. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0153/030 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios SACLANT sobre a 
Marinha Soviética, SN1 – ordem naval de batalha e SN2 – Informação naval. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0154 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0154/031 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém relatórios SACLNT 
sobre a Marinha Soviética, SN3 – características dos navios de guerra, SN4 – características dos navios auxiliares e 
SN5 – Capacidades de anfíbios, misseis de costa e minas. 1973 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0154/032 - Informações sobre o Bloco Soviético. Contém relatórios de informações 
suplementares, situação na Albânia, expansão marítima soviética no Atlântico, guerra eletrónica soviética, situação 
do Próximo Oriente e do Magrebe, o gás natural da URSS, resumo das reuniões da conferência sobre segurança 
europeia, estudo sobre reduções em aeronaves táticas. 1974 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044/0154/033 - Informações sobre o Bloco Soviético. Anexo. Contém documentos NATO 
MC 161 e MC 255 e relatórios de informações suplementares. 1974 / 1977 

 
 
 

SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/044-01 
Título: Informações sobre o Bloco Soviético - Medidas de Controlo da Expansão Marítima Soviética no Atlântico 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 155-156) contendo um total de 4 processos 
Âmbito e conteúdo: Subérie composta por processos relativos ao documentos NATO MC 161/71 e MC 255/71 
relativos ao Bloco Soviético com informações sobre planos de urgência e defesa passiva da URSS, resumo de notícias 
semanais sobre o Bloco Soviético, informações dos adidos militares, ordens navais e aéreas de batalha soviéticas, 
comércio dos países NÃO com os países comunistas, penetração do Bloco Soviético no Médio oriente, Norte de África 
e Mediterrâneo, força e capacidades soviéticas, atuação da esquadra soviética no Mediterrâneo, índice dos navios 
mercantes e características dos navios de guerra soviéticos, exercícios navais e aeronavais soviéticos, ameaça das 
informações comunistas e atividade subversiva nos países NATO, tendências económicas na URSS, aviões soviéticos e, 
situação da Albânia e medidas de controlo da expansão marítima a importância estratégica da Islândia, mísseis 
balísticos soviéticos, relatórios sobre a marinha soviética, situação na Albânia e medidas de controlo da expansão 
marítima soviética no Atlântico. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0155 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044-01/0155/034 - Medidas de controlo da expansão marítima soviética no Atlântico. 
Contém memorandos e documentos NATO do Subcomité das Forças Navais e medidas para o Mediterrâneo. 
1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044-01/0155/035 - Medidas de controlo da expansão marítima soviética no Atlântico. 
Contém memorandos e documentos NATO sobre os exercícios e operações navais do Pacto de Varsóvia no 
Atlântico, medidas para o Mediterrâneo. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0156 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044-01/0156/036 - Medidas de controlo da expansão marítima soviética no Atlântico. 
Contém memorandos e documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/044-01/0156/037 - Medidas de controlo da expansão marítima soviética no Atlântico. 
Contém memorandos e documentos NATO sobre ensinamentos para a NATO da guerra do próximo oriente em 
1973, relatórios de informações suplementares, documentos SACLANT SN - Bombas e equipamento da marinha 
soviética, guia de logística para as Forças Armadas do Pacto de Varsóvia, conferência MARINTCON sobre 
desenvolvimento dos navios de guerra do Pacto de Varsóvia. 1973 / 1974 

 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/045 
Título: Informações dos Nossos Representantes no Estrangeiro 
Datas extremas: 1953 / 1977 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 157 - 158) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às informações prestadas pelos nosso representantes no 
estrangeiro com destaque para as conferências do SHAPE e SACEUR e os representantes militares, relatórios de missões 
militares portuguesas ao estrangeiro, reuniões do SACLANT, visitas dos adidos, sumário das conferências de segurança e 
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cooperação europeias, movimentos militares de grande envergadura, conflito do Médio Oriente em 1973, informações 
sobre organização militar e auxílio militar entre países NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 123.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0157 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/045/0157/001 - Informações dos nossos representantes no estrangeiro. Contém sumário 
das conferências entre o chefe do Estado-Maior do SHAPE e os representantes militares nacionais, e entre o chefe 
do Estado-Maior do SACEUR e os nossos representantes, relatórios das missões militares portuguesas no SACLANT, 
visitas do adido militar e aeronáutico em Londres, relatórios dos adjuntos navais das missões militares portuguesas. 
1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/045/0157/002 - Informações dos nossos representantes no estrangeiro. Contém recortes 
de notícias militares publicadas na imprensa dos EUA e enviadas pelo adido em Washington, instruções de defesa 
de Inglaterra, relatórios sobre as reuniões do SACLANT, informações sobre o plano naval da marinha espanhola, 
cumprimentos individuais dos nossos representantes ao DSACEUR. 1960 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/045/0157/003 - Sínteses, boletins, relatórios e informações dos nossos representantes no 
estrangeiro. Contém tradução de um artigo sobre a guerrilha urbana enviado pelo adido militar em Londres, 
conferência sobre a estrutura militar e a organização do comando das Forças Armadas em Pretória na África do Sul, 
potencial militar da Nigéria, demonstração de engenharia militar, organização territorial do Exército Britânico, 
relatórios sobre as viagens dos adidos militares acreditados em Washington, visitas dos adidos, criação do lugar de 
adido militar junto das embaixadas em Estocolmo e Helsínquia, sistema de armas EXOCET, manobras NATO 1969, 
atividade da Força Aérea americana na BA4, reorganização da equipa de Defesa da África do Sul, memorando sobre 
o sistema de forças de defesa interna. 1968 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/045/0157/004 - Informações dos nossos representantes no estrangeiro. Contém 
documentos enviados pelos adidos militares, folhetos informativos sobre material de segurança e de um 
hovercraft, sumário das reuniões da conferência de segurança e cooperação europeia, notícias sobre o armamento 
francês, intervenção dos EUA no conflito Árabe-Israel, equipamentos de visão noturna, notificação de movimentos 
militares de grande envergadura, conflito do médio-oriente em 1973, reforma do serviço militar na Bélgica. 1973 / 
1974 

 
 

 
UI 0158 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/045/0158/005 - Informações dos nossos representantes no estrangeiro. Contém 
mensagens, autorizações de permanência de oficiais portugueses na RFA, auxílio militar do Canadá a Portugal, 
informações sobre as organizações militares dos países da NATO, cooperação económica no âmbito da tecnologia 
militar e civil, sistemas de artilharia anticarro, sobrevoo e aterragem em território iraniano, relatórios mensais de 
adidos. 1974 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/045/0158/006 - Informações dos nossos representantes no estrangeiro. Contém notas 
sobre a segurança de transportes e comandos para acompanhar transportes no estrangeiro, estágios no 
estrangeiro, relatórios sobre o auxílio militar do Canadá, missão militar à Jugoslávia, relatório da missão portuguesa 
à 4ª Brigada Mecanizada Canadiana em Lahr na RFA. 1976 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/045/0158/007 - Representante militar nacional junto do SHAPE. Contém informações e 
mensagens sobre pessoal do gabinete do representante militar, visitas, normas reguladoras da atividade dos 
representantes nacionais, competências disciplinares, funções do representante SHAPE e do conselheiro militar da 
DELNATO, questionário sobre recrutamento militar. 1958 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/046 
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Título: Informações Estratégicas para a Defesa Nacional 
Datas extremas: 1957 / 1977 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 159) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos documentos NATO MC 161/71 e MC 255/71 sobre 
informações estratégicas para a Defesa nacional, com destaque para as armas atómicas e termonucleares, 
aperfeiçoamento de engenhos anti guerrilha, situação política geral, informações sobre forças terrestres incluindo notas 
sobre a conferência relativa à ordem de batalha das forças aéreas do Bloco Soviético e das instalações aéreas dos países 
limítrofes. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 125.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Repartição e Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0159 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/046/0159/001 - Informações sobre armas atómicas e termonucleares. Contém estudo da 
interdição do porto de Lisboa pelas aramas atómicas, cálculo das baixas causadas pela guerra ABQ. 1957 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/046/0159/002 - Informações gerais estratégicas com interesse para a Defesa Nacional. 
Contém recortes de imprensa sobre o aperfeiçoamento de engenhos anti guerrilha por uma unidade de defesa dos 
EUA, boletim de informações da 2ª repartição do SGDN relativo a Abril de 1965 sobre a situação politica geral, 
considerações e informações sobre a Força aérea alemã pelo adido em Bona, retirada temporária das forças aéreas 
turcas do comando NATO, efeitos da disputa de Chipre nas relações greco-turcas, informação sobre a segurança de 
voo na Força Aérea, notícia sobre as Forças Armadas Portuguesas solicitada pelo Ministério da Defesa dos EUA. 
1959 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/046/0159/003 - Informações de ordem estratégica com interesse para a Defesa Nacional. 
Forças Terrestres. Contém processo-verbal e documentos da conferência anual COBAFC. 1972 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/046/0159/004 - Informações de ordem estratégica com interesse para a Defesa Nacional. 
Forças Terrestres. Contém ordem de batalha das Forças Aéreas do bloco soviético (COBAFC). 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/046/0159/005 - Informações de ordem estratégica com interesse para a Defesa Nacional. 
Forças Terrestres. Contém conferência do SHAPE relativa à ordem de batalha das Forças Aéreas e relatório das 
instalações aéreas dos países limítrofes do CAE (SCOBAFC. 1972 / 1972 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/047 
Título: Segurança 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 160 - 161) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a segurança na organização NATO, normas de acesso a 
instalações, manuais, convenções entre países NATO, relatórios das reuniões do Comité de Segurança NATO, ameaças 
de subversão, espionagem e sabotagem em tempo de guerra, coordenação dos serviços de informação pública, 
sistemas de defesa europeus, proteção de informações NATO classificadas, reorganização do Registo Central NATO, 
planos de segurança interna e a defesa antiaérea de Lisboa.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 130.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0160 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0160/001 - Segurança. Contém notas sobre novas normas de concessão e passes de 
acessos às novas instalações da sede NATO, manual de segurança da NATO, memorando com instruções 
permanentes sobre manipulação de documentos COSMIC, a segurança na organização do Tratado do Atlântico 
Norte. 1952 / 1959 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0160/002 - Segurança. Contém convenção sobre segurança entre estados signatários 
do tratado NATO, relatórios das reuniões do Comité de Segurança da NATO, desclassificação e documentos 
classificados, segurança das infraestruturas NATO em Portugal, circular de contrassubversão do pessoal militar, 
normas de segurança milita a observar na publicação, radiodifusão ou televisão, de notícias, crónicas, reportagens, 
fotografias e filmes relativos à ação das Forças Armadas no ultramar, relatório sobre ameaças para a segurança 
provenientes da subversão, espionagem e sabotagem em tempos de guerra, destruição de informação classificada 
em caso de emergência, coordenação dos Serviços de Informação Pública, censura à imprensa, análise dos sistemas 
de Defesa europeus. 1960 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0160/003 - Segurança. Contém segurança na NATO, procedimentos de segurança 
relativos à proteção das informações NATO classificadas, diretiva para a repressão de possíveis agitações 
subversivas. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0160/004 - Segurança NATO. Contém documentos NATO sobre segurança. 1970 / 
1972 

 
 

 
UI 0161 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0161/005 - Segurança. Contém documentos sobre a segurança das instalações NATO 
e o C-M (55 15 Definitivo). 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0161/006 - Segurança NATO. Contém reorganização do Registo Central NATO do 
EMGFA, aspetos militares da segurança do Conselho do Atlântico Norte, documentos NATO sobre segurança, a 
ameaça da espionagem, subversão e sabotagem, segurança das instalações NATO. 1973 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0161/007 - Segurança NATO. Contém documentos NATO sobre segurança, normas 
para manusear documentos NATO do CM (55 15, desclassificação de documentos NATO. 1976 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0161/008 - Segurança interna. Contém diretiva para a segurança interna do 
continente, extrato do relato da reunião da sessão do CSDN sobre segurança interna, elucidário das normas de agir 
e de reagir nas vias públicas, estudo de um plano de segurança interna. 1963 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/047/0161/009 - Segurança interna. Contém informações sobre a defesa antiaérea de 
Lisboa. 1972 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/048 
Título: Organização Militar Nacional 
Datas extremas: 1952 / 1975 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 162 - 166) contendo um total de 24 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos organização militar nacional no âmbito da organização da 
nação para a guerra, situação e estimativa das necessidades em forças para 1956, organização dos meios aéreos e do 
Exército, situação do pessoal militar, organização das forças metropolitanas e ultramarinas, forças aéreas e tropas 
paraquedistas, planos de decisão para as tropas helitransportadas e organização técnica e cientifica para a Defesa 
Nacional. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 220.0 e 223.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em espanhol, francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0162 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0162/001 - Organização geral da nação para a guerra. Contém propostas de 
legislação, comentários ao parecer da Subcomissão de Defesa da Assembleia Nacional, elementos para apreciação 
da lei sobre a organização geral da nação para a guerra. 1956 / 1956 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0162/002 - Exame da situação e estimativa das necessidades em forças para 1956. 
SACLANT. Contém informações e esclarecimentos, estudo da situação do SACLANT. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0162/003 - Organização militar nacional: geral. Contém estudo para decreto-lei 
sobre a organização dos meios aéreos destinados ao cumprimento das missões de observação, conduta do tiro e 
ligação aérea nas forças terrestres, utilização dos meios de observação e ligação aéreos atribuídos a unidades das 
forças terrestres. 1954 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0162/004 - Organização militar nacional: geral. Contém informações sobre a 
reorganização do Exército, defesa do Campo de Tiro de Alcochete, projeto de reorganização do Ministério do 
Exército, criação da Direção dos Serviços de Administração Naval e extinção da Repartição da Administração Naval 
e do Conselho Administrativo da administração Central de Marinha. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0162/005 - Organização militar nacional: geral. Contém informações sobre grupos de 
combate na metrópole e no ultramar, efetivos no ultramar, alteração à relação nominal de especialidades Exército 
Português, unidades de aviação ligeira da Divisão, passagem ao estado de emergência, companhia de aviação da 
Divisão. 1961 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0162/006 - Organização das forças nacionais. Contém informação sobre a situação 
dos oficiais e sargentos dos três ramos das Forças Armadas, plano de desenvolvimento das Forças Aéreas e Navais 
no triénio de 1953 – 1955, organização das divisões de campanha e divisões territoriais e plano suplementar de 
defesa provisório no triénio de 1952 a 1954. 1953 / 1960 

 
 

 
UI 0163 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0163/007 - Organização das forças nacionais metropolitanas. Contém estudos, 
quadros orgânicos dos quartéis generais, quadros orgânicos em tempo de paz do Exército português. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0163/008 - Organização das forças nacionais ultramarinas. Contém organização das 
unidades de Moçambique, manutenção de uma unidade militar em Vila de Manica, organização dos serviços 
militares em Macau, cópia do relatório do governador da província de Macau. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0163/009 - Organização militar nacional: Forças Aéreas. Contém informações sobre o 
programa das forças aéreas operacionais e seu dispositivo inicial, quantidade, designações e localização das 
unidades aéreas operacionais, relatório sobre o desenvolvimento e expansão das forças aéreas portuguesas, 
quadros de pessoal, revisão anual do esforço de defesa NATO. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0163/010 - Organização militar nacional: Forças Aéreas. Contém ordem de 
operações 1/75 operação Ar-Povo, diretiva 2/75 relativa ao apoio aéreo pré-planeado, reorganização do 
dispositivo da Força Aérea e utilização do Montijo com plano das instalações da esquadra de aviões de transporte 
DC 6 utilizando os edifícios da OTAN, quadro orgânico da Força Aérea para África, reorganização do dispositivo da 
Força Aérea e a utilização do Montijo, dispositivos da zona aérea de Cabo Verde e Guiné e da 2ª Região Aérea - 
Angola, utilização em tempo de paz das infraestruturas comuns NATO do aeródromo do Montijo por forças aéreas 
portuguesas de comando nacional e reajustamento do dispositivo das unidades de instrução e operacionais da 
Força Aérea. 1960 - 1975 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0163/011 - Organização das forças nacionais: Forças Especiais. Contém informações 
sobre o curso de pacificação e anti guerrilhas em França, relatório da missão à Argélia, chefiada pelo MAJ Franco 
Pinheiro com estudo da guerra revolucionária e ensinamentos de precaução e de preparação para o ultramar, 
projeto de ação a desenvolver na luta contra a subversão, relatório do estágio sobre guerra subversiva, forças 
especiais para a condução da guerra não-convencional, vencimentos do Terço Legionário para a Índia, organização 
de uma unidade da Legião portuguesa para servir na Índia. 1954 / 1958 

 
 

 
UI 0164 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0164/012 - Organização das tropas paraquedistas. Contém informações sobre 
material aeronáutico para instrução das tropas paraquedistas, quadros orgânicos de mobilização, projeto de 
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diploma para a organização, recrutamento e serviço nas tropas paraquedistas, quadros orgânicos da Companhia de 
Atiradores Paraquedistas, do Batalhão Independente de Infantaria Paraquedista, indicações sobre uniformes e 
insígnias das tropas paraquedistas, medidas a considerar na organização e preparação de uma primeira unidade de 
paraquedistas, dados sobre os paraquedistas espanhóis, projeto de diploma para a criação de tropas 
paraquedistas. 1952 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0164/013 - Organização das tropas paraquedistas. Contém informações sobre tropas 
paraquedistas em Espanha, organização do Batalhão de Caçadores Paraquedistas, missão de instrução em Espanha. 
1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0164/014 - Organização das tropas paraquedistas. Contém informações sobre tropas 
paraquedistas e relatório da missão do curso de instrutores paraquedistas frequentada na Escuela Militar de 
Paracaidistas, quadros orgânicos. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0164/015 - Organização das forças necessárias. Organização das tropas 
paraquedistas. Contém quadros orgânicos de mobilização, distribuição do contingente de 1955, distintivos para 
instrutor e monitor paraquedista com 6 positivos fotográficos, relatório do comandante das tropas paraquedistas 
sobre a estadia em Alcantarilha. 1955 / 1957 

 
 

 
UI 0165 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0165/016 - Organização das tropas paraquedistas. Contém instruções ao pessoal 
paraquedista, organização de campanha do Batalhão de caçadores Paraquedistas, emergência de Angola e a 
orgânica das tropas paraquedistas. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0165/017 - Organização das tropas paraquedistas. Contém informações sobre 
paraquedistas, quadros orgânicos de mobilização. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0165/018 - Reorganização das tropas paraquedistas: legislação estudada. Contém 
cópias de legislação. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0165/019 - Organização das tropas paraquedistas. Contém informações sobre a 
decisão relativa ao Grupo de Esquadrões Helitransportado, reorganização das tropas paraquedistas, projeto de 
portaria, memorial com esclarecimentos ao projeto de decreto-lei relativo às tropas paraquedistas, estimativas de 
despesas. 1960 / 1963 

 
 

 
UI 0166 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0166/020 - Organização das tropas paraquedistas. Contém informações sobre o 
recrutamento para as tropas paraquedistas, projeto de diploma sobre a forma e as condições de promoção dos 
oficiais do Serviço Geral Paraquedistas, pareceres sobre a reorganização, quadros orgânicos. 1958 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0166/021 - Organização das tropas paraquedistas. Contém informações sobre o 
recrutamento de oficiais paraquedistas, necessidade de capitães para as tropas paraquedistas, atividade dos 
paraquedistas, recrutamento. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0166/022 - Organização das tropas helitransportadas. Contém informações sobre a 
unidade helitransportada na defesa do ultramar, resumo de pessoal do Batalhão Helicotransportado, helicópteros 
para a marinha para defesa naval de Angola e Guiné. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0166/023 - Organização das tropas helitransportadas. Plano de decisão. Contém 3 
capilhas com o plano de decisão geral, do Exército e da Força Aérea. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/048/0166/024 - Organização técnica e científica. Contém relatório sobre a cooperação 
cientifica e técnica na NATO, informações sobre a constituição da Comissão Coordenadora de Investigação para a 
Defesa, reunião dos diretores da investigação para a defesa dos países NATO, publicação sobre as atividades do 
AGARD – grupo de trabalho para o desenvolvimento e investigação aeronáuticas, reflexões sobre a utilização do 
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potencial cientifico e técnico pela Defesa Nacional pelo MAJ Fernando Valença, relatório sobre as atividades da 
Junta de Energia Nuclear e seu interesse relativamente à defesa nacional, projeto de regulamento sobre a 
organização da Academia Militar. 1958 / 1959 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/049 
Título: Organização de Comandos 
Datas extremas: 1951 / 1976 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 167 - 169) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à organização de comandos, a nível das forças terrestres e 
navais, com destaque para a organização do Comando de Portugal Continental e do Comando de Defesa Marítima do 
Porto de Lisboa; organização dos quartéis-generais, cartas de comando comandos de defesa marítimos, pessoal e 
relatórios de comano dos Comandos dos Açores e Madeira; e comandos unificados para preparação e emprego 
operacional dos meios e coordenação de operações. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 222.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0167 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0167/001 - Organização de comandos: geral. Contém informações sobre a 
transferências de comando, reorganização dos comandos navais, comando para as forças terrestres da segurança 
Interna do território continental, efetivos de tempo de paz das unidades do Comando dos Açores, comandos 
nacionais integrados na NATO, nomeação de comandos insulares, memorando sobre o provimento dos lugares de 
comando e QG destinado aos Pirenéus, propostas para o Comando de Portugal Continental, nomeações da Divisão 
de Campanha. 1951 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0167/002 - Organização de Comandos. Comando de Portugal Continental. CPC 
(Contém informações sobre a organização do comando, missão, meios e ameaça prevista, memorando sobre as 
instalações militares navais na margem direita do Tejo, diretivas para a constituição do CPC. 1952 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0167/003 - Organização do Comando da Defesa Marítima do Porto de Lisboa. 
Contém informações sobre a reorganização da defesa marítima do porto de Lisboa e propostas do Exército, 
Marinha e Aeronáutica. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0167/004 - Comando dos Açores: organização dos quadros orgânicos. Contém 
informações e memorandos sobre problemas de organização, planeamento operacional e transmissão do 
Comando do Arquipélago dos Açores, propostas de quadros orgânicos e organização do Quartel-General. 1952 / 
1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0167/005 - Comando dos Açores: organização do Quartel-General. Contém revisões 
dos quadros orgânicos. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0167/006 - Comando dos Açores: cartas de Comando. Contém cartas de comando e 
diretivas para aplicação das cartas de comando. 1952 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0167/007 - Comando dos Açores: cartas de Comando. Contém cartas de comando, 
informações sobre cartas de comando dos governadores militares dos Açores e Madeira, reestruturação das Forças 
Armadas nos Açores, relatório sobre a ativação do Hospital da Terra Chã na ilha Terceira, relações com a 
aeronáutica civil nos Açores e definição de competências. 1960 / 1976 

 
 

 
UI 0168 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0168/008 - Comando dos Açores: atribuições e problemas de Comando. Contém 
informação sobre a proposta de extinção do Comando Militar da Terceira, atribuições e medidas de proteção do 
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Comando Militar dos Açores e subordinação operacional do Comando Naval e Comando da Zona Aérea, resumo 
das conversações entre o ministro da Defesa e o CEMGFA. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0168/009 - Organização Militar Nacional. Açores: Comando da Defesa Marítima. 
Contém instruções para o comandante da Defesa Marítima dos açores, atribuições especiais do comandante, 
criação do Comando de Defesa Marítima dos portos de Ponta Delgada, da Horta e de Angra. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0168/010 - Açores: pessoal. Contém ofícios sobre substituição de funções, visita ao 
SACLANT do Comando Militar dos Açores, nomeação de comandantes e oficiais, informação sobre a falta de oficiais 
nas unidades militares dos Açores, preenchimento de quadros orgânicos. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0168/011 - Açores: pessoal. Contém inquérito às condições económicas de vida do 
pessoal militar dos arquipélagos dos Açores e da Madeira. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0168/012 - Açores: Relatórios do comando. Contém estudo sobre a remodelação da 
defesa do arquipélago dos açores e reorganização das unidades, planos de operações dos Comandos de Defesa 
Terrestre de Santa Maria, S. Miguel, Terceira, Faial, Pico, S. Jorge, Flores e Corvo. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0168/013 - Açores: Comando da Zona Aérea. Contém informações sobre exercícios 
de defesa do aeródromo das Lajes, instruções para o transporte aéreos de militares para os Açores. 1958 / 1959 

 
 

 
UI 0169 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0169/014 - Organização do Comando da Madeira: cartas de Comando. Contém 
cartas de comando do brigadeiro Aires Fernandes Martins e Vasco António Lopes da Eira. 1954 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0169/015 - Organização do Comando da Madeira: Comando de Defesa Marítima. 
Contém memorando e proposta sobre o provimento do cargo de comandante da Defesa Marítima da Madeira. 
1952 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0169/016 - Organização do Comando da Madeira: pessoal. Contém informações 
sobre o estabelecimento do ISCOM Madeira, exonerações e nomeações de pessoal, pessoal do Quartel-General. 
1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0169/017 - Organização do Comando da Madeira: relatórios de Comando. Contém 
informações e relatório de governador militar da Madeira. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/049/0169/018 - Comandos Unificados. Contém informações sobre a organização 
responsável pela preparação e emprego operacional dos meios relativos ao potencial militar, estrutura de 
comandos de Altos Escalões, coordenação das operações navais e aeronavais. 1958 / 1959 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/050 
Título: Organização NATO 
Datas extremas: 1952 / 1978 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 170 - 172) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à organização NATO, 20º aniversário da NATO e problemas 
relacionados com a organização das forças. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 230.0 e 233.0.  
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0170 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0170/001 - Organização da NATO: geral. Contém informações sobre a divisão de 
responsabilidades em tempo de guerra, entre os comandos territoriais nacionais e os comandos aliados, relatório 
dobre a organização geral das forças integradas da NATO, relatório do grupo de planeamento internacional para o 
Grupo permanente sobre a revisão da constituição de uma força de defesa europeia integrada, estabelecimento de 
um quartel GEN supremo na Europa e reorganização da estrutura militar NATO. 1952 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0170/002 - Organização NATO: documentos de trabalho. Contém conceito do 
contingente de forças marítimas – MARCONFORLANT, gráficos do comando e organização militar da NATO. 1958 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0170/003 - 20º Aniversário NATO. Contém documentos NATO sobre as 
comemorações. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0170/004 - 20º Aniversário NATO. Contém documentos NATO sobre o festival do 
Lord Mayor em Londres. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0171 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0171/005 - Organização da NATO: geral. Contém informações sobre missões ao 
estrangeiro, bolsas da NATO, estatutos e atribuições dos representantes do SACEUR e do SACLANT. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0171/006 - Organização da NATO: geral. Contém informações sobre a 14ª 
Assembleia do Tratado do Atlântico Norte. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0171/007 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
informações sobre orgânica divisionária no centro da Europa, compatibilidade operacional das divisões LANDCENT, 
situação dos quadros médico e farmacêutico do Exército, organização das unidades terrestres, determinação do 
valor técnico das especialidades militares. 1953 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0171/008 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
publicação com o estudo sobre a organização das forças terrestres no Centro da Europa. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0171/009 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
publicação sobre a compatibilidade operacional das divisões militares. 1958 / 1958 

 
 

 
UI 0172 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0172/010 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
publicação sobre a compatibilidade divisional: respostas nacionais ao questionário LANDCENT. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0172/011 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
publicação sobre a compatibilidade divisional: recomendações finais LANDCENT. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0172/012 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
informações sobre a manutenção de fornecimento de munições de origem americana, necessidades de material 
para as forças NATO, compatibilidade das orgânicas divisionárias, relatório da reunião de altos comandos em 
Fontainebleau, organização divisionária no centro Europa. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0172/013 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
publicação sobre as Divisões tipo LANDCENT. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/050/0172/014 - Problemas relacionados com a organização das Forças NATO. Contém 
informações sobre o livro branco sobre defesa, estudo da compatibilidade divisionária, material necessário para as 
divisões LANDCENT, hipóteses de rearmamento e reequipamento da Divisão Portuguesa para o SHAPE, nova 
reorganização francesa da Divisão. 1960 / 1978 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/051 
Título: Organização de Comandos NATO 
Datas extremas: 1951 / 1975 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 173 - 182) contendo um total de 36 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à organização dos comandos NATO incluindo o comando 
SACLANT, IBERLANT – estrutura do Comando da Área Ibero-Atlântica, quartéis-generais do CINCIBERLANT e 
COMIBERLANT, necessidades de pessoal para o COMOCEANLANT/COMNORASDEFLANT, estruturas e limites dos 
comandos navais, organização do SHAPE, SACEUR, AFCENT, CINCHAN e divisão de responsabilidades entre comandos 
em tempo de guerra. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 232.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0173 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0173/001 - Organização de Comandos NATO: geral. Contém informações sobre 
efetivos dos quartéis generais e organismos militares NATO, medidas necessárias para se conseguir a máxima 
coordenação entre os comandos NATO e entre as forças de comando NATO e as forças retidas sob comando 
nacional, criação de comandos no mediterrâneo, aumento de efetivos no Comando Aliado na Europa, 
descriminação do pessoal atribuído em 1954 aos quartéis-generais e organismos militares NATO sujeitos a 
funcionamento internacional. 1951 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0173/002 - Organização de Comandos NATO: geral. Contém informações sobre 
estruturas dos comandos NATO. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0173/003 - Organização do Comando SACLANT. Contém informações sobre a criação 
de um comando funcional de submarinos no Comando Aliado do Atlântico, situação dos sargentos da Armada, 
eliminação do Comando da Subárea US Atlantic – USLANT e sua integração no comando OCEANLANT, atribuições 
do SACLANT, nomeações de comandos subordinados ao SACLANT. 1952 / 1964 

 
 

 
UI 0174 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0174/004 - Organização do Comando SACLANT. Contém informações sobre o 
funcionamento do Quartel-General de guerra alternativo - FASTBREAK, criação do Comando Funcional para 
Submarinos - COMSUBACLANT. 1960 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0174/005 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - IBERLANT. Contém 
informações sobre a estrutura do comando no mediterrâneo, construção do Quartel-General da IBERLANT em 
Lisboa, ativação do comando da IBERLANT, planos de defesa, Quartel-General do CINCIBERLANT, limites e estrutura 
dos comandos navais NATO, organização de comando do Quartel-General de guerra do CINCIBERLANT. 1954 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0174/006 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - IBERLANT. Contém 
informações sobre a ativação do comando área IBERLANT, relatório das reuniões com a delegação do SACLANT 
sobre o Quartel-General de guerra da IBERLANT. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0174/007 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - IBERLANT. Contém 
informações sobre o Quartel-General de guerra do CINCIBERLANT, ativação do comando da IBERLANT, relatório da 
delegação portuguesa para o estudo da instalação do CINCEBERLANT em Portugal. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0175 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0175/008 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - COMIBERLANT. Contém 
informações sobre a ativação do IBERLANT. 1966 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0175/009 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - COMIBERLANT. Contém 
informações sobre a inauguração e cerimónia de posse do comando da área Ibero-Atlântica. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0175/010 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - COMIBERLANT. Contém 
informações sobre a utilização das bases aéreas NATO em Portugal, comunicações para o comando IBERLANT, 
projeto de acordo bilateral entre o governo português e o SACLANT sobre o estatuto e as condições especiais 
aplicáveis ao Quartel-General do CINCIBERLAN a estabelecer em território português. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0175/011 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica. Contém informações 
sobre o dispositivo NATO em tempo de guerra, esquadras de patrulha marítima americanas, ativação do Quartel-
General de guerra do CINCIBERLANT, reuniões entre o COMIBERLANT e ISCOMADEIRA e a carta de comando para o 
comandante militar da Madeira, coordenação de planos, relatório dos assuntos de infraestruturas tratados com 
entidades NATO. 1966 / 1967 

 
 

 
UI 0176 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0176/012 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - COMIBERLANT. Contém 
informações sobre a estrutura do COMIBERLANT. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0176/013 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - COMIBERLANT. Contém 
informações sobre a contribuição portuguesa para preenchimento da lotação de tempo de paz do CINCIBERLANT, 
apoio e administração dos militares portugueses apresentados no COMIBERLANT, instalações em Oeiras. 1970 / 
1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0176/014 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica - COMIBERLANT. Contém 
informações sobre efetivos, segurança e acordo bilateral sobre o IBERLANT. 1971 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0176/015 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica. Contém informações 
sobre a revisão da organização do pessoal do COMIBERLANT, segurança das instalações, grupo de trabalho sobre 
navios, carreiras de tiro. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0177 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0177/016 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica. Contém informações 
sobre a segurança externa do COMIBERLANT. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0177/017 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica. Apoio nacional ao 
COMIBERLANT. Contém informações sobre as instalações, apoio logístico a postos NATO e apoio e administração 
dos militares portugueses apresentados no COMIBERLANT. 1971 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0177/018 - Estrutura do comando da área Ibero-Atlântica. Apoio nacional ao 
COMIBERLANT. Contém memorandos, informações e despachos. 1972 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0177/0190 - Necessidades de pessoal para o COMOCEANLANT / 
COMNORASDEFLANT. Contém informações sobre a reclassificação de navios de guerra dos EUA, necessidades de 
pessoal em tempo de guerra. 1959 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0177/020 - Estrutura e limites dos comandos navais. Contém informações sobre as 
alterações nos limites dos teatros de operações do Comando Aliado do Atlântico e do Comando Aliado da Europa 
nas imediações de Gibraltar, coordenação naval do Atlântico ao sul do Trópico de Câncer. 1965 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0178/021 - Organização de Comandos NATO: SHAPE. Contém informações sobre a 
criação dos comandos do norte da Europa, estabelecimento dos comandos subordinados do CINCAFMED, 
atribuições do comandante-em-chefe das Forças Aliadas do Centro Europa, criação dos comandos no 
mediterrâneo, atribuições do CINCHAN e do CINCMAIRCHAN, organização do comando do SACEUR. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0178/022 - Organização de Comandos NATO: SHAPE. Contém informações sobre a 
criação dos comandos subordinados do norte da Europa. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0178/023 - Organização de Comandos NATO: SACEUR. Contém informações sobre o 
XX aniversário do SHAPE e cerimónia de despedida do GEN Wade chefe do Estado-Maior do SHAPE. 1969 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0178/024 - Organização de Comandos NATO: SACEUR. Contém informações sobre a 
reorganização das forças militares na região centro, estrutura do comando NATO. 1973 / 1975 

 
 

 
UI 0179 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0179/025 - Organização de Comandos NATO: SACEUR. Contém informações sobre 
reorganização dos quartéis-generais do SHAPE e plano para os comandos de guerra. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0179/026 - Organização de Comandos NATO: SACEUR. Anexo. Contém propostas 
para o estabelecimento dos quartéis-generais AIRCENT. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0179/027 - Organização de Comandos NATO: SACEUR. Contém informações sobre o 
quartéis-generais de guerra. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0179/028 - Organização de Comandos NATO: SACEUR. Contém informações sobre o 
estabelecimento dos comandos no norte da Europa. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0180 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0180/029 - Organização de Comandos NATO: SACEUR. Contém informações e 
relatório sobre reorganização das forças aéreas aliadas na região centro. 1972 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0180/030 - Organização de Comandos NATO: AFCENT. Contém informações sobre a 
reorganização da estrutura do comando, controlo e da logística na região centro do CENTAG, visitas ao Quartel-
General do centro da Europa, livro de guerra do AFCENT. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0180/031 - Organização de Comandos NATO: AFCENT. Contém relatórios e 
publicações sobre a organização do AFCENT. 1972 / 1976 

 
 

 
UI 0181 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0181/032 - Organização de Comandos NATO: AFCENT. Contém manual CINCENTS. 
1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0181/033 - Organização de Comandos NATO: AFSOUTH. Contém informações sobre 
o estabelecimento do comando do sul da europa. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0181/034 - Organização de Comandos NATO: CINCHAN. Contém informações sobre a 
coordenação do comando oriental do Atlântico e revisão das atribuições do CINCHAN. 1954 / 1965 

 
 

 
UI 0182 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0182/035 - Organização de Comandos NATO: Divisão de responsabilidades entre 
comandos em tempo de guerra. Contém relatórios sobre os comandos territoriais nacionais, os comandantes 
supremos e os comandantes aliados subordinados, divisão de responsabilidades entre o comandante em chefe da 
área do Atlântico ocidental e o comandante das ilhas dos Açores. 1951 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/051/0182/036 - Organização de Comandos NATO: Divisão de responsabilidades entre 
comandos em tempo de guerra. Contém informações sobre a autoridade dos comandos NATO relativamente às 
forças designadas para atribuição à NATO, divisão de responsabilidades entre os comandos NATO e nacionais 
nomeadamente o comando dos Açores, implantação dos comandos logísticos nacionais em tempo de guerra. 1959 
/ 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/052 
Título: Serviço Militar nos Países NATO 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 183) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao serviço militar nos países NATO com informações sobre 
efetivos, questionários, quadros de pessoal, organização militar nos países NATO com exemplos em diversos países. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 234.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0183 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/052/0183/001 - Serviço militar nos países NATO. Contém documentos NATO sobre 
efetivos, projeto de relatório especial sobre serviço militar, resposta ao questionário sobre as Forças Aéreas, 
informações e notas sobre o recrutamento e serviço militar em Portugal. 1952 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/052/0183/002 - Serviço militar nos países NATO. Contém documentos NATO sobre 
serviço militar, uma brochura sobre o recrutamento e serviço militar, quadros de pessoal, questionários sobre 
serviço militar. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/052/0183/003 - Serviço militar nos países NATO. Contém documentos NATO sobre e 
informações sobre o serviço militar em Portugal nomeadamente efetivos, permanência nas fileiras, tempo de 
serviço nos quadros permanentes e milicianos, redução do tempo de serviço militar obrigatório na Bélgica. 1955 / 
1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/052/0183/004 - Serviço militar nos países NATO. Contém documentos NATO e notas 
sobre a organização militar dos países NATO, relatório sobre a estrutura das forças armadas alemãs, instrução na 
Noruega. 1960 / 1976 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/053 
Título: Organização da Alta Estrutura Militar da NATO 
Datas extremas: 1956 / 1976 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 184 - 188) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à reorganização da alta estrutura militar da NATO, incluindo 
memorandos, manuais de procedimentos, medidas a adotar, propostas de reorganização, funções das comissões em 
tempo de guerra, reorganização das forças integradas e dos comandos navais e aeronavais, reorganização do Estado-
maior Internacional, armamento e planos de forças. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 235.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 
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UI 0184 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0184/001 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, funções da Comissão Militar e do Grupo Permanente em tempo 
de guerra, instruções para a presidência da Comissão Militar ao nível dos chefes dos Estados-Maiores. 1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0184/002 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Anexo 1. Contém 
manual de procedimentos para elaboração de documentos NATO, informações sobre a estrutura militar superior 
da NATO, situação do problema da reorganização da estrutura militar, comentários do CEMGFA sobre medidas a 
adotar, proposta apresentada pelo Canadá na Comissão Militar, decisão da Comissão Militar sobre a reorganização 
da estrutura militar, proposta holandesa e relato das reuniões militares. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0184/003 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, funções da Comissão Militar e do Grupo Permanente em tempo 
de guerra. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0184/004 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, organização geral das forças integradas da NATO, relações e 
métodos de trabalho das autoridades militares NATO, reorganização dos comandos navais e aeronavais. 1959 / 
1963 

 
 

 
UI 0185 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0185/005 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Anexos. Contém 2 
manuais do Grupo permanente NATO sobre organização e funções da Alta Estrutura Militar NATO e processamento 
de documentos. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0185/006 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, relações e procedimentos das autoridades militares NATO. 1963 
/ 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0185/007 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, reorganização do Estado-Maior do Grupo Permanente. 1964 / 
1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0185/008 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, apreciação geral sobre a organização das forças NATO, 
internacionalização do Grupo Permanente. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0186 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0186/009 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO e reorganização do Estado-Maior Internacional. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0186/010 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, necessidades em termos de pessoal e responsabilidades do 
Estado-Maior Internacional. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0186/011 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos e 
relatórios NATO. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0186/012 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO e informações sobre a contribuição portuguesa para a organização do Estado Maior Internacional IMS, 
pessoal para o IMS. 1968 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0187/013 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, organização do Estado-Maior Internacional. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0187/014 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Armamento. Contém 
memorandos NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, organização das forças gerais integradas e do 
Estado Maior Internacional, Centro de Treino de Armamento no Mediterrâneo. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0187/015 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Armamento. Contém 
memorandos NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, organização do Estado Maior Internacional. 1971 / 
1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0187/016 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Armamento. Contém 
memorandos NATO sobre a estrutura militar superior da NATO. 1971 / 1972 

 
 

 
UI 0188 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0188/017 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0188/018 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, propostas para a futura estrutura das forças armadas 
holandesas, reorganização das forças aliadas na região central. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/053/0188/019 - Reorganização da Alta Estrutura Militar da NATO. Contém memorandos 
NATO sobre a estrutura militar superior da NATO, revisão da estrutura de comando NATO, reorganização das forças 
aéreas aliadas da região central, plano de forças 1975 – 1979 e grau de risco associado. 1974 / 1976 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/054 
Título: Organização Civil em Tempo de Guerra 
Datas extremas: 1962 / 1974 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 189 - 194) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à organização civil em tempo de guerra, coordenação dos 
programas das necessidades civis em tempo de guerra incluindo regulamento da Força Internacional de Emergência das 
Nações Unidas, atas, relatórios e memorandos da Comissão Superior de Organização Civil em Tempo de Guerra, 
relatórios e atas da Comissão de Refugiados e Evacuados e questionários, material para a defesa civil do território, 
organização e planeamento da defesa radiológica e manual sobre ativação, organização e operações de transportes em 
vagão - PBEIST, reuniões, atas e questionários da Alta Comissão para o Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio 
Civil, evacuação de aviões civis e proteção da aviação civil e atas e relatórios da Comissão de Coordenação de Assistência 
às Populações Civis. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 240.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0189 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/001 - Coordenação dos programas das necessidades civis em tempo de guerra. 
Contém informações, pareceres do SGDN e despachos sobre a Alta Comissão para o estudo dos planos de urgência 
no domínio civil. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/002 - Organização civil em tempo de guerra. Contém Regulamento da Força 
Internacional de Emergência das Nações Unidas. 1957 / 1957 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/003 - Todos os problemas relativos à organização civil em tempo de guerra, . 
Contém informações sobre planos de emergência no domínio civil, questionário formulado pelo SHAPE aos países 
da área da sua responsabilidade, organização e estrutura de comando da Guarda Fiscal, PSP, Legião Portuguesa e 
GNR, esquema do território continental com a distribuição do comando-geral da GNR, unidades orgânicas, 
subunidades e áreas de serviço, organização dos serviços de incêndios e da Intendência Geral dos Abastecimentos. 
1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/004 - Organização civil em tempo de guerra. Contém informação da Legião 
Portuguesa sobre o controlo de refugiados, estudo do Grupo de Trabalho sobre os Refugiados do Comité de 
Proteção Civil NATO. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/005 - Refugiados e evacuados. Contém documentos do Comité de Refugiados e 
Evacuados da NATO sobre o transporte e receção de refugiados, aspetos financeiros dos movimentos de 
população. 1954 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/006 - Atas da Comissão Superior de Organização Civil em Tempo de Guerra. 
Contém atas e memorandos. 1952 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/007 - Relatórios e memorandos da Comissão Superior de Organização Civil em 
Tempo de Guerra. Contém informações sobre a coordenação da defesa civil com a defesa aérea da Europa 
Ocidental, medidas a tomar em relação aos barcos mercantes inimigos imediatamente após a abertura das 
hostilidades, medidas a tomar, em tempo de guerra, para definir a situação dos bens inimigos. 1952 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/008 - Comissão de Refugiados e Evacuados. Geral. Contém relatórios sobre os 
fundos das Nações Unidas para os refugiados, reuniões sobre o estudo dos planos de urgência no domínio civil, 
evacuação e dispersão, problema dos refugiados alemães, estudo dos problemas referentes a refugiados e 
evacuados, estabelecimento de um Comité encarregado de estudar a situação dos refugiados e evacuados. 1952 / 
1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0189/009 - Atas da Comissão de Refugiados e Evacuados. Contém informações sobre 
a reorganização das comissões de defesa civil e de refugiados e evacuados. 1953 / 1956 

 
 

 
UI 0190 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0190/010 - Relatórios da Comissão de Refugiados e Evacuados. Contém projeto de 
relatório sobre os problemas dos refugiados alemães, relatório preparado pela delegação francesa acerca da 
evacuação das zonas ameaçadas de pessoas cuja presença é desnecessária para o esforço de guerra e dispersão 
diária das pessoas cuja presença nas áreas ameaçadas é necessária. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0190/011 - Questionários e respostas sobre refugiados e evacuados. Contém 
informação sobre evacuação para fora da zona de combate e das regiões vizinhas de certas categorias de pessoas 
cuja captura pelo inimigo seria um grande inconveniente. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0190/012 - Material para a Defesa Civil do Território. Contém brochura da legião 
Portuguesa sobre a defesa civil numa zona portuária e cálculo de viaturas para a defesa civil. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0190/013 - Guia de Planeamento de Defesa Radiológica. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0190/014 - Manual de instruções sobre ativação, organização e operações de 
transportes em vagão pelo Conselho de Planeamento para os Transportes de Superfície na Europa. PBEIST. 1964 / 
1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0190/015 - Organização da Defesa Radiológica. Visita ao porto de Lisboa do navio 
nuclear Savannah. Contém relatório do delegado da organização nacional da defesa civil do território na Comissão 
permanente para os navios nucleares, estimativa das despesas a efetuar no ano de 1965 com a defesa radiológica 
do país e sua justificação. 1964 / 1965 
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UI 0191 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0191/016 - Reuniões e atas da Alta Comissão para o estudo do Planeamento de 
Urgência no Domínio Civil. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0191/017 - Questionários e respostas da revisão anual da Alta Comissão para o 
Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio Civil. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0191/018 - Alta Comissão para o Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio 
Civil. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0192 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0192/019 - Alta Comissão para o Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio 
Civil. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0192/020 - Alta Comissão para o Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio 
Civil. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0193 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0193/021 - Alta Comissão para o Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio 
Civil. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0193/022 - Alta Comissão para o Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio 
Civil. 1973 / 1974 

 
 

 
UI 0194 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0194/023 - Alta Comissão para o Estudo do Planeamento de Urgência no Domínio 
Civil. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0194/024 - Evacuação de aviões civis e proteção da aviação civil. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0194/025 - Comissão Coordenadora de Assistência às Populações Civis, . Contém atas 
das reuniões, relatório sobre o provimento alimentar das populações evacuadas, resumo das respostas que as 
direções de urbanização dos distritos que receberão evacuados deram a circular, 5º congresso da Federação 
Internacional para Proteção das Populações Civis, contribuições do Ministério das Obras Públicas na assistência às 
populações, relatório da ação do Ministério da Economia. 1958 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/054/0194/026 - Distribuição das unidades do Corpo da Defesa Civil, pela 2ª repartição da 
DCT do quartel-general da Legião Portuguesa. 1960 / 1960 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/055 
Título: Organizações Estrangeiras 
Datas extremas: 1955 / 1977 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 195) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a organizações estrangeiras, incluindo estudos sobre a 
organização militar na Holanda, Espanha, Inglaterra, EUA, Canadá, e infraestruturas do Euro Grupo.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 250.0 
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Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pelo EMGFA. 

 
UI 0195 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/055/0195/001 - Organização militar na Holanda. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/055/0195/002 - Organização militar em Espanha. Contém informação sobre a atividade 
do Exército e da Força Aérea espanhola no ano de 1960 e sobre a organização do exército espanhol. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/055/0195/003 - Organizações estrangeiras na Europa. Infraestruturas do Eurogrupo. 
Contém informações sobre a participação portuguesa no plano de infraestruturas, programas especiais de 
infraestruturas, projetos NICS, repartição do esforço financeiro com os novos encargos da defesa da Aliança nos 
anos 70. 1972 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/055/0195/004 - Reuniões do Euro/NATO Training Group. Joint Service Subgroup. Contém 
relatórios. 1977 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/055/0195/005 - Organizações militares da América. Geral. Contém uma brochura sobre os 
programas de defesa do Canadá, recortes de imprensa. 1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/055/0195/006 - Organização militar dos Estados Unidos. Contém relatório sobre o 
departamento do Exército dos Estados Unidos, defesa de uma área sensível com teleguiados Nike, missão aos 
Estados Unidos, informação sobre a aprovação da lei das reservas militares e proposta de lei. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/055/0195/007 - Forças terrestres dos Estados Unidos. Contém organogramas com 
organização e funções do Exército dos EUA, manual de organização e funções do comando do Alaska, Divisão 
Pentónica, estudo comparativo entre as divisões alemãs, inglesa e americana, organização da nova divisão alemã 
Standard 1959, novas organizações divisionárias, novo tipo de unidades de reconhecimento do Exército dos EUA e 
de Inglaterra. 1957 / 1958 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/056 
Título: Problemas Navais e Aeronavais 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 196 - 200) contendo um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos problemas navais e aeronavais, controlo naval da 
navegação mercante, cooperação aeronaval, Autoridade Nacional de Navegação Mercante e Comissão de Mobilidade 
dos Aviões A/S. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 312.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0196 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0196/001 - Problemas navais e aeronavais. Contém informações sobre conversações 
bilaterais entre EUA e a URSS sobre incidentes no mar, manual sobre manutenção de aeronaves, criação de 
plotspara os Comandos NATO, cabotagem na Europa Ocidental. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0196/002 - Problemas navais e aeronavais. Contém informações sobre o aumento da 
jurisdição das pescas do Canadá para 200 milhas e mensagens. 1972 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0196/003 - Controlo naval da navegação mercante. NCSO (Contém documentos 
NATO sobre o controlo naval da navegação mercante, informações sobre o controlo dos navios de pesca em tempo 
de guerra, instruções para os capitães dos navios mercantes. 1952 / 1953 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0196/004 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO, 
informações sobre arranjos para o controle da navegação mercante que entra na área NATO, ancoradouros de 
refugio, coordenação de instruções para rotas e relatos, águas costeiras e comboios costeiros de Portugal 
Continental, definição de áreas para estabelecimento do controlo naval da navegação mercante, instruções 
detalhadas para rotear a navegação. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0196/005 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre o controlo naval fora da área NATO, frotas de pesca no Atlântico Norte, procedimento dos 
navios mercantes no início de uma guerra. 1957 / 1959 

 
 

 
UI 0197 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0197/006 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre o controlo dos navios de pesca em tempo de guerra, portos e ancoradouros da costa do 
Atlântico, medidas de segurança da navegação, controlo e proteção da frota de pesca portuguesa. 1959 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0197/007 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre o controlo de barcos de pesca em tempo de guerra, controlo naval da navegação do Médio-
Oriente e NW do oceano Índico, instruções para capitães da marinha mercante. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0197/008 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre o controlo naval da navegação no Porto Grande de S. Vicente de cabo Verde como porto de 
reunião de comboios da Lane D, conceito sobre as operações dos navios mercantes para o período depois do dia D, 
estudo de comboios navais mercantes. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0198 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0198/009 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre a participação da Jamaica, alargamento da área de interesse do SACLANT para sul do Trópico de 
Câncer, organização do transporte militar do NATO em tempo de guerra. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0198/010 - Controlo naval da navegação mercante. Contém publicação NATO sobre a 
ação dos grandes navios mercantes. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0198/011 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre a designação de comodoros e contra comodoros de comboios, proteção dos navios mercantes, 
capacidade do Porto Grande de S. Vicente. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0199 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0199/012 - Controlo naval da navegação mercante fora da área NATO. Contém 
documentos NATO e informações sobre a conferência de Northwood em Maio de 1968, memorando sobre a 
coordenação NATO e nacional a sul do Trópico de Câncer. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0199/013 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre portos de entrada, conferência de Northwood 1968, controlo naval da navegação fora da área 
NATO ao sul do Trópico de Câncer. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0199/014 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre controlo da navegação em períodos de tensão e agressão limitadas. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0199/015 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre ancoradouros de exame, proteção dos navios mercantes, estudos de defesa de navegação e 
instruções para os navios mercantes. 1970 / 1972 
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UI 0200 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0200/016 - Cooperação aeronaval. Contém documentos NATO e informações sobre 
cooperação aeronaval e o embarque de helicópteros em escoltadores oceânicos, estudos para a intensificação da 
cooperação aeronaval, atas das reuniões do grupo de trabalho para o estudo da cooperação aeronaval. 1971 / 
1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0200/017 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre participação de navios mercantes em exercícios reais NATO, informação para o SACLANT do 
movimento de navios mercantes do bloco soviético pela primeira vez avistados ou entrados em portos portugueses 
em maio de 1974, planos do SACLANT para a zona do atlântico Sul, manual dos capitães e oficiais para defesa dos 
navios mercantes. 1972 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0200/018 - Controlo naval da navegação mercante. Contém documentos NATO e 
informações sobre o planeamento da proteção à navegação fora da área NATO, visita do comandante Lambinet do 
SACLANT staff, planeamento a sul do Trópico de Câncer, serviço móvel marítimo. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0200/019 - Autoridade Nacional de Navegação Mercante. Contém informações sobre 
o projeto de diploma sobre a organização nacional para o controlo não naval da navegação mercante em tempo de 
guerra, constituição e atribuições da Comissão Portuária Central, relatório e estudo dos portos e praias de Portugal. 
1954 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/056/0200/020 - Comissão de Mobilidade dos Aviões A/S. Contém informações sobre o 
plano de mobilidade aérea M/P do SACLANT, visita de inspeção aos projetos de infraestruturas NATO em Portugal, 
designação dos países utentes dos aeródromos marítimos do SACLANT, aeródromo NATO em Espinho, comissão 
para a mobilidade dos aviões de patrulha marítima. 1960 / 1962 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/057 
Título: Problemas Aéreos. Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
Datas extremas: 1955 / 1975 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (nº 201 - 210) contendo um total de 29 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo (CEAC), incluindo 
agendas e relatórios e documentos NATO, notas do secretário da Comissão, ideias e doutrinas sobre investigação 
científica pela Comissão Cientifica NATO, problemas aéreos e o controlo do tráfego aéreo. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 313.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0201 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0201/001 - Correspondência da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo. Contém 
informações sobre autorização de sobrevoo e aterragem nos aeródromos nacionais para aviões militares 
estrangeiros, plano civil VOR/DMET e plano militar TACAN. 1955 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0201/002 - Agendas e relatórios da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo. 
1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0201/003 - Agendas e relatórios da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo. 
1968 / 1972 

 
 

 
UI 0202 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0202/004 - Agendas e relatórios da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo. 
1970 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0202/005 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0202/006 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0202/007 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1963 / 1963 

 
 

 
UI 0203 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0203/008 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0203/009 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0204 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0204/010 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0204/011 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0205 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0205/012 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0205/013 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0205/014 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0206 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0206/015 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0206/016 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0206/017 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0207 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0207/018 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0207/019 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0207/020 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1971 / 1972 

 
 

 
UI 0208 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0208/021 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0208/022 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0208/023 - Documentos NATO da Comissão de Coordenação do Espaço Aéreo 
(CEAC). 1974 / 1975 

 
 

 
UI 0209 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0209/024 - Investigação Científica pela Comissão Cientifica NATO. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0209/025 - Investigação Científica pela Comissão Cientifica NATO. 1958 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0209/026 - Investigação Científica pela Comissão Cientifica NATO. 1960 / 1965 

 
 

 
UI 0210 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0210/027 - Investigação Científica pela Comissão Cientifica NATO. Ideias e doutrinas 
novas. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0210/028 - Investigação Científica pela Comissão Cientifica NATO. Ideias e doutrinas 
novas. Contém publicações e estudos sobre bombas e minas. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/057/0210/029 - Controlo do tráfego aéreo. Contém relatório sobre a convenção de 
cooperação para a segurança da navegação aérea, comunicações com as aeronaves em trânsito. 1956 / 1960 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/058 
Título: Planeamento de Defesa do Território nacional 
Datas extremas: 1949 / 1976 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (nº 211 - 218) contendo um total de 47 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento de defesa do território nacional, ao nível 
de planos, operações e revisões de planeamento, preparação e mobilização das forças nacionais, caso do paquete Santa 
Maria, defesa interna do continente e ilhas, defesa contra ataques terrestres e aéreos, problemas com a artilharia 
antiaérea e a defesa da Madeira, da zona de Lisboa e Setúbal e Entroncamento; organizações defensivas constituídas 
por artilharia antiaérea; planos de defesa dos portos, atribuição, situação e dependência técnica das unidades navais, 
plano de defesa aéreo do território e a colaboração do MAAG, rede de observadores terrestres e sistemas de vigilância e 
alerta, o papel da Comissão Mista Luso-Alemã, defesas especiais e os cabos submarinos, listas e relatórios de órgãos 
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sensíveis e sua defesa, defesa das instalações da Raret e Sacor, defesa das bases aéreas e aeronavais, defesa psicológica 
e segurança interna. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 321.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em espanhol, inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0211 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0211/001 - Planos, operações e revisões de planeamento. Contém circular sobre os 
sinais básicos de unidades de artilharia e cavalaria atuando como unidades de caçadores, questões postas pelo 
chefe do MAAG na conferência com o ministro da Defesa, documentos da conferência de Paris – 7ª sessão da 
Comissão Militar incluindo contribuição portuguesa NATO a nível do exército, marinha e aviação, memorandos de 
Lisboa e instruções de Paris e Roma. 1951 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0211/002 - Efetivos a manter nas fileiras. Contém informações sobre as 
percentagens de efetivos a manter nas fileiras em 1954, quadros orgânicos, forças de defesa territorial das ilhas. 
1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0211/003 - Preparação e mobilização das forças nacionais. Contém informações e 
estudos sobre as medidas para aumentar a eficiência da 3ª Divisão Portuguesa para o combate, plano de 
mobilização das unidades de artilharia, preparação da divisão destinada à defesa da Europa e revisão da localização 
em tempo de paz de algumas unidades, instrução geral sobre a preparação militar do exército no triénio 1954-
1956, plano de preparação das forças de terra, memorando sobre a preparação das forças da Ordem de Batalha. 
1954 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0211/004 - Planeamento de defesa do território nacional. Contém relato sucinto das 
conversações realizadas com o Grupo Permanente em Lisboa, memorando sobre as responsabilidades de Portugal 
no campo militar: objetivos das forças existentes e dificuldades existentes, meios navais para a defesa local dos 
Açores, defesa de Portugal continental, planos de defesa aérea do Atlântico Norte, informação sobre material 
aeronáutico, definição da defesa interna territorial. 1949 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0211/005 - Planeamento de defesa do território nacional. Anexo. Contém plano de 
defesa interna do território continental: princípios e normas gerais para a organização da defesa interna do 
território continental (DITC, plano de defesa interna do arquipélago dos Açores e plano de defesa interna do 
arquipélago da Madeira, memorandos e informações sobre o plano de defesa de Portugal continental e sobre a 
defesa interna do continente e ilhas. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0211/006 - Planeamento da defesa do território nacional. O caso do paquete Santa 
Maria. Contém mensagens dos comandos militares ultramarinos sobre as medidas militares executadas, 
informação sobre as possibilidades de atuação, pelo fogo, dos aviões da FAP, para parar o paquete Santa Maria. 
1961 / 1961 

 
 

 
UI 0212 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0212/007 - Defesa Terrestre. Contra os ataques terrestres. Contém informação da 1ª 
repartição do SGDN sobre a defesa interna do continente e ilhas. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0212/008 - Planeamento de defesa do território nacional. Defesa interna do 
continente e ilhas. Contém apêndices sobre os efetivos dos destacamentos de defesa interna, legislação, defesa 
civil do território, bases para a organização da Defesa nacional, mobilização industrial, transparente sobre a defesa 
antiaérea do Entroncamento. 1949 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0212/009 - Planeamento da defesa do território nacional. Defesa terrestre contra os 
ataques aéreos. Contém informações sobre a obrigatoriedade da existência de abrigos coletivos contra 
bombardeamentos nas futuras construções importantes dos grandes centros populacionais, defesa antiaérea dos 
portos do continente e ilhas adjacentes, eficiência do material de artilharia antiaérea, questionário sobre a defesa 
antiaérea do território de Portugal. 1956 / 1956 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0212/010 - Defesa antiaérea da Madeira. Bateria Independente Antiaérea da 
Madeira. Contém estudo sobre a organização da defesa e transparentes. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0212/011 - Problemas de artilharia antiaérea. Contém informações sobre a defesa 
antiaérea na Grã-Bretanha, eficiência da instrução da artilharia antiaérea, sistema de direção de tiro de artilharia 
antiaérea, criação do Comando de Artilharia Antiaérea, relatório sobre o questionário apresentado ao War Office 
quanto aos conceitos táticos e princípios técnicos relativos à defesa antiaérea de cidades e povoações. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0212/012 - Problemas de artilharia antiaérea. Comando Central das Linhas de 
Comunicações. CCLC: contém cartas de Portugal com as redes de comunicações, estudo logístico da zona atribuída 
ao CCLC, defesa da zona do CCLC, diagramas das marchas de comboios, capacidade dos hospitais gerais civis 
existentes no distrito de Lisboa, informação sobre a implantação dos órgãos dos serviços do Comando-em-Chefe 
das Forças Operacionais, zonas favoráveis aos desembarques de tropas aerotransportadas na área do Governo 
Militar de Lisboa, relatório da inspeção de artilharia antiaérea, desembarque de paraquedistas, 6 positivos 
fotográficos p/b sobre as regiões favoráveis a ações aerotransportadas, organização do CCLC, diretiva para as 
comissões de estudo relativo às condições de segurança dos órgãos dos serviços – produção e depósito. 1949 / 
1951 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0212/013 - Defesa antiaérea da zona de Lisboa e Setúbal: organização (1ª fase). 
Contém diretiva para o estudo da defesa terrestre antiaérea do continente português, dispositivo de artilharia 
pesada, croquis e gráficos, organização das batarias, localização das bases aéreas, rede de transmissões da defesa 
antiaérea, quadro geral do pessoal e viaturas necessárias apara a defesa antiaérea da zona de Lisboa - Setúbal. 
1951 / 1952 

 
 

 
UI 0213 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/014 - Defesa Antiaérea do Entroncamento. Relatório. Contém informação. 
1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/015 - Problemas de artilharia antiaérea. Contém um estudo sobre a 
organização geral de um sistema de defesa aérea, responsabilidades de comando operacional, sistema de vigilância 
e alerta, intervenção da caça. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/016 - Material eletrónico para a artilharia antiaérea. Contém relatório da 
missão que se deslocou a França para assistir a demonstrações com material antiaéreo. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/017 - Relatório da missão militar à Grã-Bretanha em visita ao respetivo sistema 
de defesa contra ataques aéreos em Maio de 1954. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/018 - Defesa antiaérea territorial. Estudo das organizações defensivas 
constituídas por artilharia antiaérea. Contém 9 quadros com dispositivos. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/019 - Defesa terrestre. Contra ataques navais. Contém informação sobre a 
colocação de uma peça 15/40 M/902 no forte do Alto do Duque. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/020 - Planos de defesa marítima dos portos do continente e ilhas adjacentes. 
Contém informações sobre operações navais, rede de vigilância costeira, estação de sinais de S. Julião da Barra, 
relatório sobre o problema das instalações do comando de defesa marítima do porto de Lisboa, defesa portuária de 
Lisboa, centro de redes e barragens, plano de defesa marítima do porto de Lisboa, plantas topográficas. 1955 / 
1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0213/021 - Plano de defesa marítima dos portos do Douro e Leixões. Contém 
esquemas e plantas topográficas. 1957 / 1957 

 
 

 
UI 0214 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0214/022 - Atribuição, situação e dependência técnica das unidades navais. Contém 
mapas da situação das unidades navais. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0214/023 - Atribuição, situação e dependência técnica das unidades navais. Contém 
mapas da situação das unidades navais. 1967 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0214/024 - Atribuição, situação e dependência técnica das unidades navais. Contém 
mapas da situação das unidades navais, informações sobre segurança interna no arquipélago da Madeira. 1970 / 
1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0214/025 - Atribuição, situação e dependência técnica das unidades navais. Contém 
mapas da situação das unidades navais, ordem de operações do Estado-Maior da Armada. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0215 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0215/026 - Atribuição, situação e dependência técnica das unidades navais. Contém 
mapas da situação das unidades navais, instruções de operações, informações sobre a escolta oceânica nas águas 
de Timor, meios navais nos Açores, criação de uma força naval permanente, instruções para os comandantes dos 
navios, futuro dos navios atribuídos ao Comando Naval de Angola. 1973 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0215/027 - Diretivas para a elaboração do plano de defesa aérea do continente e 
ilhas. Contém informações sobre o estabelecimento da coordenação nas radiocomunicações para o sistema de 
defesa aérea, planeamento da defesa antiaérea, processo prático para a determinação de um dispositivo básico de 
defesa antiaéreo de uma zona sensível circular, utilização do plano de defesa aérea do continente e ilhas em 
trabalhos levados a efeito com a colaboração do MAAG, diretivas para a elaboração do plano de defesa aérea, 
defesa interna do território, forças de defesa territorial das ilhas. 1952 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0215/028 - Diretivas para a elaboração do plano de defesa aérea do continente e 
ilhas. Contém informações sobre a reorganização da defesa aérea, relatório da comissão para o estudo 
comparativo dos métodos de determinação dos dispositivos de uma defesa antiaérea com material pesado, estudo 
comparativo dos métodos português, inglês e americano, doutrina antiaérea. 1955 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0215/029 - Plano geral de defesa aérea do continente e ilhas adjacentes. Anexo. 
Contém relatório da missão do GEN Botelho Moniz e outros oficiais a Inglaterra em maio de 1954, com visitas às 
instalações do Fighter Command da RAF, agenda para as conversações com o MAAG sobre os planos nacionais de 
defesa aérea e civil, plano geral de defesa antiaérea do continente e ilhas, croquis. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0215/030 - Defesa aérea: rede de observadores terrestres. Contém informações 
sobre a organização da rede de observadores terrestres, estudo do sistema no continente português pelo 
subsecretariado de Estado da Aeronáutica Militar, relatório do Comando das Forças Aéreas Operacionais sobre o 
Corpo de Observadores Terrestres - missão realizada em Inglaterra em Junho de 1955 para colher ensinamentos 
necessários à sua organização, sistema de vigilância e alerta por observadores terrestres, projeto continental 
europeu para um novo serviço de noticias de voo: vigilância e proteção com croquis. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0215/031 - Planeamento de defesa do território nacional. Defesa aérea: sistema de 
vigilância e alerta. Contém informações sobre a instalação do sistema de alertas das FAP, circuito da força aérea 
portuguesa – Lisboa – Terceira, interferência mútua entre os sistemas de transmissões da Armada e do Comando 
Central do Sistema de Alerta. 1952 / 1957 

 
 

 
UI 0216 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0216/032 - Defesa aérea. Comissão Luso-Alemã. Contém informações sobre a defesa 
aérea da metrópole, análise das possibilidades de melhoramento do sistema de defesa aérea de Portugal, estudo 
dos meios em misseis terra-ar, estudo sobre o sistema de defesa aéreo português, estudo da defesa antiaérea da 
metrópole com mísseis, síntese das convenções luso-alemãs e situação presente do problema da defesa aérea de 
Portugal, processo verbal da reunião de defesa aérea pela Comissão Mista Luso-alemã. 1963 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0216/033 - Planeamento de defesa do território nacional. Defesas especiais: cabos 
submarinos. Contém informações sobre a segurança dos cabos submarinos, defesa dos terminais e instalações dos 
cabos submarinos. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0216/034 - Atualização da lista dos órgãos sensíveis. Contém informações e estudos 
sobre as características dos pavimentos das estradas nacionais dos distritos de Aveiro – Coimbra e Setúbal – Beja – 
Faro, minas – reportório dos pontos sensíveis, proteção de instalações de importância vital e de pontos sensíveis, 
siderurgia nacional. 1956 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0216/035 - Reportório dos órgãos sensíveis no território continental e insular – 
relatório. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0216/036 - Órgãos sensíveis. Contém mapas e quadros sobre o corpo de bombeiros 
municipais – voluntários e privativos e hospitais centrais, especiais, regionais e sub-regionais. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0216/037 - Órgãos sensíveis. Combustíveis sólidos e seus derivados. Contém 
quadros, desenhos e plantas topográficas das instalações de armazenagem e de industrias transformadoras e 
utilizadoras de combustíveis sólidos e seus derivados ao norte do Douro, Entre Douro e Tejo, armazéns de carvão e 
centrais elétricas, fábricas de briquetes e de Gás em Lisboa, armazéns de cimentos. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0216/038 - Defesa dos órgãos sensíveis. Defesa das instalações da Raret. Contém 
informações sobre a proteção do emissor americano Raret da Glória existente em Salvaterra de Magos, relatório 
dos serviços de segurança e 9 plantas de localização da Raret. 1953 / 1953 

 
 

 
UI 0217 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0217/039 - Defesa dos órgãos sensíveis. Defesa das instalações da Sacor. Contém 
memorandos e informações sobre a segurança das instalações, inspeção às operações de segurança industrial – 
refinarias de petróleo. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0217/040 - Reportório dos órgãos sensíveis, pelo Estado-maior da Armada. Contém 
plantas topográficas. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0217/041 - Defesa das bases aéreas e aeronavais. Contém informações e 
documentos do SACLANT. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0217/042 - Defesa das bases aeronavais das ilhas dos Açores. Contém informações 
sobre exercícios finais no BII 17, defesa da Base Aérea 4, transporte de munições americanas nos Açores, sistemas 
de alerta, defesa da Base das Lages, forças de defesa territorial das ilhas. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0217/043 - Defesa da Base Aérea das Lages. Contém 2 capilhas com o plano de 
defesa da base com croquis e plantas e planos de operações. 1952 / 1953 

 
 

 
UI 0218 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0218/044 - Defesa psicológica. Contém circulares do exército sobre o Exército na 
guerra subversiva, informações sobre a Polícia de Segurança Pública, operações especiais, guerrilha e 
contraguerrilha no Vietname do Sul, guerra de guerrilha, documentos NATO sobre a psicologia na defesa, defesa 
psicológica, relatório sobre o curso de guerra psicológica. 1953 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0218/045 - Defesa psicológica. Contém estudos sobre guerra psicológica, circulares, 
diretivas e relatórios periódicos de ação psicológica do Estado Maior do Exército, memorando das funções dos 
oficiais de ação psicológica, plano inicial de ação psicológica, publicação sobre produtos químicos destruidores de 
vegetação na guerra de guerrilha. 1963 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0218/046 - Segurança interna. Contém informações sobre a colaboração entre as 
forças armadas e as forças de segurança pública. 1959 / 1959 



2019-01-17 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/1REP 
 

   

  

 

94/292 
 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/058/0218/047 - Projeto de plano geral de operações de segurança interna 1/74. 1974 / 
1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/059 
Título: Planeamento de Defesa do Continente 
Datas extremas: 1944 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 219 - 220) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento de defesa do continente incluindo o papel 
da Comissão para o Estudo das Ligações Rodoviárias e Ferroviárias entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo, defesa naval e 
diretivas, defesa terrestre e contra ataques navais, organização e funcionamento do Comando Superior das Forças em 
Operações - CSFO, defesa aérea no quadro internacional, planos de defesa antiaérea territorial e servidões militares. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 322.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0219 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/001 - Planeamento de defesa do continente. Contém informações sobre a 
travessia do Tejo, estudos das ligações rodoviárias e ferroviárias entre Lisboa e a margem sul do Tejo, estudo do 
problema do ponto de vista da defesa Nacional – obra de arte através do Tejo em Lisboa, atas da Comissão para o 
Estudo das Ligações Rodoviárias e Ferroviárias entre Lisboa e a Margem Sul do Tejo, prospeção geofísica do leito do 
Tejo, em frente a Lisboa, desenhos da rede ferroviária e rodoviária, pareceres, quadro sobre a defesa do território 
continental. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/002 - Comissão para o estudo das ligações rodoviárias e ferroviárias entre 
Lisboa e a margem sul do Tejo. Contém atas, programa e caderno de encargos do concurso público para a 
arrematação da empreitada para a execução de sondagens para reconhecimento geotécnico no leito do Tejo. 1955 
/ 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/003 - Defesa do território nacional do continente. Defesa naval. Contém 
informações sobre o plano geral de defesa naval a prazo médio – defesa de portos. 1951 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/004 - Planeamento de defesa do território nacional do continente. Contém 
informações sobre a segurança da Fábrica de Pólvoras e Munições de Barcarena, vigilância da costa, localização dos 
pontos zero num ataque atómico ou termonuclear a Lisboa, mapas p/b. 1956 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/005 - Planeamento de defesa do território nacional do continente. Diretivas. 
Contém diretiva operacional da região Militar de Évora com mapa das zonas de ação. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/006 - Diretiva ao comandante de Portugal Continental. Contém informações 
sobre o plano de emergência do SACLANT, elaboração do plano de defesa do continente, memorando sobre o 
planeamento de defesa, estudo preliminar para emprego das forças do Exército, diretiva sobre missão, meios e 
ameaça prevista, missão do comandante de Portugal Continental, possibilidades do inimigo relativamente à 
península, ação provável inimiga sobre Portugal Continental admitida nos planos de defesa NATO, relatórios de 
informações solicitadas pelo comandante de Portugal continental, defesa dos portos do continente, Açores e 
Madeira no quadro das organizações assumidas no PAN, estudo sobre a importância da defesa do continente e das 
ilhas adjacentes em vista da defesa da área atlântica. 1949 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/007 - Projeto de diretiva para a preparação de medidas de defesa terrestre 
contra ações de aerotransportados. Contém estudos do terreno. 1950 / 1950 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/008 - Planeamento de defesa do território nacional do Continental. Defesa 
terrestre. Contém diretiva do Exército sobre a mobilização das forças de defesa interna do território insular, plano 
de defesa interna do território continental e carta topográfica de Portugal, organização e funcionamento do 
Comando Superior das Forças em Operações - CSFO. 1944 / 1955 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0219/009 - Defesa terrestre. Contra ataques navais. Contém plano de defesa costeira 
de Lisboa com mapas anexos. 1948 / 1954 

 
 

 
UI 0220 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0220/010 - Planeamento de defesa do continente. Defesa aérea no quadro 
internacional. Contém estudo sobre a organização da defesa aérea de Portugal no âmbito de informações 
solicitadas pelo adido militar espanhol. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0220/011 - Planeamento de defesa do continente. Defesa aérea. Contém 
informações sobre medidas preventivas, defesa aérea territorial, rede de observadores terrestres, regras de 
intervenção contra aviões não identificados a observar pelos caçadores aliados em tempo de paz, renovação do 
material de artilharia antiaérea, necessidades de material e pessoal para a disposição dos aviões F84 pelos 
aeródromos da Ota, Tancos e Monte Real, apetrechamento de Monte Real e Tancos para poderem suportar o 
trabalho de aviões F84-G, resumo dos trabalhos efetuados com a Marinha. 1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0220/012 - Planeamento de defesa do continente. Defesa aérea. Contém 
informações sobre os centros de operações da Defesa Antiaérea Territorial - DAAT, considerações de ordem técnica 
e económica para receção, instalação e manutenção de misseis, plano de emprego da artilharia antiaérea 
territorial, corpo de observadores terrestres, material antiaéreo ligeiro para a DAAT. 1957 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0220/013 - Plano de defesa antiaérea territorial. Contém plano de emprego da DAAT, 
material antiaéreo ligeiro para a DAAT, plano de emprego dos materiais atribuídos à DAAT. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/059/0220/014 - Planeamento de defesa do continente. Defesas especiais. Contém 
informações sobre servidões militares. 1954 / 1954 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/060 
Título: Planeamento de Defesa das Ilhas 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 221) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento de defesa das ilhas da Madeira e dos 
Açores.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 323.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0221 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/001 - Planeamento de defesa das ilhas. Contém circulares e informações sobre 
transporte de pessoal do continente para a Madeira e Açores, recrutamento, forças de defesa territorial das ilhas, 
forças atribuídas em 1953 à defesa do arquipélago da Madeira e dos Açores. 1953 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/002 - Planeamento de defesa das ilhas. Forças Navais. Contém informações 
sobre as forças de defesa territorial das ilhas. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/003 - Planeamento de defesa das ilhas. Contém plano de defesa interna do 
território – Açores e Madeira e enquadramento a dotar pelas subunidades que constituem os destacamentos de 
defesa interna das ilhas. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/004 - Planeamento de defesa terrestre da Madeira. Contém informações sobre 
o dispositivo de defesa antiaérea, plano de segurança interna, segurança do aeródromo de Porto Santo, instruções 
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para o exercício Zargo, segurança e aeroporto de Santa Maria nos Açores, relatório sobre a situação da guarnição 
da Madeira em 1961, plano de defesa interno da Madeira. 1952 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/005 - Planeamento de defesa da Madeira. Contém plano de segurança interna 
do Comando Militar da Madeira. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/006 - Planeamento de defesa da Madeira. Contém mensagens, informações 
sobre o projeto de carta de comando da Madeira, visita e missão do ISCOMadeira, o caso do paquete Santa Maria. 
1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/007 - Planeamento de defesa do arquipélago da Madeira. Forças Especiais. 
Contém relatório de posse de comando do governador militar da Madeira, relatório sobre os problemas inerentes 
ao comando com estudo, soluções e situação dos mesmos, plano de segurança interna da Madeira, diretivas para a 
segurança interna, plano de segurança de Porto Santo, ordem pública. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/008 - Planeamento de defesa das ilhas. Açores. Contém despacho sobre o 
pedido de informações do chefe da missão militar em Washington relativas ao acordo dos Açores, informações 
sobre o destino do material de costa existente em S. Miguel, revisão do plano de defesa dos Açores, parecer da 
inspeção de artilharia de Costa sobre a defesa costeira da ilha de são Miguel, defesa marítima dos açores, relatório 
de posse do comando do governador militar dos Açores, meios navais para a defesa local. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/009 - Diretivas para o planeamento de defesa dos Açores. Contém memória 
descritiva para a construção das posições de uma bateria antiaérea de 9,4 cm, diretivas para a defesa dos Açores, 
plano de defesa interna dos Açores. 1952 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/060/0221/010 - Planeamento da defesa dos Açores. Contém mensagens, meios navais às 
ordens do governo, situação do material de artilharia de costa nos Açores, defesa do aeroporto de santa maria, 
reorganização da artilharia nos açores. 1960 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/061 
Título: Planeamento da Defesa do Ultramar 
Datas extremas: 1954 / 1975 
Dimensão e suporte: 11 cxs. (nº 222 - 231) contendo um total de 64 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento de defesa do ultramar, convocação de 
pessoal com aptidões no ultramar, Grupo de Trabalho para o Estudo das Telecomunicações Meteorológicas nos 
Territórios Portugueses em África, instruções e diretivas do CEMGFA sobre segurança e defesa no ultramar, organização 
em tempo de paz, estudo da possibilidade de redução de comandos e batalhões, organização das fronteiras 
ultramarinas para controlo da sua travessia, orçamentos para o ultramar, proteção contra minas, problemas nos teatros 
de operações de Angola, Moçambique e Guiné, comparação do potencial militar, defesa comum de Angola, 
Moçambique e África do Sul; diretivas, ordens de embarque e planos de mobilização para o ultramar, efetivos e 
reforços, quadros orgânicos, economia do potencial humano metropolitano, estudos de situação operacional e logística, 
emprego operacional de granadas foguete antipessoal, defesa naval e aérea. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição e 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0222 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0222/001 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém tradução do artigo 
Por uma África Livre e Unida, publicação com as fichas portuguesas do Comssão Interaliada de Estados-Maiores 
pelo Comando Militar de Angola em Dakar e relatório da delegação portuguesa na 4ª reunião da Comissão 
Interaliada de Estados-Maiores em Lagos na Nigéria. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0222/002 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações sobre as 
lotações dos comandos da armada no ultramar, projeto de decreto-lei para recrutamento de pilotos e 
navegadores, vencimentos da Força Aérea no ultramar, eficiência das companhias embarcadas para o ultramar, 
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reforços para Angola e Moçambique, situação em Angola, administração financeira dos comandantes-chefes, 
material para o ultramar, segurança das províncias ultramarinas, estudos sobre as diferentes formas de guerra no 
ultramar, meios militares, pessoal e material para as províncias ultramarinas. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0222/003 - Defesa do ultramar. Convocação de pessoal com aptidões especais no 
ultramar. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0222/004 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações e 
estudos sobre o esforço militar no ultramar, disponibilidade de espingardas automáticas, estatuto do indigenato, 
plano Challe aplicado pelos franceses na Argélia, preparação de forças, declarações das autoridades indonésias 
sobre Timor, conversas com o adido militar britânico sobre Angola e Guiné, comunicados sobre as ações das forças 
armadas no ultramar de 1 a 31 de julho de 1961, instruções sobre uniformes, embarques de material. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0222/005 - Preferência de admissão na GNR, Polícia e Guarda Fiscal para as praças 
que tenham mais tempo de serviço no ultramar. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0222/006 - Relatório da reunião do Grupo de Trabalho para Estudo das 
Telecomunicações Meteorológicas nos Territórios Portugueses de África. Contém informação do Serviço 
Meteorológico Nacional para o ministro do Ultramar. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0222/007 - Instruções e diretivas do CEMGFA para os comandantes-chefes do Estado 
da Índia, Angola, Guiné, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Timor e Moçambique sobre segurança e defesa. 1961 / 
1961 

 
 

 
UI 0223 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/008 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações e 
estudos sobre a atividade operacional das unidades do ultramar, gratificação de isolamento, propaganda religiosa a 
favor dos filhos de Jeovácomo veículo de penetração política, transportes aéreos para os militares em serviço no 
ultramar e suas famílias, criação de um grupo de planeamento para a defesa do ultramar, tradução de artigos de 
imprensa, plano de instrução das províncias ultramarinas, incorporação de recrutas indígenas, compra de 
metralhadoras Ferret, guarnição do Estado da Índia, reunião da Comissão dos Chefes de Estado-Maior. 1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/009 - Prioridade dos militares e expedicionários nas admissões e promoções 
em lugares dos serviços públicos. Contém notas sobre o Corpo Auxiliar Feminino de Voluntárias, normas de 
subordinação disciplinar dos elementos pertencentes às forças militarizadas, instruções sobre os cuidados 
elementares do soldado em África. 1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/010 - Defesa do ultramar. Organização em tempo de paz. Contém despachos, 
informação, projetos de decreto-lei e circular a enviar aos comandos ultramarinos, quadros resumo de pessoal de 
Angola, Moçambique e Guiné. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/011 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações e 
estudos sobre uniformes para Cruz Vermelha, moral e bem-estar, bombas de avião explosivas de 350 kg, 
cerimónias de condecorações militares com um poster p/b, comissões de serviço no ultramar em serviço 
extraordinário. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/012 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações e 
estudos sobre prestação de serviço na Índia, memorial sobre o período de 9 a 15 de maio de 1965 na Guiné, 
nomeações para o ultramar, uniformes, nomeações de comandantes e 2ºs comandantes para o ultramar, 
uniformes da Cruz Vermelha, nomeações para o ultramar de militares com auto de corpo de delito ou processo 
criminal pendente, complemento das unidades de paraquedistas, pesquisadores de minas, boletins do SIPFA. 1964 
/ 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/013 - Estudo da possibilidade de redução de comandos de batalhão. 1964 / 
1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/014 - Medalha comemorativa das campanhas das Forças Armadas. 1964 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0223/015 - Louvores, condecorações e recompensas. 1964 / 1967 
 
 

 
UI 0224 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0224/016 - Organização das fronteiras ultramarinas para controlo da sua travessia, 
pelo COR ENG Alexandre Nobre dos Santos. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0224/017 - Orçamentos privativos do ultramar. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0224/018 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações e 
estudos sobre medalhas e condecorações, memorando das funções dos oficiais de ação psicológica nas unidades 
do ultramar, relatórios de situação da Guiné, relatório periódico de ação psicológica pelo EME, ação social realizada 
pelo Exército no ultramar, relatório da visita do ministro da Defesa Nacional a Angola, blindagem parcial das 
viaturas como proteção contra minas, informação semanal a prestar pelas unidades, aquisição e montagem de 
foguetes 37 m/m, concessão de distintivo aos militares que regressam do ultramar, estudo de transladação das 
ossadas dos militares sepultados no ultramar, definição de zonas para efeito de aumento de tempo de serviço. 
1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0224/019 - Proteção contra minas. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0224/020 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações, 
circulares e estudos sobre a criação de medalhas comemorativas, reforços e faltas do contingente geral disponível, 
uniformes camuflados, dispositivos das forças navais no ultramar, recrutamento para as tropas paraquedistas, 
relatório periódico de ação psicológica pelo EME. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0225 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0225/021 - Planeamento da defesa do Ultramar. Geral. Contém informações, 
circulares e estudos sobre comissões e aumento de efetivos, utilização de fragatas da classe João Belo, companhias 
de comandos, documento da ONU sobre esforço de guerra no ultramar, material capturado ao inimigo, visita do 
CEMGFA a Angola, equipamentos antigás, refugiados catangueses, sobrevoo dos territórios ultramarinos, 
instruções para os relatórios de comando, violação de espólios recebidos das províncias ultramarinas, dispositivo 
das forças navais. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0225/022 - Proposta de planeamento das Forças Armadas. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0225/023 - Problemas nos três teatros de operações. Contém memorandos sobre os 
problemas operacionais, logísticos e de pessoal em Angola, Moçambique e Guiné, relatórios da situação militar de 
Angola, Moçambique e Guiné, elementos sobre operações para apreciação da situação em Angola. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0225/024 - Planeamento da defesa do Ultramar. Assuntos gerais. Contém 
informações, circulares e estudos sobre unidades de PM a rendar em 74/75, transferências de poder em 
Moçambique e as implicações de natureza militar, aquisição de granadas explosivas e minas, aviões B26 e 
implicações nas relações Portugal – EUA, criação de comissões permanentes de coordenação dos serviços de saúde 
militares no teatro de operações, organização e instalação de um Centro de Instrução de Mísseis. 1967 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0225/025 - Comparação do potencial militar em relação à extensão territorial e à 
população das províncias ultramarinas. Contém circular sobre a uniformização da nomenclatura das áreas de 
responsabilidade militar nos teatros de operações ultramarinos e principais deficiências nas forças terrestres do 
teatro de operações da Guiné. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0225/026 - Defesa comum de Angola, Moçambique e África do Sul. Contém 
informações sobre a Comissão Interaliada de Estados-Maiores da África Ocidental, exercícios ao largo de Durban, 
colaboração com a África do Sul em defesa aérea, reunião em Lagos na Nigéria e em Leopoldville, relatório da 
reunião entre os chefes de estados-maiores belgas e portuguesas em Lisboa, parecer sobre a proteção das rotas 
marítimas em volta do continente africano. 1957 / 1960 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0225/027 - Defesa geral do Ultramar. Contém processoos verbais das reuniões do 
Comando Militar de Angola e sobre colaboração naval internacional, segurança das atividades básicas, atribuições 
da Poícia Militar, desclaração do estado de sítio, aquisição de postos NA/PRC, relações entre os governadores das 
províncias e os comandantes militares do ultramar. 1960 / 1961 

 
 

 
UI 0226 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0226/028 - Ultramar. Diretivas. Contém diretivas sobre a instrução no ultramar, 
defesa das províncias ultramarinas contra ações subversivas e de terrorismo, medidas de segurança a adotar em 
Angola, diretivas operacionais, recolha e evacuação de refugiados europeus do Congo Belga para Angola, estudo do 
emprego de grupo de patriotas, voluntários armadas como reforço eventual e extremo do dispositivo de segurança 
em Angola, segurança e defesa de Moçambique, contra incursões de fronteira e sublevações internas, domínio da 
sublevação em Angola, diretivas sobre transposição de cursos de água, esboço histórico das operações da RMA, 
diretiva 7 do VALM CEMA, diretiva 22 do Comando-Chefe de Moçambique, acontecimentos no Norte de Angola e 
operações militares relacionadas, subordinação das forças de S. tomé e príncipe, diretiva para a hipótese de 
invasão da província da Guiné das Forças Armadas vindas da República da Guiné ou do Senegal, desmobilização de 
pessoal regressado do ultramar. 1959 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0226/029 - Defesa geral do Ultramar. Ordens de embarque: Guiné. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0226/030 - Defesa geral do Ultramar. Ordens de embarque: Cabo Verde, Macau, 
Timor e São Tomé e Príncipe. 1971 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0226/031 - Defesa geral do Ultramar. Ordens de mobilização: Cabo Verde, São Tomé 
e Príncipe, Macau e Timor. 1971 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0226/032 - Defesa geral do Ultramar. Ordens de embarque: Angola. 1970 / 1975 

 
 

 
UI 0227 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0227/033 - Defesa geral do Ultramar. Ordens de embarque: Moçambique. 1971 / 
1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0227/034 - Defesa geral do Ultramar. Contém informações sobre a defesa civil e 
corpo de voluntários, forças armadas em apoio de de autoridade civil, forças de desembarque companhias de 
reserva para intervenção no ultramar, voluntários para o ultramar, necessidades em PSP e GNR. 1960 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0227/035 - Defesa geral do Ultramar. Organização de tempo de paz,. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0227/036 - Defesa geral do Ultramar. Planos de mobilização para o ultramar. 1961 / 
1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0227/037 - Defesa geral do Ultramar. Organização dos caçadores e unidades 
equivalentes para o ultramar. Contém informações sobre o emprego operacional das companhias de comandos, 
instrução e mentalização das companhias de comandos. 1961 / 1974 

 
 

 
UI 0228 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0228/038 - Defesa geral do Ultramar. Efetivos. Contém informações sobre efetivos 
existentes no ultramar, controlo de efetivos, mapas de efetivos nas províncias ultramarinas, mapas de pessoal do 
Exército, Força Aérea e Marinha. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0228/039 - Defesa geral do Ultramar. Aumento do tempo de serviço dos militares 
naturais e recrutados nas províncias ultramarinas. Contém nomeações de praças por imposição para o ultramar e 
mudança de residência das famílias dos militares para as províncias ultramarinas. 1961 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0228/040 - Defesa geral do Ultramar. Telegramas da PIDE. Contém informações 
sobre as reações dos chefes dos Fula e situação na Guiné. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0228/041 - Defesa geral do Ultramar. Reforços. Contém informações sobre o 
problema de Moçambique, defesa do porto e aeroporto de Lourenço Marques, reforços para Angola, Guiné e Cabo 
Verde, companhias de caçadores para Cabo Verde, memorando sobre o problema dos reforços pedidos para o 
ultramar em 1965. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0228/042 - Defesa geral do Ultramar. Reforços. Contém informações sobre a 
rendição de companhias de caçadores paraquedistas, plano de desenvolvimento das forças do Exército no 
ultramar, reforços para Angola e Moçambique, destacamentos de aviões P2V-5, colaboração da Força Aérea na 
vigilância de Cabo Verde, reforços para o ultramar, estudo de situação sobre Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe, 
Angola e Guiné com despacho. 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0228/043 - Defesa geral do Ultramar. Reforços. Contém informações e taxas de 
consumo de munições, explosivos e artifícios, situação e capacidade de forças do Exército na metrópole e no 
ultramar, proposta de objectivos sectórias de forças. 1969 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0228/044 - Planeamento de defesa do ultramar. Quadros orgânicos. Contém 
informações sobre a formação de 2 companhias de caçadores eventuais em Angola. 1963 / 1971 

 
 

 
UI 0229 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/045 - Planeamento de defesa do ultramar. Quadros orgânicos. Contém 
proposta do Comando-Chefe de Angola sobre a constituição, missão, atribuições e quadros orgânicos, relatório da 
missão militar a Israel, manual de armas Tampella, Serviço Postal Militar nos 3 ramos das Forças Armadas. 1972 / 
1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/046 - Rendições dos comandantes e chefes de estado-maior dos comandos de 
agrupamento. 1963 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/047 - Destruição de plantações por pulverizações. 1967 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/048 - Helicópteros. Contém informação sobre aquisição, distribuição e plano de 
atribuição dos dos Allouettes III. 1967 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/049 - Ação psicológica. Contém informações sobre estágios no IAEM. 1968 / 
1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/050 - Equipagens de caça. Contém informações e projeto de instruções 
provisórias para a organização, preparação e emprego da força de intervenção e caça em Angola, Moçambique e 
Guiné. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/051 - Pessoal militar em funções civis. 1969 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0229/052 - Organização de brigadas especiais. Contém informações sobre 
pinvestigação operacional e organização de brigadas em Angola. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0230 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0230/053 - Execução do Decreto-Lei 49.107 de 7 de Julho de 1969 sobre a 
reorganização de comandos, chefes ultramarinos e respetivas forças. Contém propostas dos comandos 
ultramarinos com quadros orgânicos, estudo sobre a guarnição normal em Angola. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0230/054 - Execução do Decreto-Lei 49.107 de 7 de Julho de 1969 sobre a 
reorganização de comandos, chefes ultramarinos e respetivas forças. Contém propostas dos comandos, estudos 
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sobre a guarnição normal da Guiné, normas para a nomeação e cumprimento de comissões militares no ultramar, 
organogramas, guarnição normal de Angola. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0230/055 - Economia do potencial humano metropolitano. Contém informações do 
SGDN, Exército e Comandos de Angola e Moçambique, reforço das estruturas de instrução das regiões militares de 
Angola e Moçambique, memorando sobre o encargo de formação anual de mais de 2.000 homens para reforço dos 
centros de instrução em Angola em termos de pessoal, material e ampliação de instalações. 1969 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0230/056 - Estudos da situação operacional-logística. Contém estudo do Comando-
Chefe de Moçambique com cartas transparentes com a situação do inimigo por áreas, dados logísticos da Região 
Militar de Angola com previsões para 1970/1971 e do Comando Naval de Angola, encargos da Força Aérea na 2ª 
região Aérea. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0230/057 - Uniformização de documentos elaborados nos teatros de operações 
ultramarinos. Contém informações sobre os documentos elaborados pelos comandos-chefes do ultramar, difusão 
dos relatórios de comando, sumário informativo semanal 22/70 relativo ao período de 25 de maio a 1 de junho de 
1974. 1969 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0230/058 - Legislação para o ultramar. Contém informações sobre a entrada de 
aeronaves militares estrangeiras em território nacional e forças auxiliares. 1971 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0231/059 - Emprego operacional de granadas foguete antipessoal. Contém 
informações e memorial da Direção Nacional de Armamento sobre a autonomia nacional de fabrico de armas e 
munições com resumo da reunião de 10 de dezembro de 1973. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0231/060 - Planeamento de defesa do ultramar. Defesa naval. Contém plano do 
FDMU, informações sobre os comandos unificados em Angola e Moçambique, comandos das regiões aéreas e 
comandos navais, áreas operacionais navais e aéreas. 1955 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0231/061 - Planeamento de defesa do ultramar. Defesa aérea. Contém informações 
sobre o dispositivo da força Aérea em África, quadros orgânicos, ação e instalação da Força Aérea em Angola, 
colaboração com a África do Sul em defesa aérea, relatório das conversações com a África do Sul sobre 
coordenação da defesa aérea em março de 1956. 1956 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0231/062 - Planeamento de defesa do ultramar. Defesa aérea. Contém 1º estudo 
sobre o dispositivo da Força Aérea em África. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0231/063 - Planeamento de defesa do ultramar. Defesa aérea. Contém relatório da 
Força Aérea sobre a visita do ministro da Defesa Nacional às províncias ultramarinas de Angola, Moçambique e 
Guiné. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/061/0231/064 - Planeamento de defesa do ultramar. Defesa aérea. Anexo. Contém 
quadros orgânicos e dispositivo da Força Aérea em África. 1959 / 1960 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/062 
Título: Relatórios de Situação do Ultramar 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 232 - 233) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios periódicos sobre a situação no ultramar incluindo os teatros de 
operações ultramarinos elaborados pelo Estado Maior do Exército. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.10 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/062/0232/001 - Relatórios periódicos sobre a situação no ultramar, do Estado-Maior do 
Exército. Contém os relatórios nº 16 a nº 24 de agosto a dezembro de 1970. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/062/0232/002 - Relatórios periódicos sobre a situação no ultramar, do Estado-Maior do 
Exército. Contém os relatórios nº 1 a nº 12 de janeiro a junho de 1971. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/062/0232/003 - Relatórios periódicos sobre a situação no ultramar, do Estado-Maior do 
Exército. Contém os relatórios nº 13 a nº 20 de julho a dezembro de 1971. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/062/0232/004 - Relatórios de situação dos teatros de operações ultramarinos. Contém 
elementos sobre os teatros de operações da Guiné, Angola e Moçambique destinados aos relatórios mensais de 
situação. 1970 / 1971 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/062/0233/005 - Relatórios de situação dos teatros de operações ultramarinos. Contém 
elementos sobre os teatros de operações da Guiné, Angola e Moçambique destinados aos relatórios mensais de 
situação. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/062/0233/006 - Relatórios de situação dos teatros de operações ultramarinos. Contém 
elementos sobre os teatros de operações da Guiné, Angola e Moçambique e resumo mensal da atividade 
operacional no ultramar relativo a fevereiro e março de 1974. 1973 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/063 
Título: Planeamento da Defesa de Angola 
Datas extremas: 1953 / 1981 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 234 - 240) contendo um total de 40 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa de Angola, relatórios de missão, 
atas das reuniões da Comissão Conjunta de Chefes dos Estados-Maiores sobre defesa dos territórios ultramarinas, 
processo do GEN Deslandes, legislação para atos de sabotagem, terrorismo e colaboracionismo, situação logística da 
região Militar de Angola, relatórios de atividade das Forças Armadas e do inimigo em Angola, situação político-militar de 
Angola, plano de defesa da África Austral, situação militar da Guiné, Angola e Moçambique, visitas do ministro da 
Defesa e do CEMGFA a Angola, cooperação aeroterrestre em Angola, Junta Militar de Angola no Exílio – JMAE, forças 
especiais e NEPS do Quartel-General da Região Militar de Angola. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão e Divisão de Operações - DIOP do EMGFA. 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0234/001 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre as 
atividades nativistas em Angola, planos para a organização da defesa, serviço de intendência em Angola e 
Moçambique, relação do armamento e munições em poder da Diamong, material para as companhias de caçadores 
a destacar para o ultramar, reforços para Angola, situação de Lunda e Cabinda, serviço de saúde em Angola, 
eficiência do dispositivo de cobertura, emergência em Angola, orgânica das tropas paraquedistas, bases belgas no 
Congo, estudo da evacuação de angola no congo Belga, apoio logístico a forças em operações na zona do Congo, 
dispositivo a criar para garantir a segurança do Congo e do enclave de Cabinda, situação militar em Angola. 1953 / 
1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0234/002 - Relatório da missão de estudo à província de Angola. Curso de Estado-
Maior do Instituto de Altos Estudos Militares. 1960 / 1960 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0234/003 - Defesa dos territórios ultramarinos. Contém atas das reuniões da 
Comissão Conjunta dos Chefes dos Estados-Maiores, diretivas sobre defesa de Angola, estudo do emprego de 
grupos de patriotas, voluntários armados como reforço eventual e extremo do dispositivo de segurança, domínio 
da sublevação em Angola. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0234/004 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre caminhos 
de ferro de Benguela, necessidades de oficiais para a PSP e guarda fiscal, vencimentos, cães de guerra, tribunais 
militares, defesa de companhias civis em Angola, aquisição de helicópteros para empresas privadas de Angola, 
tradução de artigos de imprensa, diretivas para o Comando de Angola, emprego de bombas Napalm em operações 
contra sublevações dentro do território de Angola e Moçambique, incidentes na zona de Cotonang, construção de 
instalações militares, rendição de unidades. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0234/005 - Planeamento da defesa de Angola. Contém instruções sobre organização 
e emprego das companhias de caçadores reforçadas, tradução de artigos de imprensa, relatório sobre cães de 
guerra, normas para os relatórios periódicos de comando, organização do serviço postal nas províncias 
ultramarinas e metrópole, diretivas para a reconstrução dos distritos afetados pelo terrorismo. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0234/006 - Planeamento da defesa de Angola. Contém relatório da missão a Angola 
do BRIG Afonso Lopes Franco, relatório sobre a situação em Angola em junho de 1961 por Ronald Waring, diretivas, 
sitreps, telefonemas do comandante-chefe, atas das reuniões da Comissão Conjunta dos Chefes dos Estados-
Maiores, efetivos. 1961 / 1961 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0235/007 - Planeamento da defesa de Angola. Contém relação nominal de baixas em 
Angola e Índia, relação de feridos em doentes em Angola, notícias suspensas pela censura, diretivas, planos de 
operações, aquisição de material de defesa para fins especiais, informações sobre os relatórios periódicos de 
comando, carta aberta do comandante do 1º Esquadrão de Dragões dirigida ao diretor da Arma de Cavalaria, 
organização provincial de voluntários e defesa civil, pessoal para defesa de Benguela, deserções, defesa territorial 
de Angola, supintrep nº 1 sobre tática e modos de atuação do inimigo, prisioneiros efetuados nas operações em 
Angola. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0235/008 - Briefing ao CEMGFA pelo Comando-Chefe de Angola. Contém estimativa 
da situação do inimigo. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0235/009 - Processo do GEN Deslandes. Contém credenciação do GEN na visita que 
fez a Angola e Guiné, exoneração do GEN enquanto governador geral de Angola, questionário do ministro do 
Ultramar Adriano Moreira dirigida ao governador geral de Angola e mensagens. 1962 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0235/010 - Planeamento da defesa de Angola. Contém notas sobre o período de 15 a 
21 de Julho de 1963, ordens de serviço do Comando-Chefe de Angola, relações de baixas e feridos em Angola, 
notas sobre a instrução de guerra subversiva aos angolanos refugiados no Congo ex-Belga, evolução da situação na 
fronteira de Angola com o Catanga, contrapropaganda e ação psicológica, relatórios do Comando-Chefe. 1963 / 
1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0235/011 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre o quartel-
general do Comando de Defesa de Luanda - COMDEL, distúrbios na pastelaria Versailles, nível de instrução das 
unidades vindas da metrópole, ordens de serviço do Comando-Chefe, incidentes de fronteira, boletins informativos 
das Forças Armadas em Angola. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0235/012 - Legislação para atos de sabotagem, terrorismo e colaboracionismo. 
Contém informações do ministro da Defesa para o ministro da Justiça, atuação da PIDE e redes detetadas pela 
PIDE, extrato da ata da reunião do Conselho de Guerra Militar de Angola sobre apreensão de explosivos a bordo de 
um navio mercante, crimes contra a segurança do Estado e a ligação com o MPLA, extrato de uma carta de um 
oficial ao serviço de Angola. 1963 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0236/013 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre o nível de 
instrução das unidades vindas da metrópole, estudo de informações sobre estimativa da situação do inimigo 
referido a Junho de 1964, possibilidade de abertura de uma segunda frente a leste pelo inimigo, ordens de serviço, 
COMDEL, acuidade da fronteira E da ZIL com a Rodésia do Norte e o Catanga, relatório da missão conjunta sobre as 
operações em Angola, boletins informativos das Forças Armadas de Angola, encerramento da fronteira N da ZIN, 
notas sobre a carta do GEN Manuel Araújo ministro da Defesa, diretiva para atividade operacional das Forças 
Armadas em Angola. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0236/014 - Estudo da situação logística pela Região Militar de Angola. Contém mapas 
com as vias de comunicação, aeródromos, dispositivo logístico, reforços e alterações ao dispositivo, necessidades 
de aquartelamentos e reabastecimentos de combustíveis. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0236/015 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre legislação 
sobre crimes contra a segurança do Estado, terrorismo e colaboracionismo, ordens de serviço, atividades das forças 
de quadricula, COMDEL, encerramento da fronteira norte da ZIN, relações de baixas em Angola, atividade 
operacional em Angola, dispositivo logístico, possibilidade de abertura de uma segunda frente a leste pelo inimigo. 
1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0236/016 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre defesa de 
Cabinda, mapas mensais de baixas, dados estatísticos da reocupação de fazendas, atividade operacional durante o 
ano de 1964, transportes da ZIL, boletins informativos das Forças Armadas de Angola, redução de comandos de 
batalhão, situação em Cabinda, nomeação de comandantes, projeto para criação do Centro de Instrução de 
Comandos de Angola, envio de reforços, atividade das forças de quadrícula. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0236/017 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre atividade 
do inimigo em Angola, mapas gerais de baixas, enquadramento da PSP de Angola, instruções para a vigilância e 
atividade operacional, transferência de meios aéreos, tropas de caminhos-de-ferro, evolução da situação disciplinar 
do pessoal do serviço rural da OPVDCA, justiça e disciplina, situação da frente de Cabinda, frente leste e frente do 
Cuango, aeródromo de Serpa Pinto, normas para a publicação de cartas, fotomapas e esboços de Angola. 1965 / 
1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0237/018 - Relatório sobre a atividade desenvolvida pelas Forças Armadas e pelo 
inimigo em Angola de janeiro a setembro e previsão relativa ao período de outubro a dezembro pelo Gabinete 
Militar do Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0237/019 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre situação 
das milícias na ZIL, indisciplina social, medidas de proteção aos portugueses da República Democrática do Congo, 
atividades do MPLA, atividade operacional na ZIL, boletins informativos, experiências dos pelotões a cavalo, 
supintrep 22 sobre instrução do ELNA, atividade do inimigo, rendição de pessoal, atividades subversivas no distrito 
de Moxico, agressivos químicos, helicópteros, operação Quissonde, quartel inimigo a este de Miconge Velho, 
aproveitamento da JMAE. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0237/020 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre ações 
especiais, planeamento de necessidades do Comando de Transmissões com esquema da força em operações na 
ZIL, material de guerra para a Companhia de Diamantes de Angola, atividades do MPLA na RD Congo, quartel do 
MPLA em M’Boussou, sabotagem no caminho-de-ferro de Benguela, atividade no Moxico. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0237/021 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações sobre 
patrulhamento das linhas de caminho-de-ferro de Malange e Luanda, alteração dos limites da ZIL e ZIS, mapas das 
zonas, dispositivo e efetivos da PSPA, relatório da visita de missão, 7 positivos fotográficos p/b sobre a visita da 
Américo Tomás. 1967 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0238/022 - Planeamento da defesa de Angola. Contém 5 capilhas com informações 
sobre reorganização das unidades de reconhecimento da GN da RM, contagem do tempo de serviço em Angola, 
patrulhamento das linhas de caminho-de-ferro de Benguela, pedido de reforço de companhia de fuzileiros para 
Angola, atividades do inimigo, cartas enviadas ao CEMGFA, mapas de baixas, reorganização dos agrupamentos de 
engenharia, apoio aéreo, situação em Qiage, boletins informativos, rendimento operacional das forças terrestres. 
1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0238/023 - A situação político-militar em Angola. Exposição feita por um oficial 
adjunto da 1ª repartição do SGDN ao Curso de Altos Comandos do IAEM, em 1968. Contém mapas anexos. 1968 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0238/024 - Planeamento da defesa de Angola. Contém 4 capilhas com informações 
sobre a missão a Angola do GEN Deslandes, minas A/P e A/C, segurança do caminho-de-ferro de Benguela, 
movimento de viaturas em Shangombe na Zâmbia, orgânica de contrassubversão em Angola, emprego operacional 
de material 10,5 cm de artilharia, exposição do GEN Almeida Viana ao presidente do Conselho, estudo de 
informações sobre a estimativa da situação do inimigo em Angola e São Tomé e Príncipe referido a janeiro-março 
de 1969, acidente na RMA com o dilagrama. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0238/025 - Planeamento da defesa de Angola. Contém 4 capilhas com informações 
sobre a reorganização dos agrupamentos de engenharia da RMA e da RM Moçambique, partidos políticos 
subversivos, atividades do MPLA, mapas de feridos e doentes, OPVDCA, reorganização do depósito de material 
sanitário da RMA, boletins de informações das Forças Armadas, cópias de correspondência entre a PIDE e a 
Diamong sobre o projeto de recrutamento de Flechas para o Lunda, estudo de informações com estimativa da 
situação do inimigo em Angola e são Tomé e Príncipe, Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. 1969 / 
1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/026 - Planeamento da defesa de Angola. Contém mapas de mortos, feridos e 
doentes, estimativa da situação do inimigo em Angola e São Tomé e Príncipe, condicionamento de itinerários e 
disciplina no trânsito de pessoas e mercadorias da RMA, instalações e equipamentos do Quartel-General do 
Comando-Chefe de Angola, atividade terrorista no distrito do Bié, perobsectransrep nº 16 relativo ao período de 1 
de julho a 31 de dezembro de 1969 sobre a ordem de batalha das forças do Exército, assalto à fazenda Milagrosa, 
material de guerra para o GRAE e do ELNA. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/027 - Plano de defesa para a África Austral. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/028 - Relatório anual da situação militar na Guiné, Angola e Moçambique. 1970 
/ 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/029 - Planeamento da defesa geral de Angola. Visita do ministro da defesa em 
8 a 15 de janeiro de 1971. Contém informações sobre o reforço da engenharia da RMA, memorando sobre assuntos 
relacionados com a visita. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/030 - Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola. Constituição, missão, 
atribuições e quadros orgânicos: proposta. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/031 - Programa geral da visita a Angola do GEN CEMGFA. Contém ata da 
reunião de trabalho com diversos membros do governo e outras entidades civis e militares realizada em 30 de 
janeiro, ata da reunião do Comando-Chefe em 2 de fevereiro, programa geral da visita. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/032 - Planeamento da defesa de Angola. Contém 8 capilhas com informações 
sobre emprego de irregulares e situação no norte de Angola, possibilidade de redução em comandos, dispensa de 
convocação do serviço militar, apoio militar às empresas civis, granadas do tipo E1 A1, material, aumento de 
efetivos da PSP e OPVD, legislação para atos de sabotagem e emprego de agressivos químicos. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/033 - Planeamento da defesa de Angola. Contém informações e cópias de 
despachos sobre as percentagens de aumento de tempo de serviço no ultramar. 1963 / 1981 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0239/034 - Cooperação aeroterrestre em Angola. Contém informações sobre a 
missão para a resolução do problema de ligação aeroterrestre em Angola, normas gerais para as comunicações de 
cooperação entre os 3 ramos das forças armadas no ultramar, instruções provisórias para a cooperação aeronaval 
no ultramar, ata da reunião do grupo de trabalho da Comissão de Coordenação das Telecomunicações para 
modificação das normas gerais, memorando sobre as comunicações ar-solo. 1960 / 1961 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0240/035 - Planeamento da defesa de Angola. Junta Militar de Angola no Exílio - 
JMAE. Contém relatórios sobre o aproveitamento da JMAE, contactos com elementos de Cabinda residentes na 
República Popular do Congo, situação e atividades da JMAE criada em Junho de 1965. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0240/036 - Planeamento da defesa de Angola. Junta Militar de Angola no Exílio - 
JMAE. Contém informações sobre as forças irregulares e relatórios sobre o aproveitamento e atividade da JMAE. 
1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0240/037 - Planeamento da defesa de Angola. Forças especiais. Contém informações 
sobre o emprego de destacamentos de fuzileiros especiais, material e pessoal para as forças auxiliares, relatórios 
semestrais das forças auxiliares e resumo da atividade operacional do GEs. 1973 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0240/038 - NEPS do Quartel-General da Região Militar de Angola. Contém normas de 
operações e definição dos documentos operacionais. 1962 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0240/039 - NEPS do Quartel-General da Região Militar de Angola para o Serviço de 
Informação Militar – SIM . Contém normas sobre informações militares, definição de documentos de informação e 
formulários. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/063/0240/040 - NEPS do Quartel-General da Região Militar de Angola. Contém 
atualização das normas de operações relativa às exposições de situação. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/064 
Título: Cartas de Comando e Gabinete Militar de Angola 
Datas extremas: 1959 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 241) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a cartas de comando e ao Gabinete Militar de Angola. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AB 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/064/0241/001 - Cartas de comando e Gabinete Militar de Angola. Contém informações 
sobre o poder executório das cartas de comando, rendição de pessoal do gabinete Militar, cartas de comando para 
o comandante-chefe de Angola. 1959 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/064/0241/002 - Cartas de comando e Gabinete Militar de Angola. Contém informações 
com o despacho conjunto dos ministros da Defesa e do ultramar sobre a as bases de orientação e execução da 
contrassubversão em Angola, apoio aéreo no Cuando-Cubango, pessoal para o Gabinete Militar, poder executório 
das cartas de comando. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/064/0241/003 - Cartas de comando e Gabinete Militar de Angola. Contém informações 
sobre nomeações de pessoal, relações de oficiais do Gabinete Militar, quadros da PIDE em Angola, evacuação dos 
fuzileiros do Massabi com croquis, necessidades de reforços da Força Aérea. 1968 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/064/0241/004 - Cartas de comando e Gabinete Militar de Angola. Contém informações 
sobre a reorganização do Comando-Chefe e do Quartel-General, cartas de comando, quadros orgânicos do 
Comando e do Quartel-General, vencimentos, relatórios das visitas do comandante-chefe ao sector do Cuando-
Cubango e à zona militar Leste. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/064/0241/005 - Cartas de comando e Gabinete Militar de Angola. Contém informações 
sobre diretiva de comando, cartas de comando, nomeações de pessoal e quadros orgânicos. 1973 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/065 
Título: Atas do Conselho de Defesa Militar de Angola 
Datas extremas: 1959 / 1973 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 242 - 243) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AF 

 
UI 0242 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/065/0242/001 - Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola. Contém 
informações sobre as dificuldades de transposição do rio M’Brige, projeto de amnistia e alterações ao código de 
justiça militar, problema dos refugiados de Cabinda. 1959 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/065/0242/002 - Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/065/0242/003 - Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0243 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/065/0243/004 - Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/065/0243/005 - Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/065/0243/006 - Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola. 1973 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/066 
Título: Atas de Reuniões de Comando de Angola 
Datas extremas: 1966 / 1974 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 244 - 250) contendo um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões do Comando-chefe de Angola.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AF-B 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0244 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0244/001 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0244/002 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0245 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0245/003 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0245/004 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0245/005 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0245/006 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0245/007 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0246 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0246/008 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0246/009 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0246/010 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0247 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0247/011 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0247/012 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0247/013 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0247/014 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0248 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0248/015 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0248/016 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0248/017 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0249 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0249/018 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0249/019 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0249/020 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0250 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0250/021 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0250/022 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1974 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/066/0250/023 - Atas das reuniões de Comando de Angola. 1974 / 1974 
 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/067 
Título: Atas do Conselho Geral e Executivo de Contrassubversão em Angola 
Datas extremas: 1968 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 251 - 252) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões do Conselho Geral e do Conselho Executivo de 
Contrassubversão em Angola.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AF-C 

 
UI 0251 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/067/0251/001 - Atas das reuniões do Conselho Geral e do Conselho Executivo de 
Contrassubversão em Angola. Contém positivos fotográficos p/b relativos aos assuntos tratados na 1ª reunião do 
Conselho Geral. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/067/0251/002 - Atas das reuniões do Conselho Provincial de Contrassubversão em 
Angola. Contém orgânica da contrassubversão aprovada em reunião plenária do Conselho Provincial de 
Contrassubversão, substituição de oficiais chefes de Grupo de Coordenação e Inspeção de Contrassubversão. 1968 
/ 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/067/0251/003 - Atas das reuniões do Conselho Geral e do Conselho Executivo de 
Contrassubversão em Angola. Contém atas das reuniões do Conselho Provincial, projeto de normas sobre orgânica 
da contrassubversão, normas sobre o condicionamento de trânsito de pessoas e de circulação de veículos. 1972 / 
1972 

 
 

 
UI 0252 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/067/0252/004 - Atas das reuniões do Conselho Geral e do Conselho Executivo de 
Contrassubversão em Angola. Contém atas do Conselho Provincial. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/067/0252/005 - Diretiva geral de Contrassubversão para Angola. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/067/0252/006 - Atas das reuniões do Conselho Geral e do Conselho Executivo de 
Contrassubversão em Angola. Contém informações sobre a extinção dos Grupos de Ligação de Contra Sabotagem e 
atas do Conselho Provincial. 1973 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/068 
Título: Reforços para Angola 
Datas extremas: 1960 / 1970 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 253 - 254) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a reforços e rendições para Angola, incluindo destacamento 
de sapadores de caminhos-de-ferro, reforço de forças terrestres para Angola e Moçambique, projeto de quadro 
orgânico do COMZIL, instalação de uma companhia de fuzileiros no Cuando-Cubango para atuação ao longo do rio Cuíto, 
pedidos de reforços para a ZIL, esquadrões a cavalo para a RMA, reorganização do comando de Angola e uniformização 
da designação das zonas ultramarinas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AG 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0253 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0253/001 - Reforços para Angola. Contém informações sobre efetivos para a Força 
de Intervenção, pedidos de reforços pelos comandos do ultramar, instalações de unidades de reforço, atividade das 
forças de quadrícula, possibilidade de abertura de uma frente a leste pelo inimigo, reforços em meios terrestres e 
memorando sobre o inimigo e atividade operacional e problemas dos comandos a nível administrativo e logístico. 
1960 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0253/002 - Reforços para Angola. Contém informações sobre pelotão de 
autometralhadoras, segurança dos estabelecimentos prisionais da RMA, necessidade de pilotos de F84, defesa de 
Cabinda, unidades de comandos, Força de intervenção. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0253/003 - Rendições em Angola. Contém informações sobre a rendição da 
Companhia de Fuzileiros 3, rendições, rotações e trocas e atribuições do comando da RMA. 1965 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0253/004 - Reforços para Angola. Contém informações sobre reforço de Cuando-
Cubango, alterações ao dispositivo na RMA, criação do comando da Zona Militar Norte, comando do Agrupamento 
Reduzido para o Bié, definição de zonas perturbadas, formação de 3 companhias de caçadores eventuais, 
organização de uma subunidade na guarnição normal da RMA. 1967 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0253/005 - Reforços para Angola: destacamento de sapadores de caminho-de-ferro. 
Contém informações sobre o patrulhamento do caminho-de-ferro de Benguela. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0254 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/006 - Reforços para Angola: reforço de forças terrestres para o ultramar 
(Angola e Moçambique). 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/007 - Reforços para Angola: projeto de quadro orgânico do COMZIL. Contém 
informações sobre a reorganização do comando leste. 1967 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/008 - Reforços para Angola: instalação de uma companhia de fuzileiros no 
Cuando-Cubango para atuação ao longo do rio Cuíto. Contém mapas do distrito de Cuando-Cubango. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/009 - Reforços para Angola; pedido de reforços para a ZIL. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/010 - Reforços para Angola: esquadrões a cavalo para a RMA. Contém 
informações sobre o Centro de Instrução de Tropas a Cavalo, unidades a cavalo na RMA. 1967 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/011 - Reforços para Angola: reorganização do comando de Angola. Contém 
informações sobre o Conselho Mundial da Paz e proposta de criação da Zona Militar Norte com comando em 
Carmona. 1970 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/012 - Reforços para Angola: uniformização da designação das zonas 
ultramarinas. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/013 - Reforços para Angola. Contém informações sobre material e 
equipamento para as companhias de comandos, reforços para as unidades a cavalo, carros de combate M5 A1. 
1970 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/068/0254/014 - Reforços para Angola. Contém informações sobre desmobilização de 
pessoal, redução de efetivos na RMA, relatório de uma missão à RMA relativa aos acordos de Alvor, transferência 
de 2 companhias especiais, situação disciplinar e psicológica das forças da guarnição normal, recuperação de 3 
Companhias de caçadores desviadas para o teatro de operações da Guiné, relatório da comissão encarregada de 
definir as atribuições e responsabilidades da seção de administração e respetivos membros, reforço de armamento 
e necessidades de morteiros 120 mm. 1973 / 1975 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/069 
Título: Diretivas para Angola 
Datas extremas: 1960 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 255) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com diretivas para o Comando-chefe de Angola. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AH 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0255 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/069/0255/001 - Diretivas expedidas pelo CEMGFA para Angola. Contém informações 
sobre o avistamento de submarinos ou outro navio estrangeiro que se trone suspeito nos espaços marítimo da 
soberania portuguesa, segurança das atividades básicas, declaração do estado de sitio nas províncias ultramarinas, 
segurança e defesa da província de Moçambique contra sublevações internas apoiadas ou não por agentes 
exteriores, carta de comando para o comandante-chefe de Angola, estudo do emprego de grupos de patriotas, 
voluntários aramados como reforço do dispositivo de segurança, recolha e evacuação de refugiados europeus do 
Congo Belga para Angola, conduta na repressão de incursões na fronteira de Angola por agentes perturbadores ou 
suspeitos vindos do Congo Belga, segurança do Congo e do enclave de Cabinda. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/069/0255/002 - Diretivas para Angola. Contém instruções para a intensificação da 
vigilância e atividade operacional, atividade operacional das Forças Armadas em Angola, conduta da 2ª Região 
Aérea e de emprego dos seus meios em Angola: Águias de Angola – 65, defesa do setor de Luanda, encerramento 
da fronteira Norte da ZIN, operações na época seca de 1963, reocupação de fazendas pelo Corpo de Voluntários e 
proprietários: Operação Café, preparação do reforço da defesa da zona fronteiriça Norte, reconstrução dos distritos 
afetados pelo terrorismo, reocupação civil e receção de populações nativas libertadas, operações no período das 
chuvas. 1961 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/069/0255/003 - Diretivas para Angola. Contém informações sobre a Operação Robusta, 
execução da diretiva geral Angola em Armas, organização da contrassubversão em Angola, instituição da área 
militar 1, coordenação de ações e delegações de autoridade na luta contra a subversão. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/069/0255/004 - Diretivas para Angola. Contém diretiva geral Raio Verde, 
contrassubversão para Angola, comando operacional 1, criação do subsetor MPA no setor SE, remodelação do 
dispositivo do setor Zaire, remodelação da zona militar Leste, reorganização do comando em Angola, alterações ao 
dispositivo e mapas e croquis. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/069/0255/005 - Diretivas para Angola. Contém diretiva geral Raio Azul, integração de 
forças militares mistas, transferência de poderes em Angola e implicações de natureza militar, reforços para a ZMN, 
mapas e croquis. 1972 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/070 
Título: Quadros Orgânicos de Angola 
Datas extremas: 1965 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 256) contendo um total de 2 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de quadros orgânicos de Angola. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AI 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0256 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/070/0256/001 - Quadros orgânicos de Angola. Contém projeto de quadro orgânico do 
Quartel-General da RMA, reorganização das companhias de caçadores, centros de comunicações de Angola, 
Moçambique e Guiné. 1965 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/070/0256/002 - Quadros orgânicos de Angola. Contém informações sobre a 
reestruturação do Agrupamento de Engenharia de Angola, reforço de 2 COTI para a RMA, grupos de ligação de 
contrassubversão, reorganização estrutural das unidades dos teatros de operações ultramarinos, propostas de 
novos quadros. 1973 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/071 
Título: Notas do Gabinete Militar de Angola 
Datas extremas: 1965 / 1969 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 257) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de notas do Gabinete Militar de Angola com informações sobre a 
situação geral e a atividade do inimigo e das tropas portuguesas.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AJ 

 
UI 0257 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/071/0257/001 - Notas do Gabinete Militar de Angola. Contém informações sobre a 
situação geral, atividade do inimigo e das tropas portuguesas, 2ª Região Aérea, OPVDCA e Comando Naval. 1965 / 
1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/071/0257/002 - Notas do Gabinete Militar de Angola. Contém informações sobre a 
situação geral, atividade do inimigo e das tropas portuguesas, RMA e OPVDCA. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/071/0257/003 - Notas do Gabinete Militar de Angola. Contém informações sobre a 
situação externa, movimentos, situação interna, atividade do inimigo e das tropas portuguesas. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/071/0257/004 - Notas semanais do Gabinete Militar de Angola. Contém informações 
sobre a situação geral, atividade do inimigo e das tropas portuguesas. 1969 / 1969 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/072 
Título: Ordens de Serviço do Comando-Chefe de Angola 
Datas extremas: 1964 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 258) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por ordens de serviço do Comando Chefe de Angola.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AL 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0258 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/072/0258/001 - Ordens de serviço do Comando-chefe de Angola. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/072/0258/002 - Ordens de serviço do Comando-chefe de Angola. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/072/0258/003 - Ordens de serviço do Comando-chefe de Angola. 1969 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/073 
Título: Atividade Operacional de Angola 
Datas extremas: 1963 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 259 - 260) contendo um total de 8 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a atividade operacional de Angola, incluindo relatórios dos 
centros de instrução, planos de operações: Diamante Negro, Alvorada, Boca, Orta, Robusta, Palanca Preta.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.210AN 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0259 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0259/001 - Relatório das atividades do Centro de Instrução 16. Contém informações 
sobre a instrução de comandos. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0259/002 - Atividade operacional de Angola: plano de operações Diamante Negro. 
Contém informações, mensagens e croquis. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0259/003 - Esboço Histórico das Operações da RMApela 3ª Repartição do QG/RMA. 
1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0259/004 - Atividade operacional de Angola. Contém informações sobre a atuação 
das unidades a cavalo na RMA, relatórios das operações Alvorada, Boca e Orta. 1968 / 1971 

 
 

 
UI 0260 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0260/005 - Atividade operacional de Angola: operação Robusta. Contém 
informações, mensagens, diretivas e croquis. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0260/006 - Plano básico de atividade operacional: Palanca Preta, pela Zona Militar 
Centro. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0260/007 - Atividade operacional de Angola: Operação Colt. Contém informações 
sobre a operação, vinda de 2 representantes do ANC a território nacional. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/073/0260/008 - Atividade operacional de Angola. Contém informações e mensagens 
sobre o acordo com a UNITA, atuação das tropas a cavalo, relatório sucinto sobre a cooperação com a África do Sul. 
1973 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/074 
Título: Defesa Terrestre de Angola 
Datas extremas: 1959 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 261 - 265) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa terrestre de Angola, incluindo instruções para 
coordenação de operações, plano logístico Delta, estudo do objetivo Inga-Banza Quina, relatórios especiais de 
informação da RMA, diretivas e despachos do Comando Militar de Angola, NEPS do quartel-general, estudo de situação 
da frente leste, operação Ponto de Honra, plano de operações Diamante Negro, incidentes na baixa de Cassange, defesa 
antiaérea e pisteiros de combate.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.220 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0261 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0261/001 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre a rendição da 3ª 
Companhia de Caçadores de Angola, destacamento eventual de Carmona, reorganização militar de Angola, 
dispositivo de Cabinda, meios necessários ao domínio da sublevação, plano da operação Alfa, emprego de gases 
lacrimogéneos, organização da Bataria de Artilharia 8,8, reorganização do QG da 3ª Região Militar, plano de 
mobilização e reforços desembarcados do Niassa. 1959 / 1961 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0261/002 - Instruções para a coordenação das operações difundidas pelo QG da 
Região Militar de Angola. Contém 4 exemplares da publicação A experiência de todos para todos sobre a atuação 
das tropas portuguesas em operações de contraguerrilha. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0261/003 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre a situação do 
inimigo e das tropas portuguesas referido a 31 de Agosto 1961, plano logístico Delta, organização dos serviços da 
3ª Região Militar, operações Nambuangongo e Canda, deficiências na organização das unidades, instrução pessoal 
para o comandante-chefe interino em Angola, medidas destinadas a melhorar o moral das populações civis e a criar 
confiança nas tropas. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0261/004 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre o reforço da 
defesa da fronteira norte, faltas de material no BCaç 261 e 262, apresentação dos povos da região de Cuale, 
relatório do comandante do sector 2 sobre a operação Auta na Serra de Canda, emprego de gases lacrimogéneos, 
atuação e instrução de Policia Militar, diretivas para as operações no período das chuvas e para a preocupação civil 
e receção de populações nativas libertadas, destacamentos Raposas do Mato, relatório da missão a Angola do BRIG 
Franco. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0261/005 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre a defesa de 
Cabinda, e da faixa leste da ZIN, ordem para a operação Montes Verdes, operação Pirilampo Azul, ação a tomar em 
face de uma agressão pelo fogo vinda do território congolês, plano de operações Centauro Grande, relatórios das 
forças de Angola relativos ao período entre 1 de janeiro e 28 de fevereiro de 1962, luta anti guerrilha, unidades de 
caçadores de naturais, relatórios periódicos de comando, organização de unidades com pessoal da província, 
organização dos serviços de Angola. 1961 / 1962 

 
 

 
UI 0262 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0262/006 - Plano Logístico Delta. Contém diretivas, plano de operações e croquis. 
1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0262/007 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre o dispositivo da 
RMA, defesa antiaérea, organização da engenharia, sapadores e transmissões, equipas cirúrgicas de alta qualidade 
para Angola. 1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0262/008 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre missões especiais 
e os grupos de contraguerrilha, Destacamento de Sapadores de Caminhos-de-Ferro, material auto, defesa anticarro 
e minas e armadilhas explosivas. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0262/009 - Estudo do objetivo Inga-Banza Quina. Contém estudo sobre o 
planeamento de uma operação na região Inga-Banza Quina, croquis e 55 positivos fotográficos p/b - col. A a K. 
1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0262/010 - Relatórios especiais de informações da Região Militar de Angola. Contém 
nº 2 - Estudo do inimigo na ZIS, nº 3 – Estudo da ZIN, nº 4 – Estudo da ZIL. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0262/011 - Diretivas, despachos e normas do Comando Militar de Angola. Contém 
diretivas sobre a reorganização da defesa de Luanda, defesa da fronteira com o Catanga, forças navais, diretivas 
particulares às zonas de intervenção, diretivas particulares aos comandos de secção. 1962 / 1963 

 
 

 
UI 0263 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0263/012 - Defesa terrestre de Angola. Contém relatórios de operações sobre as 
operações Melro Branco, Continuando, Dilundo Grande, Aiué Dois, Alfa, Beta, Gama, planos de operações, mapas, 
croquis, plano Almoroul, plano Vulcano Verde. 1962 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0263/013 - Defesa terrestre de Angola. Plano de operações Centauro Grande, 
Almourol 2, Vigia Azul. Contém relatórios de operações da Canário Verde e OPMZ. 1962 / 1964 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0263/014 - Defesa terrestre de Angola. Plano de operações Marfim Negro. Contém 
plano logístico, mapas e croquis. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0263/015 - Defesa terrestre de Angola. Contém plano de operações Almourol Três, 
relatório de informação técnica de material capturado - granada de morteiro 60 e mina antipessoal de 
revestimento em matéria plástica, plano de operações Marfim Negro, intensificação da vigilância e atividade 
operacional, notas relativas a atividade operacional, ordem de operações Montes Claros. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0263/016 - Normas de Execução Permanente da 4ª repartição do Quartel-General da 
Região Militar de Angola – Logística. 1963 / 1963 

 
 

 
UI 0264 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0264/017 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre a fronteira do rio 
Cuango, reorganização da artilharia e da engenharia da RMA, relatório da operação Primeiro Fuzo com uma força 
de fuzileiros especial, abertura de uma 2ª frente a leste pelo inimigo, situação de cabinda, envio de reforços, planos 
de operações, relatório de informação técnica de material capturado ao inimigo – granada de mão defensiva, 
fiscalização dos caminhos-de-ferro de Benguela. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0264/018 - Estudo de situação da Frente Leste. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0264/019 - Defesa terrestre de Angola. Operação Ponto de Honra. Contém relatórios 
de operação, instruções e ordem de operação, mapas e croquis. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0264/020 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre 
autometralhadoras Daimler, sabotagem no caminho-de-ferro de Benguela, substituição de comandos de batalhão e 
CCS por comandos de subagrupamentos e companhias de caçadores, emboscada entre Cuimba e Buela, emprego 
operacional dos meios antiaéreos na 2ª região Militar, relatórios periódicos do Comando-chefe, desorganização da 
logística do inimigo, operação Aniversário, operação conjunta Terceiro Ano, operação conjunta Outra Vez e 
operação Ponto de Honra. 1965 / 1969 

 
 

 
UI 0265 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0265/021 - Defesa terrestre de Angola. Plano de operações Diamante Negro. Contém 
informações sobre as alterações no dispositivo das forças terrestres com mapas e croquis, plano de operações. 
1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0265/022 - Defesa terrestre de Angola. Contém informações sobre o reajustamento 
do dispositivo no teatro de operações com estudo de situação, operação Diálogo 300, minas Claymore e 
antipessoal, lista de coordenadas do distrito de Cabinda. 1970 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0265/023 - Defesa terrestre de Angola: listas de coordenadas. Contém coordenadas 
dos distritos de Lunda, Bié e Sector Este. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0265/024 - Defesa terrestre de Angola: incidentes na baixa do Cassange. Contém 
informações sobre a eficiência do dispositivo militar da província, sublevação dos povos da zona fronteiriça de rio 
Cuango do posto Tempo Aluma, mensagens, instruções para a operação Cassange, situação da região da baixa do 
Cassange, relatório do Batalhão de Caçadores Eventual. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0265/025 - Defesa terrestre de Angola: defesa antiaérea. Contém informações sobre 
pontos sensíveis para a defesa antiaérea com estudo preliminar, proposta de distribuição de material de artilharia 
antiaérea pela metrópole e ultramar pela Comissão para o Estudo da defesa Antiaérea da Metrópole e Ultramar, 
defesa aérea da província, modernização do material de 4 cm. 1961 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/074/0265/026 - Defesa terrestre de Angola: pisteiros de combate. 1974 / 1974 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/075 
Título: Relatórios de Defesa Terrestre de Angola 
Datas extremas: 1968 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 266 - 267) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de defesa terrestre de Angola, incluindo estudos de situação do 
inimigo, supintreps, relatórios de informações e de operações, relatórios de comando e sitreps.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.220AA 
Unidades de descrição relacionadas: Ver no F5 – SIPFA, as séries 34 e 51 sobre os sitreps de Angola. Após a extinção do 
SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram herdados e continuados pela 3ª Divisão e 1ª Repartição do 
EMGFA. [PT/ADN/SIPFA/034] e [PT/ADN/SIPFA/051] 

 
UI 0266 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/075/0266/001 - Relatórios e correspondência de defesa terrestre de Angola. Contém 
apreciação da situação do inimigo na RMA, supintrep 24 sobre a FNLA, estrutura militar do ELNA, estrutura civil 
político-administrativa e doutrinação política, relatórios mensais de informações, relatório especial de informações 
12 sobre a estrutura político-militar do inimigo no leste de Angola, relatório de situação 326 elaborado pelos 
Serviços de Centralização e Coordenação da Informações de Angola – SCCIA, relatório trimestral de operações da 
RMA. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/075/0266/002 - Relatório do Agrupamento Siroco. Atuação na zona militar leste de 14 de 
julho a 20 de outubro. Contém anexo com transparente de operações ao relatório. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/075/0266/003 - Relatórios e correspondência de defesa terrestre de Angola. Contém 
relatórios anuais de informações, relatório da situação militar de Angola com mapas e croquis, comentário ao 
relatório do Agrupamento Siroco/70, relatório de situação 370 da SCCIA e relatório especial de informações 3/71 
sobre a República Democrática do Congo e evolução da situação em 1970. 1969 / 1973 

 
 

 
UI 0267 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/075/0267/004 - Relatórios de defesa terrestre de Angola. Contém mensagens, 
informações sobre a recuperação de 3 Companhias de caçadores desviadas para o teatro de operações da Guiné 
em maio/junho de 1973, relatórios periódicos de contrassubversão 1 a 9/74, parecer do comando da ZMN ao 
relatório de operações 48/73, diminuição de efetivos no teatro de operações, relatório sobre os filmes rodesianos 
projetados nos Serviços Cartográficos do Exército. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/075/0267/005 - Relatórios de comando. Defesa terrestre de Angola. Contém relatórios 
trimestrais de comando de julho de 1972 a dezembro de 1973, informações sobre a necessidade e vulnerabilidade 
das tropas portuguesas no teatro de operações de Angola contra possíveis ações em força. 1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/075/0267/006 - Sitreps. Defesa terrestre de Angola. Contém mensagens relativas aos 
sitreps. 1972 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/076 
Título: Defesa Naval de Angola 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 268 - 269) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa naval de Angola, incluindo relatórios periódicos do 
Comando Naval, visitas aos comandos navais, navegabilidade dos rios Chiloango e Loango, fiscalização de águas fluviais, 
atividade operacional, atribuição de meios e planos de defesa, sitreps, acontecimentos no Congo e Luanda e defesa do 
rio Zaire.  
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Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.230 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA.  

 
UI 0268 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0268/001 - Defesa naval de Angola. Contém relato da visita do subchefe do Estado 
Maior da Armada aos comandos navais de Angola e Moçambique e ao Comando da Defesa Marítima da Guiné, 
edifício do Comando Naval, instruções para o Comando Naval, segurança dos distritos do Congo e de Cabinda, 
condições de navegabilidade dos rios Chiloango e Loango no enclave de Cabinda, lotação do Comando Naval, 
fiscalização de águas fluviais em Angola, relatórios mensais do Comando Naval, zonas de ação e missões dos 
fuzileiros navais, plano da operação Ferrolho, agressão a tiro partida de território congolês e procedimentos a 
adotar pelas forças armadas nacionais. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0268/002 - Defesa naval de Angola. Contém informações sobre fuzileiros, 
necessidade de meios, atividade operacional do Comando Naval, estabelecimento de uma força de fuzileiros na 
fronteira fluvial do rio Cuango, normas para o exercício da soberania portuguesa no rio Zaire, estudo abreviado das 
necessidades em meios, direito de visita a navios estrangeiros em águas territoriais, plano de operações Ferrolho 
Bravo, incidentes de fronteira, navios mercantes isentos ou sujeitos a captura, operações submarinas na costa de 
Angola. 1963 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0268/003 - Defesa naval de Angola. Contém informações sobre portos fluviais e vias 
de navegação interiores em Angola, segurança no transporte de material por via marítima, atribuição de meios, 
lanchas de desembarque classe Alfange, planos de defesa e proteção do ultramar, plano de operações Ferrolho 
Charlie, auto defesa das populações. 1965 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0268/004 - Defesa naval de Angola. Contém mensagens sobre meios navais. 1974 / 
1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0268/005 - Relatórios do Comando Naval de Angola. Contém relatórios periódicos do 
CNA, informações sobre a acuidade da região do rio Cuango na área de Santa Cruz – Massau – tempo Aluma – 
Forte República, perintreps de 1963, relatório especial de informação sobre as marinhas de guerra de países 
africanos, relatórios sobre a ação da marinha em Angola durante os 1º e 2º anos de sublevação. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0269 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0269/006 - Relatórios do Comando Naval de Angola. Contém relatórios periódicos do 
comando. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0269/007 - Relatórios do Comando Naval de Angola. Contém relatório especial de 
informação 1/65 sobre marinhas de guerra de países africanos. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0269/008 - Sitreps do Comando Naval de Angola. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0269/009 - Defesa naval de Angola: acontecimentos no Congo e Luanda. Contém 
mensagens e sitreps. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/076/0269/010 - Defesa naval de Angola: elementos sobre o rio Zaire. Contém 
informações sobre os movimentos de navios de guerra do Zaire, exercício da soberania portuguesa no rio Zaire, 
estudo sobre a soberania no baixo-Zaire incluindo o estuário e os espaços marítimos adjacentes, elementos sobre o 
rio Zaire. 1960 / 1961 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/077 
Título: Defesa Aérea de Angola 
Datas extremas: 1962 / 1974 
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Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 270 - 272) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa aérea de Angola, com informações sobre 
dispositivo da Força Aérea, operações aéreas, situação das aeronaves utilizadas, planos e relatórios de operações, 
evacuação de feridos e NEPS da 2ª Região Aérea.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.240 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se ilegíveis. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0270 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0270/001 - Defesa aérea de Angola. Contém informações sobre a possibilidade de 
abertura de uma 2ª frente a leste pelo inimigo, dispositivo da Força Aérea no SE de Angola, infraestrutura aérea de 
Angola, dispositivo da Força Aérea com vista à cobertura da zona sul e SE da província. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0270/002 - Defesa aérea de Angola. Contém informações sobre o processo da 
operação Terceiro Ano OPD, roteiro da 2º região aérea, transferência e extinção do destacamento de aviões P2V5, 
áreas de intervenção livre – AIL’s, desaparecimento de um avião Dornier, tipos de ações aéreas e suas 
modalidades, meios aéreos do inimigo, transferência de aviões F84 para a Guiné, planos de operações, rendimento 
dos aviões da FAP, relatórios de operações de combate do Batalhão de Caçadores Paraquedistas 21, normas para a 
atividade da pista de Santa Eulália, relatório da missão do CEM do Comando da 1ª Região Aérea de Cabo Verde e 
Guiné. 1963 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0270/003 - Defesa aérea de Angola. Contém informações sobre a situação de 
aeronaves, casos de aterragem em Angola de aviões da ONU, infrações ao sobrevoo e aterragem em território 
nacional, aviação ligeira de observação para as forças terrestres. 1962 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0270/004 - Defesa aérea de Angola. Contém informações sobre a força aérea da 
Zâmbia, sobrevoo e aterragens, violações do espaço aéreo nacional, evacuação de feridos em helicópteros, 
necessidades de meios aéreos no ultramar, estudo do arsenal necessário à execução da diretiva 3/62, esboço do 
plano de operações aéreas com mapas e croquis, planos de operações, aviões F84, lançamento de argas sem 
paraquedas, permanência de avião C54 em Angola, aviação ligeira de observação, aeródromos de manobra de 
Damba e São Salvador, deslocação de helicópteros Allouette para a 2ª Região Aérea, consulta sobre a possível 
obtenção de aviões T6 na África do Sul, aviões DC6, violação do espaço aéreo no distrito de Cabinda. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0271 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0271/005 - Defesa aérea de Angola. Contém estudo de um plano de defesa aérea 
nos teatros de operações das províncias de Angola e Moçambique, defesa antiaérea da Guiné, fornecimento de 
metralhadoras 12,7 aos comandos operacionais, perigo aéreo no ultramar, situação dos aviões DO27 na 2ª Região 
Aérea, publicação sobre a aviação militar em Angola 1918 – 1926 pelo TCOR Carlos Machado dos Santos, defesa do 
aeródromo de recurso do Luso, situação logística da 2ª Região Aérea, capacidade de execução de transportes 
gerais e táticos, relatório de operações 9/67 da operação Osiris 2. 1967 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0271/006 - Defesa aérea de Angola. NEPs da 2ª Região Aérea. 1965 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0271/007 - Defesa aérea de Angola. Relatórios. Contém informações sobre a 
admissão de voluntários da FAP, relatórios de comando da 2ª Região Aérea e eficiência para o combate. 1965 / 
1966 

 
 

 
UI 0272 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0272/008 - Defesa aérea de Angola. Relatórios. Contém relatórios de operações de 
1968 com mapas e croquis, relatório da operação Fénix, operações: Zenza, Caídos do Céu, Tactear, Dilatação VII, 
Derruba Canhengue, Catequista, Ou Racha, Proteção à Jaesa, Coruja Negra, Fénix Rubra, resumo dos relatórios das 
forças paraquedistas na ZIL. 1967 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0272/009 - Defesa aérea de Angola. Correspondência. Contém informações sobre a 
ação de minas A/C nas viaturas auto, violações ao espaço aéreo, roteiro da área da 2ª Região Aérea. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0272/010 - Defesa aérea de Angola. Correspondência. Contém NEPS da 2ª Região 
Militar, relatórios de operações de 1971 relativas às operações Esmiuçar H2, Agosto H, Jacaré, Coca, Verónica 1, 2 e 
3, Rex-2-Charlie, Rex-2-Bravo, Rex-2-Alfa, Colheita 2H, papagaio, Rex Victor, Rex Uniforme. 1969 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/077/0272/011 - Defesa aérea de Angola. Relatórios. Contém relatórios de operações de 
1974 com mapas relativos às operações Foca/IH, Jaburu e informação sobre pilotos de helicópteros. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/078 
Título: Defesas Especiais de Angola 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 273 - 274) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às defesas especiais de Angola, documentos operacionais 
nomeadamente diretivas sobre segurança e defesa, manutenção da ordem pública, planos de defesa civil e corpos de 
voluntários, relatórios da organização Provincial de Voluntários e Defesa Civil de Angola – OPVDCA e ação psicológica.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.250 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação. 

 
UI 0273 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0273/001 - Defesas especiais em Angola. Contém informações sobre a missão da 
Força Aérea em África, cartas de comando para os comandantes-chefes de Moçambique e Angola, grupos de 
patriotas, voluntários armados em Angola, mensagens, memorando sobre a situação em Moçambique e Angola, 
apoio ou emprego de forças militares em ações de polícia e da guarda-fiscal no ultramar, atas das reuniões do 
SGDN sobre a defesa de Angola, dispositivo Cabinda-Congo, diretiva para instrução. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0273/002 - Defesas especiais em Angola. Contém informações sobre a messe de 
oficiais e sargentos em Luanda, convocação de pessoal com aptidões especiais, companhia de polícia militar para 
Luanda, parecer sobre a distribuição de armas a grupos de civis, cooperação aeroterrestre, patrulhamentos dos rios 
Chiloango e Luango, bases belgas no Congo, comunicações ar-solo, comunicações no local de operações entre os 
três ramos das forças armadas. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0273/003 - Defesas especiais em Angola. Documentos operacionais. Contém 
diretivas sobre a segurança e defesa da Guiné contra incursões de fronteira e sublevações internas, segurança e 
defesa de Angola, recolha e evacuação de refugiados europeus do Congo Belga para Angola, segurança do Congo e 
do enclave de Cabinda, ação psicológica, condições e situação ao norte do caminho-de-ferro de Luanda-Malange e 
no distrito de Cabinda, sistema de vigilância a estabelecer ao longo da fronteira com o Congo Belga, manutenção 
da ordem pública nos distritos de Cuanza Norte, Cuanza Sul, Benguela, Huambo, Bié Moçâmedes e Huíla com 
mapas e croquis, plano de defesa Decil. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0273/004 - Defesas especiais em Angola. Defesa civil. Contém informações sobre o 
plano de instrução de defesa civil, relatórios periódicos do comando da Organização Provincial de Voluntários e 
Defesa Civil de Angola – OPVDCA, normas para a auto defesa dos estabelecimentos de ensino, regulamento de 
uniformes, insígnias e emblemas da OPV, emprego da população civil na auto defesa das localidades, 
obrigatoriedade de serviço da Defesa Civil. 1961 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0274/005 - Defesas especiais em Angola. Defesa civil e corpo de voluntários. Contém 
informações sobre o material de guerra a utilizar pela OPVDCA, dispositivo e efetivo do serviço rural. 1966 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0274/006 - Defesas especiais em Angola. Contém curso de comandantes de subsetor 
e núcleos urbanos da OPVDCA e evolução da situação disciplinar do pessoal do serviço rural da OPVCDA de junho 
de 1963 a Setembro de 1965. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0274/007 - Defesas especiais em Angola. Contém sumário da exposição sobre a 
situação em Angola no Conselho Superior de Defesa Nacional, croquis e gráficos. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/078/0274/008 - Defesas especiais em Angola. Ação psicológica. Contém informações 
sobre a situação psicológica, panfletos de ação psicológica elaborados pela RMA, relatórios de ação psicológica de 
1965 e 1966, ação do Movimento Nacional Feminino com 2 positivos fotográficos p/b, vigilância da zona do rio 
Zaire, ação psicossocial. 1960 / 1969 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/079 
Título: Planeamento da defesa de Moçambique 
Datas extremas: 1956 / 1975 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 275 - 280) contendo um total de 35 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa de Moçambique, incluindo 
diretivas, instruções para vigilância de fronteiras, reorganização das forças militares, definição de zonas perturbadas, 
baixas, feridos e doentes, estudos de situação, documentos operacionais da COMZIN – zona de intervenção norte, 
supintreps, normas operacionais – NOPS, evolução da situação em 1967 e 1968, visita do CEMGFA, fornecimento de 
material e planos de operações, cooperação aeroterrestre, segurança e defesa de Cabora Bassa, ordens de serviço do 
Comando-Chefe, atividade operacional, NEPS e missão a Moçambique. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.310 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão e Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0275 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0275/001 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém diretivas sobre a 
segurança e defesa de Moçambique - período da independência da Tanganica, plano para a segurança e defesa da 
área do CTS, mapas, instruções para a vigilância da fronteira com a Niassalândia e do Rovuma, naufrágio do navio 
Save, cálculo de efetivos necessários para a Polícia, situação no distrito de Tete, incidentes no norte desativação de 
unidades, visita do CEMGFA. 1958 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0275/002 - Reorganização das forças militares em Moçambique. Contém mapas e 
comparação com Angola. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0275/003 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém carta do governador-
geral sobre o desenvolvimento das forças armadas na província, parecer do subchefe do Estado-Maior da Armada 
sobre a segurança do ultramar, quadro com meios aéreos em África, efetivos a seguir para o ultramar. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0275/004 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre a 
organização do serviço de material, situação em Moçambique, relatório periódico de ação psicossocial – perpsirep 
nº 3/64, organização da segurança pública, mensagens e telegramas, situação no norte em face da independência 
da Tanganica, orçamento para 1962, dispositivo das unidades da província em 1962. 1961 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0275/005 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre a 
definição de zonas perturbadas, mapas mensais de baixas, feridos e doentes, mensagens e telegramas, informação 
da PIDE sobre Moçambique, autodefesa das populações no norte, corpo de milícias, evolução da situação do 
inimigo nº 1 e 2/65, normas para a execução de funções policiais pelas autoridades militares, acontecimentos no 
norte do distrito de cabo Delgado, utilização das populações nativas na defesa de Moçambique, sansões para 
combate à subversão, diretivas para a utilização de  especiais, transparentes. 1965 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0276/006 - Planeamento da defesa de Moçambique. Estudos de situação. Contém 
estudo nº 1/65 do distrito do Niassa. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0276/007 - Planeamento da defesa de Moçambique. Estudos de situação. Contém 
estudo nº 1/65 do distrito de Vila Cabral. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0276/008 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém mapas mensais de 
baixas, feridos e doentes, publicação Experiência de todos para todos: contraguerrilha nº 1 e 2, unidades da RAF 
estacionadas na Zâmbia, informações sobre as possibilidades de ataque às instalações portuárias da Beira, 
atividade operacional, considerações sobre as ações de reconhecimento visual e ataque ao solo no ultramar, minas 
e armadilhas. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0276/009 - Planeamento da defesa de Moçambique: documentos operacionais da 
COMZIN - Zona de Intervenção Norte. Contém diretivas, ordens de operações, ordens de movimentos, neps’s e 
instruções para o período de 1 outubro de 1965 a 15 de fevereiro de 1966. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0276/010 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém mapas mensais de 
baixas, feridos e doentes, plano de movimento 2/66 para deslocar para Nacala o pessoal e material necessário para 
a constituição do BCP32, relações de militares que embarcam no navio Império, supintrep 17 – Seitas gentílicas da 
província de Moçambique: Nhau, relatório de informações sobre o movimento de refugiados, necessidade de se 
proteger as populações de Mocimboa da Praia, delimitação das zonas perturbadas em Moçambique, utilização de 
meios rádio para as ligações do inimigo, segurança do centro emissor da aeronáutica Civil da Beira, publicação 
Experiência de todos para todos: contraguerrilha nº 3, atividade do subsetor Nova Freixo e a norte deste, material 
rádio, instrução para a atividade operacional. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0276/011 - Planeamento da defesa de Moçambique: estudo da situação 1/66. 1966 / 
1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0277/012 - Planeamento da defesa de Moçambique: coletânea de NOP’s – normas 
operacionais da 3ª Região Aérea. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0277/013 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém 4 capilhas sobre a 
reorganização do serviço de material da RMM, colaboração com as entidades administrativas de Moçambique, 
filmes de instrução sobre emboscadas e reação a emboscadas, delimitação das zonas consideradas perturbadas em 
Moçambique, mapas mensais de baixas, doentes e feridos. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0277/014 - Planeamento da defesa de Moçambique. Evolução da situação em 1967. 
Contém mapas e gráficos. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0277/015 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre a 
segurança do porto e aeroporto da Beira, paras e dispositivo das fragatas, mapas mensais de baixas, feridos e 
doentes, publicação Experiência de todos para todos: contraguerrilha nº 11, relatório da visita de inspeção do 
diretor da arma e do Serviço de Fortificações e Obras Militares à RMM. 1968 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0277/016 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre as 
faltas e deficiências que afetam o potencial de combate das unidades da RMM, contagens de tempo de serviço, 
constituição de uma companhia de adidos na RMM, segurança de combustíveis, publicação Experiência de todos 
para todos: contraguerrilha nº 7, destacamento de terminal para Nacala. 1968 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0278/017 - Planeamento da defesa de Moçambique. Evolução da situação em 1968. 
Contém mapas e gráficos. 1969 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0278/018 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre 
organização do comando da RMM – extinção do 3º comandante, estudos de informação nº 58, 59 e 60 sobre 
estimativa da situação do inimigo referida a janeiro, fevereiro e março de 1969, plano de operações Sagitário, 
mapas e esquemas, disparos da bazuca vindos da Tanzânia, a Alemanha oriental por trás da Frelimo, alteração das 
zonas onde a ação terrorista põe em perigo as condições normais de existência da população. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0278/019 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre as 
atividades do Mozambique Soldiers Confort Fund, potencial de combate da Frelimo, 2ª esquadra de aviões Fiat G-
91 para a 3ª Região Militar, efetivos existentes na Guiné e Angola, Estudos de informações nº 62, 67 sobre a 
estimativa da situação do inimigo referida a maio e outubro de 1969, história do início e evolução da subversão em 
Moçambique pelo MAJ Rui Freitas Lopes, ação do inimigo sobre o aquartelamento de Freitas, oferta de uma viatura 
veldwagen, ataque ao aquartelamento de Lalamo. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0278/020 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre 
mapas mensais de mortos, doentes e feridos, informação da PIDE sobre as atividades da Frelimo, estágio na zona 
de operações de Tete sobre defesa das populações, informações e contrainformação e guerra subversiva, recortes 
de notícias sobre a operação Nó Górdio, subvenções de campanha em Tete, estudo de informação nº 81 com 
estimativa da situação do inimigo referida a dezembro de 1970. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0279 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0279/021 - Planeamento da defesa de Moçambique. Visita a Moçambique. Contém 
documentos para o CEMGFA sobre os Macondes, reforço do teatro de operações com 2 companhias de 
paraquedistas, situação em Moçambique, quadros orgânicos dos batalhões de caçadores páras 31 e 32, 
africanização das forças armadas nos teatros de operações ultramarinos, relatório do diretor da Arma de 
Engenharia com 6 positivos fotográficos sobre os quartéis de Lunho e do Loatize, exposição do GEN Kaúlza de 
Arriaga, helicópteros para segurança de Cabora Bassa, fornecimento de material de engenharia. 1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0279/022 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém informações sobre a 
vigilância na fronteira com a Swazilândia, emprego da artilharia de campanha, relatório de atividade do Gabinete 
do Plano do Zambeze – GBZ, curso de paraquedismo, guião do filme Moçambique na guerra e no progresso, 
informação da PIDE sobre a moral das milícias. 1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0279/023 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém mensagens e 
informações, plano de operações 1/75 Cavalo Branco, Comissão Liquidatária do Comando-Chefe das Forças 
Armadas de Moçambique, transportes aéreos, antecipação de regresso à metrópole de tropas especiais, forças 
metropolitanas a manter em Angola e Moçambique, situação do batalhão de Comandos, emprego da artilharia de 
campanha. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0279/024 - Planeamento da defesa de Moçambique. Visita do CEMGFA a 
Moçambique. Contém relatório da visita, situação psicológica e motivações negativas das nossas tropas, situação 
logística, situação nas cidades da beira e Vila Pery, situação dos comandos operacionais e de sector, reunião do 
Conselho de defesa de Moçambique, ata da reunião de trabalho com diversos membros do governo e outras 
entidades civis e militares, fichas sobre a necessidade em materiais do centro de Instrução de António Enes. 1974 / 
1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0279/025 - Planeamento da defesa de Moçambique. Cooperação aeroterrestre. 
Contém sumário da situação 16/69, relatório da situação 16/69 e sitrep circunstanciado 16/69. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0279/026 - Planeamento da defesa de Moçambique. Segurança das atividades 
básicas. Contém informações sobre a reserva de prontidão, atas da 5ª e 6ª reuniões do Conselho de Defesa Militar 
da Província de Moçambique. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0279/027 - Planeamento da defesa de Moçambique. Segurança e defesa de Cabora 
Bassa. Contém informações sobre a albufeira de Cabora Bassa e vigilância do rio Zambeze, exposição do 
comandante-chefe sobre atribuição ao comando da ZOT – zona operacional de Tete da defesa de Cabora Bassa, 
segurança na área de atuação do Gabinete do Plano do Zambeze, acessos a Cabora Bassa. 1971 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/028 - Planeamento da defesa de Moçambique. Segurança e defesa de Cabora 
Bassa. Contém orçamento para o Gabinete do Plano do Zambeze, responsabilidade de segurança de Cabora Bassa, 
programa de trabalhos do GPZ com mapas a cores. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/029 - Planeamento da defesa de Moçambique. Segurança e defesa de Cabora 
Bassa. Contém informações sobre o dispositivo naval de Cabora Bassa, reforço de meios de transporte logístico, 
proposta de forças para o ultramar no ano de 1975, fornecimento de helicópteros, organização do Comando 
operacional das Forças de intervenção – COFI, do Comando Operacional de Defesa de Cabora Bassa – CODCB e 
Comando de Segurança de cargas Críticas – COCC, vigilância da albufeira de Cabora Bassa. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/030 - Planeamento da defesa de Moçambique. Ordens de Serviço do CCFAM. 
Contém ordens de abril de 1972 a março de 1973. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/031 - Planeamento da defesa de Moçambique. Atividade operacional. Contém 
informação sobre as operações em moçambique durante os meses de junho e julho de 1970, relatórios de ação 
sobre as operações Arreganho 2, Arranque II, Arranque VII, Arranque IX, Arranque X, Arranque XII, Arranque XIV, 
Aguilhão 2, sitreps, meios de combate às minas, acidente na travessia do rio Zambeze com um batelão em 
Chupanga - Mopeia e lista de desparecidos, coluna de reabastecimento a Valadim, segurança de portos e 
aeroportos da Beira, ataque à base de Limpopo - operação Zeta e planos de operações da Beira e Nampula. 1968 / 
1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/032 - Planeamento da defesa de Moçambique. NEPs. Contém normas sobre 
contrainformação e segurança militar com procedimentos a adotar em caso de retenção pelo inimigo, organização 
e rotação de unidades e operações. 1965 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/033 - Planeamento da defesa de Moçambique. Contém apontamentos sobre a 
situação em territórios vizinhos e situação político-militar de Moçambique. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/034 - Planeamento da defesa de Moçambique. Missão a Moçambique. Contém 
dados sobre organização e instrução, estimativas de despesa anual para Moçambique e Angola, organização do 
Corpo de Polícia da província de Moçambique. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/079/0280/035 - Visita do CEMGFA GEN Costa Gomes a Moçambique. Contém 
memorando dos principais problemas, exposição ao CEMGFA, memorando sobre os helicópteros para a segurança 
da linha de transportes de energia elétrica, constituição de GE e GEP, fornecimento de materiais, verbas para a 
reparação de itinerários, missão da 3ª Região Aérea. 1973 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/080 
Título: Cartas de Comando e Gabinete Militar de Moçambique 
Datas extremas: 1960 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 281) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a cartas de comando ao Gabinete Militar de Moçambique, 
nomeações de pessoal, despachos, planos de defesa e de operações, necessidades e estruturas de comando.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.310 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0281 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/080/0281/001 - Cartas de Comando e Gabinete Militar. Contém informações sobre as 
cartas de comando do comandante-chefe, nomeações de pessoal para o Gabinete Militar e cartas de comando. 
1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/080/0281/002 - Cartas de Comando e Gabinete Militar. Contém cartas de comando, 
despacho conjunto do ministro da Defesa e ministro do Ultramar sobre a contrassubversão em Moçambique, plano 
de defesa da Beira com plano de operações, nomeações de pessoal para o Gabinete Militar, normas para o 
funcionamento dos centros de coordenação de operações – CCO. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/080/0281/003 - Cartas de Comando e Gabinete Militar. Contém nomeações e relações de 
pessoal do Gabinete Militar, exposição do comando-chefe sobre a situação em Moçambique. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/080/0281/004 - Cartas de Comando e Gabinete Militar. Contém movimentos de pessoal 
do Gabinete Militar, proposta do Comando-Chefe sobre as necessidades e estruturas do comando, demissão da 
direção da Cruz Vermelha em Moçambique. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/080/0281/005 - Cartas de Comando e Gabinete Militar. Contém informações sobre a 
alteração aos dispositivos. 1973 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/081 
Título: Atas das Reuniões de Comando de Moçambique 
Datas extremas: 1965 / 1970 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 282 - 283) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões de comandos de Moçambique.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.310 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/081/0282/001 - Atas de Comandos de Moçambique. Contém atas das reuniões. 1965 / 
1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/081/0282/002 - Atas de Comandos de Moçambique. Contém atas das reuniões. 1967 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/081/0282/003 - Atas de Comandos de Moçambique. Contém atas das reuniões e 
informações sobre os problemas que afetam a eficácia do emprego operacional das forças militares na província de 
Moçambique, operação sobre a base Nova Zambézia e a influência da falta de água na atividade operacional, falta 
de equipamento da Companhia de Engenharia de Marrupa, facilidades do Malawi à Frelimo. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0283 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/081/0283/004 - Atas de Comandos de Moçambique. Contém atas das reuniões e 
informações sobre as faltas e deficiências que afetam o potencial de combate na RMM. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/081/0283/005 - Atas de Comandos de Moçambique. Contém atas das reuniões e 
informações sobre a situação dos trabalhadores das minas de Alto Ligonha e Murrua, situação da Engenharia em 
Moçambique. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/081/0283/006 - Atas de Comandos de Moçambique. Contém atas das reuniões. 1969 / 
1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/081/0283/007 - Atas de Comandos de Moçambique. Contém atas das reuniões. 1970 / 
1970 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/082 
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Título: Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique 
Datas extremas: 1968 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 284) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.310AF 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0284 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/082/0284/001 - Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/082/0284/002 - Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/082/0284/003 - Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique. 1973 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/083 
Título: Reforços para Moçambique 
Datas extremas: 1964 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 285 - 286) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos reforços para Moçambique, pelotões de 
reconhecimento e unidades de comando e de recompletamento, defesa dos portos e aeroportos da Beira, proteção do 
caminho-de-ferro de Tete, companhias de manutenção, agrupamentos de engenharia, defesa de Cabora Bassa, 
constituição do COFI – Comando operacional das Forças de Intervenção de Moçambique, meios para o Comando Naval, 
transferência de poderes e as implicações de natureza militar. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.310AG 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0285 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/083/0285/001 - Reforços para Moçambique. Contém informações sobre a defesa dos 
portos e aeroportos da Beira e de Lourenço Marques, unidades de comando, organização de uma unidade de 
recompletamento, proteção de caminho-de-ferro de Tete, dispositivo militar em Cabo Delgado, reforços pedidos 
pelos comandos militares do ultramar. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/083/0285/002 - Reforços para Moçambique. Contém informações sobre os reforços das 
forças terrestres para o ultramar – Angola e Moçambique, reorganização do AEM – reforço de uma companhia de 
manutenção, de equipamento de engenharia, reorganização dos agrupamentos de engenharia das RMA e RMM. 
1966 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/083/0285/003 - Reforços para Moçambique. Contém informações sobre a defesa da 
futura albufeira de Cabora Bassa e vigilância do rio Zambeze, pelotões de reconhecimento Daimler e a 
inoperacionalidade das viaturas, reforços das viaturas chaimite, constituição do COFI – Comando Operacional das 
Forças de Intervenção de Moçambique, formação de unidades de comandos, espingardas automática HK 33 e LG 
HK, criação de um comando operacional, reequipamento dos esquadrões de cavalaria, esquadrão de 
reconhecimento AML Panhard, pesquisador de minas, defesa do porto e aeroporto de Lourenço Marques. 1970 / 
1973 

 
 

 
UI 0286 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/083/0286/004 - Reforços para Moçambique. Contém cópia do livro branco da República 
da África do Sul sobre defesa e produção de armamento em 1973, informações sobre helicópteros para segurança 
da linha de transporte de energia elétrica de Cabora-Bassa, companhias de caçadores, instrução, companhias de 
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comandos, viaturas chaimite, remodelação do dispositivo da ZOT, informação do CEMGFA para o ministro da 
Defesa Nacional sobre os reforços para Moçambique com despacho ministerial. 1971 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/083/0286/005 - Reforços para Moçambique. Contém informações sobre os meios 
destinados ao Comando Naval, criação de um esquadrão a cavalo na RMM, companhias de sapadores, organização 
do COFI, CODCB e CSCC. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/083/0286/006 - Reforços para Moçambique. Contém informações sobre a transferências 
de poderes em Moçambique e as implicações de natureza militar, orçamento das forças auxiliares. 1974 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/084 
Título: Diretivas para Moçambique 
Datas extremas: 1965 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 287 - 288) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por diretivas para Moçambique, incluindo diretivas operacionais e diretivas  de 
execução permanente do Comando-Chefe das Forças Armadas de Moçambique.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.310AH 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0287 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0287/001 - Diretivas expedidas pelo CEMGFA para Moçambique. Contém diretiva 
para a segurança e defesa de Moçambique contra incursões de fronteira e sublevações internas, segurança das 
atividades básicas, ação psicológica, cara de comando para o comandante chefe das Forças Armadas de 
Moçambique. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0287/002 - Diretivas para Moçambique. Contém diretivas do comando da 3ª Região 
Aérea, do Gabinete Militar do Comando-Chefe sobre o contacto com as populações malawianas ribeirinhas do Lago 
Niassa, estruturação de comandos em Moçambique, criação do sector E, composição e articulação das forças, 
atividade de contenção do alastramento da subversão violenta, instruções para o comandante da Força Aérea na 
ZIN, atividade operacional das Forças Armadas, 3 positivos fotográficos com material de guerra apreendido, 
segurança e defesa, regulamento do Corpo de Milícias de Moçambique, violação do espaço aéreo da província de 
Moçambique, áreas de intervenção livre para a Força Aérea, mapas e transparentes. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0287/003 - Diretivas para Moçambique. Contém diretivas da 3ª Região Aérea sobre a 
organização do Quartel General Avançado, potencial de voo disponível, ativação do AB7, do Gabinete Militar sobre 
a atividade no distrito do Niassa, defesa do porto e aeroporto da Beira, ameaça da Suazilândia e a segurança do 
porto e aeroporto de Lourenço Marques, operações Leão, Alfa, Alerta, Preia-mar, Hiena com mapas e 
transparentes, normas para a execução de transportes aéreos na área da 3ª Região Aérea, defesa de Nampula com 
planos de operações Barragem e defesa de Lourenço Marques. 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0287/004 - Diretivas para Moçambique. Contém diretivas sobre a atividade contra o 
inimigo no conjunto da província, atividade operacional no distrito de Niassa, estruturação de comandos de 
Moçambique, normas para a execução de transportes aéreos na aérea da 3ª Região Aérea, atividade operacional 
no distrito de Cabo Delgado, ação psicológica, defesa de Cabora Bassa. 1968 / 1970 

 
 

 
UI 0288 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0288/005 - Diretivas para Moçambique. Contém diretivas operacionais para a 
constituição dos comandos operacionais de Lourenço Marques e Beira, remodelação do dispositivo no teatro de 
operações de Moçambique, planeamento operacional para as forças armadas em Tete, Niassa, Cabo Delgado e a 
sul dos rios Luenha e Zambeze. 1971 / 1975 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0288/006 - Diretivas de Execução Permanente do Comando-Chefe das Forças 
Armadas de Moçambique sobre organização, instrução e operações - OIO. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0288/007 - Diretivas de Execução Permanente do Comando-Chefe das Forças 
Armadas de Moçambique. Contém alterações às DEPs. 1968 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/084/0288/008 - Diretivas de Execução Permanente do Comando-Chefe das Forças 
Armadas de Moçambique. Contém projeto de portaria sobre a área constituída pelos distritos da Beira e Vila Pery, 
organização da ZMC, criação da ZIC de Moçambique de Comando de General. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/085 
Título: Quadros Orgânicos de Moçambique 
Datas extremas: 1965 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 289) contendo um total de 2 processos 
Âmbito e conteúdo: Série composta por quadros orgânicos de Moçambique.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.310AI 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA 

 
UI 0289 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/085/0289/001 - Quadros orgânicos de Moçambique. Contém informações sobre a 
organização da guarnição normal da RM Angola e RM Moçambique proposta pelo SGDN, reorganização do serviço 
de saúde, intendência e material. 1965 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/085/0289/002 - Quadros orgânicos de Moçambique. Contém informações sobre o 
movimento de oficiais do QP, quadros orgânicos do comando-chefe e da RMM. 1972 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/086 
Título: Defesa Terrestre de Moçambique 
Datas extremas: 1958 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 290 - 291) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa terrestre de Moçambique, incluindo plano 
logístico, informações sobre operações, relatórios de atividades dos centros de instrução, viagem do CEMGFA a 
Moçambique e relatório da missão, organização dos serviços militares e envio de companhias de caçadores.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.320 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0290 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0290/001 - Defesa terrestre de Moçambique. Contém plano logístico Alfa, 
informações sobre terrorismo, chuvas e transportes no norte, quadros-resumo de pessoal e organização em tempo 
de paz em Angola e Moçambique, organização de grupos de combate especialmente aptos para a luta no mato, 
plano de mobilização dos comandos de agrupamento para Angola e Moçambique, comandos territoriais, 
cooperação aeroterrestre, aeronaval e terra-mar, equipamento-rádio, procedimentos de ligação solo-ar por meio 
de painéis e de very lights, dispositivo permanente relacionado com o plano de segurança e defesa da província de 
Moçambique e necessidades em forças militarizadas, operação Samba, instruções para o transporte duma 
companhia de caçadores por via aérea, normas de mobilização das forças expedicionárias à metrópole, outras 
províncias ultramarinas e estado da Índia, reorganização militar, relatório sobre a visita a Madagáscar. 1958 / 1964 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0290/002 - Relatório das atividades do Centro de Instrução 16. Contém quadros-
resumo de instrução. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0290/003 - Viagem a Moçambique. Contém informações sobre instrução, programa 
da visita de inspeção do CEMGFA, situação politica geral dos territórios vizinhos de Moçambique. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0290/004 - Relatório da missão a Moçambique. Contém relatório do ten-cor Rafael 
Alves e maj Matos Neves sobre organização e instrução. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0290/005 - Relatório do estudo de organização do Serviço de Intendência. Forças 
Terrestres, pela Chefia do Serviço de Intendência da 4ª Região Militar. 1961 / 1961 

 
 

 
UI 0291 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0291/006 - Defesa terrestre de Moçambique. Contém informações sobre o reforço 
da província com unidades metropolitanas, diretivas para a segurança e defesa contra incursões de fronteira e 
sublevações internas, dispositivo permanente de segurança, dispositivo das unidades da província em 1962, 
organização militar de 1962, mapas e croquis. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0291/007 - Defesa terrestre de Moçambique. Planos. Contém plano logístico Beta. 
1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0291/008 - Defesa terrestre de Moçambique. Contém informações sobre aquisição 
de munições, operação Sable, rendição de unidades de fuzileiros, milícias e o seu enquadramento no Exército, 
reunião de comandos de outubro de 1966, atividades terroristas, atividade operacional, utilização de meios navais 
no comando do Lago Niassa, espingardas automáticas, tropas de caminhos-de-ferro para Moçambique, dispositivo 
e missões das companhias de engenharia, armamento para voluntários nativos, planos logísticos, relatório de 
informação técnica do emissor receptor P-104M,. 1965 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0291/009 - Defesa terrestre de Moçambique. Contém mensagens e informações 
sobre a desocupação de Mocimboa do Rovuma. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/086/0291/010 - Defesa terrestre de Moçambique. Envio de companhias de caçadores. 
Contém mensagens, mapa das companhias de caçadores em Angola e Moçambique, informações sobre o envio de 
companhias de caçadores para fazer face a possíveis movimentos a eclodir nas cidades de Lourenço Marques e 
Beira. 1960 / 1961 

 
 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/087 
Título: Relatórios de Defesa Terrestre de Moçambique 
Datas extremas: 1959 / 1975 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 292 - 297) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de defesa terrestre de Moçambique, incluindo relatórios de situação 
das tropas portuguesas, relatórios periódicos de operações, resumos da atividade operacional, resumos de situação, 
relatórios de missão, sumários semanais de situação, sínteses da atividade operacional das tropas portuguesas e do 
inimigo, relatórios mensais de comando, dados estatísticos sobre operações terrestres, sitreps, sitreps iluminados e 
sitreps circunstanciados e perintreps do quartel-general de Nampula. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.320AA 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0292 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0292/001 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém relatórios de 
situação das tropas portuguesas. 1959 / 1962 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0292/002 - Relatórios da defesa terrestre de Moçambique. Contém relatórios de 
situação das tropas portuguesas. 1962 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0292/003 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Correspondência. 
Contém relatório de notícia sobre a atividade da Frelimo a partir dos territórios da Zâmbia e Malawi, instruções 
para a elaboração de relatórios operacionais, relatório da missão à Rodésia em 1967, relatório sobre o ataque de 
um gripo do Coremo ao aldeamento de trabalhadores do posto administrativo de Messandaluz, posição dos aviões 
DO-27 no ultramar, rapto de colonos europeus, helicópteros Alouettes na 3ª Região Aérea, companhias 
paraquedistas e esboços topográficos. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0292/004 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Correspondência. 
Contém relatórios periódicos de operações 6 e 7 e ordens de movimento 7, 8 e 9. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0293 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0293/005 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém resumos de 
atividade semanal das nossas tropas de maio a junho. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0293/006 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém resumos de 
situação de maio a outubro. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0293/007 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Correspondência. 
Contém relatórios mensais de informação 1 a 9/68 relativos a dezembro de 1967 a dezembro de 1968, Plano de 
operações 1 para a defesa de Nampula e relatórios de notícias sobre a luta em Moçambique, o partido da oposição 
KPU ganha terreno, formação de um governo sombra na Zâmbia e treino de terroristas para a África meridional. 
1967 / 1968 

 
 

 
UI 0294 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0294/008 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém resumos de 
situação de março a junho. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0294/009 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém resumos de 
situação de junho a agosto. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0294/010 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Correspondência. 
Contém relatório da missão de intervenção nº 31 do Destacamento 5 de Fuzileiros Especiais - Operação Nó Górdio 
referente ao período de Julho a Agosto de 1970, informações sobre a alteração aos limites entre os subsetores 
BNG, BPR e BMC do Setor B, evolução da situação em março de 1970, relatório de missão de intervenção 21 do DFE 
5 - operação Bicuda referente a Dezembro de 1969, informações sobre os resumos de situação e relatórios mensais 
de comando. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0294/011 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém resumos de 
situação de janeiro a fevereiro. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0294/012 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém sumários 
semanais de situação 48 a 52/69 relativos a dezembro. 1959 / 1959 

 
 

 
UI 0295 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0295/013 - Relatórios de defesa terrestre de Moçambique. Contém relatórios 
mensais com a síntese da atividade operacional de outubro de 1970 a novembro de 1971. 1970 / 1971 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0295/014 - Relatórios de comando sobre a defesa terrestre de Moçambique. Contém 
anexos aos relatórios mensais de comando com a situação em pessoal militar, material, munições e atividade 
operacional em outubro de 1967, relatório sobre a evolução da situação do inimigo 3/65 e relatórios de situação 1 
e 2/65. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0295/015 - Síntese da atividade das nossas tropas e do inimigo no 1º trimestre de 
1966. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0295/016 - Síntese da atividade das nossas tropas e do inimigo no 3º trimestre de 
1966. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0296 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0296/017 - Relatórios mensais de comando. Contém relatórios mensais 6 a 9/68 
relativos ao período de junho a setembro. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0296/018 - Dados estatísticos sobre as operações das forças terrestres em 
Moçambique. Contém dados mensais de janeiro a abril de 1971. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0296/019 - Sitreps da ZIN, pelo Comando da Zona de Intervenção Norte. Contém 
sitreps do 1º semestre. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0296/020 - Sitreps do Comando-Chefe de Moçambique. contem sitreps e 
informações sobre viaturas unimog na RMM, incidentes de fronteira e flagelação das tropas portuguesas através da 
Tanzânia a atividade operacional. 1970 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0296/021 - Sitreps iluminados do Comando-Chefe de Moçambique. Contém sitreps 
121 a 199, de maio a julho. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0297 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0297/022 - Sitreps não iluminados do Comando-Chefe de Moçambique. Contém 
sitreps 250 a 300, de setembro a outubro. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0297/023 - Sitreps semanais do Comando-Chefe de Moçambique. Contém sitreps de 
maio. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0297/024 - Anexos aos sitreps circunstanciados de Moçambique. Contém 
transparentes sobre o dispositivo. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0297/025 - Correspondência sobre sitreps circunstanciados. Contém mensagens e 
informações e anexos aos sitreps circunstanciados com cartas de operações de Nampula. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/087/0297/026 - Perintreps do QG de Nampula. Contém perintreps 31 a 40/68 de julho a 
outubro. 1968 / 1968 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/088 
Título: Defesa Naval de Moçambique 
Datas extremas: 1957 / 1975 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 298) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos defesa naval de Moçambique, planeamento da defesa 
naval, meios navais necessários, fiscalização das águas, aparecimento de submarinos na costa de Moçambique e sitreps 
do Comando Naval. 
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Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.330 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0298 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/088/0298/001 - Defesa naval de Moçambique. Contém informações sobre a defesa 
marítima territorial, necessidade de meios navais, fiscalização do Lago Niassa, interdição da linha de infiltração de 
Lipoche, interdição de fronteira da costa do Lago Niassa e do subsetor de Metangula, utilização de unidades de 
fuzileiros no Lago Niassa, brochura sobre a organização e funções das unidades de fuzileiros, alteração da lotação 
do Comando Naval, troca de informações sobre navegação mercante com o comando naval francês de Diego 
Suarez, vigilância da costa norte, fiscalização das águas de Moçambique, instruções para o Comando Naval. 1957 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/088/0298/002 - Planeamento de defesa marítima de Moçambique. Contém informações 
sobre a retração do dispositivo naval, situação das fragatas atribuídas ao CNM e meios navais. 1968 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/088/0298/003 - Aparecimento de submarinos desconhecidos na costa norte de 
Moçambique. Contém informações sobre a organização de uma unidade aérea antissubmarina, submarino na baia 
de Simuco. 1960 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/088/0298/004 - Sitreps do Comando Naval de Moçambique. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/088/0298/005 - Sitreps do Comando Naval de Moçambique. 1966 / 1966 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/089 
Título: Defesa Aérea de Moçambique 
Datas extremas: 1960 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 299 - 300) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa aérea de Moçambique, informações sobre 
aeronaves, normas operacionais da 3ª Região Aérea, relatórios e sitreps do comando, resumo das operações, situação 
das aeronaves e atividade operacional. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.340 

 
UI 0299 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0299/001 - Defesa aérea de Moçambique. Contém informações sobre os aviões DO-
27, retirada dos helicópteros Alouette II para a 3ª Região Aérea, cooperação operacional, utilização operacional dos 
aviões P2V5, plano de vigilância e reconhecimento Hipocampus, relatório da missão da DSI a Moçambique, 
memorando sobre a Força Aérea em Moçambique. 1960 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0299/002 - Defesa aérea de Moçambique. Contém informações sobre a revisão do 
projeto da defesa aérea de Moçambique enviada ao CEMGFA, aeródromos de Mueda e de Mocimba da Praia, 
extrato da ata da reunião do Conselho de Defesa Militar de Moçambique, estudo do reabastecimento aéreo 
integral do dispositivo terrestre do norte de Moçambique a partir das bases de Nacala e Nova Freixo utilizando o 
avião Transall C-160, plano de campanha para o Comando Aéreo de Moçambique. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0299/003 - Defesa aérea de Moçambique. Contém informações sobre os 
aeródromos de Uncanha e Furancungo, aquisição de radares para defesa aérea, mísseis Crotale, possibilidades de 
atuação aérea da Frelimo, força aérea tanziana, possibilidade aéreas do inimigo contra Angola e S. Tomé e Príncipe, 
mísseis para a Zâmbia, possibilidades aéreas da Frelimo, defesa aérea da Guiné, situação da 3ª Região Aérea, 
situação dos aviões Noratlas, helicópteros Aloutte III e aviões Fiat. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0299/004 - Defesa aérea de Moçambique. NOP. Contém normas operacionais 
permanentes da 3ª Região Aérea. 1965 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0299/005 - Defesa aérea de Moçambique. Contém anexos e transparentes, situação 
em pessoal militar e aeronaves, meteorologia de Moçambique, panfletos contra a Frelimo, diretiva para a operação 
Farpa, relatório anual co comando avançado Nampula, gráficos sobre horas de voo e situação dos aviões 
disponíveis em 1966 – 1967. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0299/006 - Sitreps do comando da 3ª Região Aérea. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0300 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0300/007 - Relatórios da 3ª Região Aérea. Contém sitreps, gráficos com a situação 
das aeronaves e atividade operacional, relatórios de ação, relatórios anuais, normas sobre o apoio aéreo pelo fogo, 
esforço de voo das aeronaves, plano de destruição de faixas de 3 aeródromos da 3ª RA. 1966 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0300/008 - Relatório resumo do ano de 1966, sobre as operações do Comando da 3ª 
Região Aérea,. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0300/009 - Relatórios da 3ª Região Aérea. Contém informação sobre a análise do 
esforço efetuado pelos meios aéreos da 3ª RA em Setembro de 1968, normas para execução de transportes aéreos 
na área da 3ª RA. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0300/010 - Situação das aeronaves e atividade operacional. Contém mensagens de 
prontidão de pilotos e mapas com a situação das aeronaves. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0300/011 - Situação das aeronaves. Contém mensagens semanais cifradas com a 
situação das aeronaves e atividade operacional. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/089/0300/012 - Situação dos aviões no teatro de operações de Moçambique. Contém 
informação do secretário de Estado da Aeronáutica. 1967 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/090 
Título: Defesas Especiais de Moçambique 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 301) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos as defesas especiais de Moçambique, incluindo defesa civil 
e corpo de voluntários e grupos especiais, incluindo atas das reuniões do Gabinete de Informação e Formação da 
Opinião Pública do Governo-geral de Moçambique, Organização Provincial de Voluntários e Defesa Civil e ação 
psicossocial com relatórios periódicos e panfletos. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.350 
Idioma e escrita: Contém textos em maconde, macuameto, suahili, ajua e nianja. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0301 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/090/0301/001 - Defesas Especiais de Moçambique. Defesa Civil e Corpo de Voluntários e 
Grupos Especiais. Contém informações sobre o reforço do teatro de operações de Moçambique, fornecimento de 
material para as forças auxiliares, orçamento para as forças auxiliares, ata da reunião de comando e estado-maior 
da RMM sobre a análise do plano de formação de GE e GEP. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/090/0301/002 - Defesa Civil e Corpo de Voluntários em Moçambique. Contém atas das 
reuniões do Gabinete de Informação e Formação da Opinião Pública do Governo Geral de Moçambique sobre a 
operação psicológica Alfa, relatório periódico do comando da Organização Provincial de Voluntários e Defesa Civil 
de Angola relativo a Abril de 1964, nomeações de pessoal para a DCT, circular sobre as medidas imediatas de 
segurança a tomar nas fronteiras da Niassalândia e Tanganica com orientação dos trabalhos futuros, esquemas, 
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distribuição de armamento, defesa civil, diretiva para estudo do emprego de grupos de patriotas e voluntários 
armados em Angola. 1960 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/090/0301/003 - Defesas Especiais de Moçambique. Ação psicossocial. Contém 
informações e relatórios periódicos de ação psicossocial 7/65, 6/65 e 1/63, operação Alfa, panfletos com tradução 
e instruções para a sua disseminação. 1963 / 1969 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/091 
Título: Planeamento da Defesa de Cabo Verde 
Datas extremas: 1960 / 1976 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 302 - 305) contendo um total de 24 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa de Cabo Verde, reorganização 
do dispositivo das forças terrestres, cartas de comando, atas do Conselho de Defesa Militar, reforços para Cabo Verde, 
diretivas e quadros orgânicos, defesa terrestre, relatórios de comando, sitreps e sitreps circunstanciados, planeamento 
da defesa marítima e da defesa aérea, defesas especiais ao nível da defesa civil e corpo de voluntários e planos de ação 
psicológica. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.400 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição e 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0302 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0302/001 - Planeamento da defesa de Cabo Verde. Contém informações sobre a 
dependência do navio Pedro Nunes durante a sua permanência em Cabo Verde, planos de defesa e proteção no 
ultramar, fiscalização das águas territoriais, embarcações estrangeiras em águas territoriais, nomeação dos 
comandantes do CTI, cooperação inter - Forças Armadas, unidade presentes na ilha do Sal, cooperação na defesa 
do arquipélago, condições sanitárias na ilha do Sal, instalação do CTI na Cidade da Praia, instruções para 
cooperação mar-terra, relatório dos trabalhos da reunião de comandos realizada no QG das Forças Terrestres - 
Mindelo, comunicações internas na Ilha do Sal, relatório de reconhecimento feito à Ilha do Sal e relatório da missão 
a Cabo Verde pelo ten-cor Abílio Augusto Brito e Melo, apontamentos sobre alguns aspetos de cabo Verde pelo cor 
José Galvão de Melo, estado e capacidade dos aquartelamentos das extintas batarias de costa e antiaérea, 
informações sumárias relativas à instalação e vida das tropas na ilha do Sal. 1960 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0302/002 - Planeamento da defesa de Cabo Verde. Contém 9 subprocessos sobre a 
rendição do Pelotão de caçadores de Chão Bom, relatórios periódicos de comando, diretivas, planos e ordens de 
operações, guarnição do presídio de Chão Bom, abastecimento de água na Ilha do Sal, transportes marítimos no 
arquipélago, apoio logístico e alimentação na Ilha do Sal, meios de defesa para Cabo Verde e instalação de uma 
companhia de artilharia no Sal. 1961 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0302/003 - Planeamento da defesa de Cabo Verde. Contém informações sobre a fase 
final da evacuação das tropas portuguesas de Cabo Verde, S. Tomé, Angola e Moçambique, relatório de situação 
político-militar em Cabo Verde, plano de redução e retração do dispositivo, defesa do aeroporto do Sal, eficiência 
operacional, situação do material do Mindelo, atividades subversivas, visita de uma força naval brasileira a Cabo 
Verde e Lisboa. 1968 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0302/004 - Planeamento da defesa de Cabo Verde. Reorganização. Contém 
informações sobre forças militares e militarizadas existentes na província, guarnição normal e reforço para Cabo 
Verde, situação dos meios de Cabo Verde, reforço da PSP e DGS, meios aéreos para a defesa, carta do gen 
Deslandes ao ministro Viana Rebelo, vencimentos do pessoal, reorganização do dispositivo das forças terrestres, 
atividade operacional, meios navais para a contrassubversão. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0303 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/005 - Planeamento da defesa de Cabo Verde. Reorganização. Contém 
informações sobre a segurança do aeroporto do Sal, plano de defesa de Cabo Verde, incidentes entre civis e 
militares na cidade da Praia, guarnição, estudo da proposta do CTI. 1970 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/006 - Cartas de Comando de Cabo Verde. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/007 - Cartas de Comando e Gabinete Militar de Cabo Verde. Contém cartas de 
comando do contra-CALM Lino Paulino Pereira e do COM Pedro Fragoso de Matos, e informações sobre a 
constituição do Gabinete Militar, cópia fotografada do relatório sobre os incidentes ocorridos na ilha do Sal em 
Junho de 1967. 1968 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/008 - Atas do Conselho de Defesa Militar. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/009 - Reforços para Cabo Verde. Contém informações sobre os planos de 
rendições de unidades entre a Guiné e Cabo Verde e reforço de Cabo Verde, efetivos do CTICV, informação e 
vigilância de Cabo Verde, efetivos da PSP, pedidos de reforços. 1962 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/010 - Diretivas para Cabo Verde. Contém diretivas de preparação operacional. 
1968 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/011 - Quadros orgânicos de Cabo Verde. 1969 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0303/012 - Ordens de Serviço do CTI de Cabo Verde. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0304 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0304/013 - Defesa terrestre de Cabo Verde. Contém informações sobre a rendição 
de unidades entre Cabo Verde e Guiné, ordem particular de operações 4, normas preventivas a adotar no caso de 
previsão de alteração de ordem pública, planos de operações, diretivas, normas e relatório anual do SIM, 
problemas da ilha do Sal, aquisição de uma propriedade no Sal, organização dos serviços na ilha do Sal, ordens de 
operações. 1960 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0304/014 - Defesa terrestre de Cabo Verde. Contém relatório de situação político-
militar, ordens de operações, plano de operações – exercício Cachupa. 1965 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0304/015 - Relatórios de defesa terrestre de Cabo Verde. Contém plano de retirada 
do dispositivo militar, relatório de situação político-militar, relatórios de contrainformações, situação das unidades. 
1961 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0304/016 - Relatórios de comando de Cabo Verde. Contém relatório da situação 
político-militar em Cabo Verde, relatório de posse do comandante militar, relatórios de comando. 1968 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0304/017 - Sitrep de defesa terrestre. Contém relatório da visita a Cabo Verde. 1971 
/ 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0304/018 - Sitreps circunstanciados de Cabo Verde. Contém intsum do comando 
chefe de Cabo Verde. 1975 / 1975 

 
 

 
UI 0305 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0305/019 - Planeamento de defesa marítima de Cabo Verde. Contém informações 
sobre o movimento de navios de guerra nacionais, instruções do comandante naval, situação interna em Cabo 
Verde, controlo naval da navegação – Porto Grande de S. Vicente de cabo Verde como porto de reunião de 
comboios da Lane D, situação dos navios da Armada ao serviço das províncias de Cabo Verde e Guiné, fiscalização 
das águas do arquipélago, infraestruturas da Armada. 1960 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0305/020 - Planeamento de defesa marítima de Cabo Verde. Contém mensagens do 
comando naval. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0305/021 - Planeamento de defesa aérea de Cabo Verde. Contém informações sobre 
aterragens não autorizadas de aeronaves estrangeiras, pessoal da Força Aérea, proposta do secretário de Estado da 
Aeronáutica para o ministro da Defesa Nacional sobre a situação do pessoal em comissão militar, meios aéreos 
para Cabo Verde, relatório da Comissão Encarregada do Estudo da defesa Aérea em Cabo Verde e Guiné, instalação 
da 3ª Zona Aérea. 1969 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0305/022 - Planeamento de defesa aérea de Cabo Verde. Contém diretivas para 
defesa do arquipélago e preparação operacional, informações sobre a defesa do aeroporto do Sal, ata da reunião 
para coordenação de informação. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0305/023 - Planeamento de defesas especiais: Defesa civil e corpo de voluntários de 
Cabo Verde. Contém ordens de serviço do Comando da Organização Provincial de Voluntários de Cabo Verde. 1961 
/ 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/091/0305/024 - Planeamento de defesas especiais: acção psicológica. Contém plano de 
acção psicológica 1 do CTI e despacho sobre acção psicossocial. 1961 / 1962 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/092 
Título: Planeamento da Defesa da Guiné 
Datas extremas: 1953 / 1975 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 306 - 310) contendo um total de 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa da Guiné, segurança das 
atividades básicas, NEPS de operações, relatórios de informações e mapas de baixas, feridos e doentes, visita do 
ministro da Defesa, desmobilização de pessoal e retirada da guarnição. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0306 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0306/001 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações e esquema sobre 
a situação militar nos países limítrofes da Guiné, viagem do CEMGFA à Guiné, visita a Cabo Verde e à Guiné de uma 
missão de oficiais do EMA, desembarque de armamento russo em Dakar, diretiva para segurança e defesa da 
província contra incursões de fronteira e sublevações internas, ordem de batalha, localização de unidades militares 
no interior da Guiné, estado de emergência, situação de armas ligeiras, telegramas e mensagens, relatório sobre a 
greve de marinheiros indígenas no cais de Pigiguiti, informações do EMA e EMFA sobre o memorando do CEMGFA 
relativo às medidas militares para a Guiné Portuguesa, reconhecimento geológico na região fronteiriça. 1953 / 
1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0306/002 - Segurança das atividades básicas. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0306/003 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém 6 subprocessos sobre a defesa 
da Fazenda Experimental de Fá da Brigada de Estudos Hidráulicos, parque de armazenagem para combustíveis em 
Bissau, elementos subversivos presos na Guiné, segurança dos depósitos de gasolina de Bandim, trabalhos 
preparatórios sobre a instrução pessoal e secreta – IPS para o Comando-Chefe da Guiné e fixação de militares em 
colonatos de Moçambique. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0306/004 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém boletins informativos das 
Forças Armadas da Guiné, esboço de um conceito de operações para a Guiné, exposição do comandante-chefe da 
Forças Armadas da Guiné no Conselho Superior Militar, criação de obstáculos e armadilhas, relatórios da visita à 
Guiné pelo GEN Venâncio Augusto Deslandes e ten-cor Abílio Augusto Brito e Melo, ordem de operações conjuntas. 
1963 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0306/005 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém normas - neps de operações 
do CTIG. 1963 / 1963 

 
 

 
UI 0307 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0307/006 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre o premio 
Governador da Guiné e normas para concessão do prémio a elementos civis, boletins informativos das Forças 
Armadas da Guiné, projeto de IPS – instrução pessoal e secreta enviada ao comandante-chefe e constituindo 
diretiva para o planeamento e conduta de defesa da província contra forças militares regulares que intentam a sua 
invasão, estudos de situação, operações e ataque em força proveniente de territórios vizinhos, ordens de serviço, 
relações de feridos, doentes e mortos, perintrep 19/64, supintrep 1/64 com estudo sumário do inimigo no sector C, 
relatório do desembarque em Cametongo, diretiva de segurança interna de emergência, voos suspeitos. 1964 / 
1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0307/007 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre estudo da 
possibilidade de redução em comandos de batalhão, ordens de serviço, diretivas rotação das unidades na Guiné, 
plano da exposição feita ao Conselho Superior Militar, reunião dos Serviços de Informação, movimentos de navios 
no ultramar, exposição da situação operacional da Guiné feita no Curso de Altos Comandos no IAEM com 
transparentes anexos. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0307/008 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre a visita do 
GEN Deslandes ao Comando de Defesa Marítima da Guiné, reuniões dos serviços de informações, boletins de 
informações do Centro de Coordenação de Informações – CCI, atitude a tomar em face de agressão por parte de 
países estrangeiros, recenseamento eleitoral dos militares na Guiné, mapas de baixas. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0308 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0308/009 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre a situação 
no leste, mapas mensais de baixas, feridos e doentes, reuniões dos serviços de informação, meios aéreos na Guiné, 
prémio governador da Guiné, relatório sobre as declarações do alf. António Joaquim Lopes da Silva Leite após a sua 
detenção no Senegal, memorial sobre a situação na Guiné. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0308/010 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações o prémio 
Governador da Guiné, reforço de pessoal técnico para a construção e reparação de estradas, reuniões dos serviços 
de informações, material perdido pelas tropas portuguesas em operações, ordens de serviço, normas para 
execução, delimitação e atuação na ZLIMA – Zona de Livre Intervenção da Marinha. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0308/011 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre a 
organização de novas forças, prémio Governador da Guiné, atas das reuniões semanais de informações, mapas 
mensais de feridos e doentes, relatório cronológico das atividades levadas a efeito pelas forças dependentes do 
CTIG para localização dos militares desaparecidos no decorrer da operação Lenda na região Fulacunda, reparação 
de estradas. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0308/012 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém relatórios de informação, 
mapas mensais de baixas, feridos e doentes, atas das reuniões do Gabinete Militar, pessoal do Gabinete Militar. 
1966 / 1966 

 
 

 
UI 0309 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0309/013 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém memorando do CEMGFA gen. 
Beleza Ferraz com considerações e previsões acerca das medidas necessárias e urgentes relativamente à Guiné 
Portuguesa em face da independência da República da Guiné, nomeações de pessoal, prémio Governador da 
Guiné, mapas mensais de baixas, feridos e doentes, relatório da operação Salto pela Companhia de Caçadores 
Paraquedistas, atas das reuniões do Gabinete Militar, exposição de Agostinho da Silva Gomes de Bissau ao 
presidente do Conselho, embarcações para o CTIG. 1966 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0309/014 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre a 
necessidade de aviões, mapas de mortos, feridos e doentes, prémio governador da Guiné, normas para a execução 
de funções policiais pelas autoridades militares, missão a Cabo Verde e à Guiné chefiada pelo CEME e evolução dos 
assuntos tratados, comunicados do CCFAG. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0309/015 - Visita do ministro da Defesa Nacional à Guiné. Contém informações sobre 
a moral das tropas na província, programa da visita, memorandos das reuniões de comando. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0309/016 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre o 
reordenamento das populações, prospeção de petróleo e concessão à Esso Exploration Guiné, Lda., relatórios 
sobre a atividade operacional, apontamentos sobre a marcha de aproximação e contacto com o inimigo pelo MAJ 
Soares Fabião, demissão de Amílcar Cabral, material de guerra do PAIGC, comportamento e valor operacional dos 
obuses 10,5/28 e M/943, normas de cooperação ar-superfície – COOPAS, desmatação de itinerários e secagem de 
árvores, mapas de mortos, feridos e doentes, medidas geofísicas na plataforma continental da Guiné Portuguesa 
pela Companhia de Petróleos Total, elementos sobre a situação político-militar da Guiné, posse do comandante do 
CTIG. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0309/017 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém informações sobre o prémio 
Governador da Guiné, estudos de informação da Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau com estimativa da situação do 
inimigo, defesa de aquartelamentos com canhões sem recuo, medidas contra o PAIGC, relatórios de notícia sobre 
as atividades do PAIGC, mapas de mortos, feridos e doentes, repatriamento de militares vindos da República da 
Guiné, relatório resumo do acidente no rio Corubal, elementos sobre a situação operacional da Guiné, resultados 
da operação Batida na região de Sambuia. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0310 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0310/018 - Planeamento da defesa da Guiné. Necessidades do CCFA da Guiné. 
Contém situação dos reforços do Exército, meios navais e Força Aérea. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0310/019 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém subprocesso sobre o emprego 
da cavalaria no teatro de operações da Guiné, mapas de mortos, feridos e doentes, relatórios de notícias sobre as 
atividades do PAIGC, boletins do SIPFA, relatório sistemático sobre o memorando apresentado pelo PAIGC ao 
Comité de Libertação da OUA, informações sobre a situação e reforços para o leste da Guiné, agravamento da 
situação no teatro de operações e medidas de ação imediata, situação no Gabu – área de Nova Lamego, atividades 
do PAIGC no Boé e bases no exterior formação de companhias de caçadores nativas, serviço de reanimação do 
Hospital Militar 241/CTIG, fixação de residência. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0310/020 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém mapas mensais de mortos, 
feridos e doentes, normas de logística e alterações às normas de operações, mensagens e telegramas, dispositivo e 
potencial do inimigo no Quinara, atividades do PAIGC, estudo de informações da Guiné, Cabo Verde, Macau e 
Timor com estimativa da situação do inimigo referida a dezembro de 1970. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0310/021 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém relatório da reunião de 
estudos da Direção da Arma de Engenharia, de 4 a 13 de Março de 1974. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/092/0310/022 - Planeamento da defesa da Guiné. Contém sumário dos assuntos tratados 
pelo grupo de trabalho para a diretiva 8 do CEMGFA sobre a retirada de materiais e transporte de pessoal da Guiné 
para Lisboa, apoio a novos países de expressão portuguesa, mensagens, retração do dispositivo no CTIG e 
desmobilização de pessoal e retirada da guarnição. 1974 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/093 
Título: Cartas de Comando e Gabinte Militar da Guiné 
Datas extremas: 1957 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 311 - 312) contendo um total de 8 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a cartas de comando e do Gabinete Militar da Guiné, 
organização e reforços de pessoal, movimentos de pessoal, atividade operacional e instruções para a reorganização das 
estruturas de comando. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AB 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0311 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0311/001 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém informações 
sobre a organização e reforços de pessoal para o Gabinete Militar e quadros orgânicos provisórios, estrutura e 
organização do CCFAG, cartas de comando para o comandante-chefe e informação sobre os relatórios de comando. 
1957 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0311/002 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém informações 
sobre nomeações de militares para o QP da Guiné, movimentos de pessoal no Gabinete Militar. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0311/003 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém 9 subprocessos 
sobre a substituição de oficiais no CCFAG, aterragem do avião congolês na Aldeia Formoso, substituição de oficiais 
no Gabinete Militar, quadro orgânico e reforço do Gabinete Militar, regresso do pessoal por ordem do BRIG 
Spínola, nomeação do comandante e 2º comandante do CTIG. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0311/004 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém informações 
sobre reorganização, substituição e nomeação de oficiais no Gabinete Militar, relatórios de atividade operacional, 
criação do Comando de Agrupamento Operacional, organização prevista para o Gabinete. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0312 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0312/005 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém 3 subprocessos 
sobre o reforço do quadro orgânico do Gabinete, pedido de esclarecimento do ministro do Exército sobre 
problemas na Guiné e nomeação de um oficial para CTIG. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0312/006 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém informações 
sobre o quadro orgânico do CCFAG e do CTIG, nomeações de pessoal, unificação dos comandos da Guiné, 
instruções para reorganização das estruturas de comando e das forças dos teatros de operações ultramarinos, 
criação de um Comando de Agrupamento Operacional – COMOP e do Comando de Agrupamento de Bissau – 
COMBIS e Comando de Agrupamento Leste, estruturação do Comando-Chefe como comando conjunto. 1968 / 
1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0312/007 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém informações 
sobre movimentos de pessoal, recompletamentos e substituições no CTIG, promoção do GEN António de Spínola, 
estruturação do Comando-Chefe como comando conjunto. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/093/0312/008 - Cartas de comando e Gabinete Militar da Guiné. Contém informações 
sobre a carta de comando do GEN Conceição Rodrigues, reforço de pessoal. 1970 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/094 
Título: Cooperação Aeroterrestre na Guiné 
Datas extremas: 1960 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 313) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à cooperação aeroterrestre da Guiné.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AE 

 
UI 0313 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/094/0313/001 - Cooperação aeroterrestre na Guiné. Contém informações sobre as 
normas para as comunicações e transmissões de cooperação entre os três ramos das forças armadas no ultramar, 
atas das reuniões e pareceres da Comissão de Coordenação de Telecomunicações do SGDN, relatório das 
experiências nas OGMA em Alverca do equipamento THC 766 na cooperação ar-terra, relatório sobre a ligação ar-
terra no CCFAG, instruções de segurança para a cooperação aeroterrestre. 1960 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/094/0313/002 - Cooperação aeroterrestre na Guiné. Contém informações sobre planos 
de comunicações, e cooperação ar-terra. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/094/0313/003 - Cooperação aeroterrestre na Guiné. Contém ata resumo 9/73 da 
Delegação da Comissão de Coordenação das Telecomunicações da Guiné. 1973 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/095 
Título: Atas das reuniões de Comandos da Guiné 
Datas extremas: 1963 / 1971 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 314) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões de comandos da Guiné, incluindo Conselho Superior Militar 
da Guiné.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510 

 
UI 0314 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/095/0314/001 - Atas do Conselho Superior Militar da Guiné. Contém ata da 8ª reunião da 
Comissão Provincial Coordenadora de Contrapropaganda Radiofónica – CORGUINÉ, informações sobre as atas das 
reuniões do Conselho de Defesa Militar, atas das sessões do CDM. 1963 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/095/0314/002 - Atas das reuniões mensais de comandos da Guiné. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/095/0314/003 - Atas das reuniões de comandos da Guiné. Contém atas e informações 
sobre a falta de oficiais superiores no CTIG, conferência de Cartum e o estabelecimento de um exército africano. 
1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/095/0314/004 - Atas das reuniões no CCFA Guiné. Contém atas, informações e pareceres. 
1970 / 1971 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/096 
Título: Atas das reuniões de informações do CCI da Guiné 
Datas extremas: 1966 / 1967 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 315) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões de informações do Centro de Coordenação de Informações – 
CCI da Guiné.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510 

 
UI 0315 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/096/0315/001 - Atas semanais da reunião de informações do Centro de Coordenação de 
Informações – CCI. Contém atas do período de 21 de setembro de 1966 a 4 de janeiro de 1967. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/096/0315/002 - Atas semanais da reunião de informações do Centro de Coordenação de 
Informações – CCI. Contém atas do período de 4 de janeiro a 5 de abril. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/096/0315/003 - Atas semanais da reunião de informações do Centro de Coordenação de 
Informações – CCI. Contém atas do período de 5 de abril a 28 de junho. 1967 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/096/0315/004 - Atas semanais da reunião de informações do Centro de Coordenação de 
Informações – CCI. Contém atas do período de 28 de Junho a 23 de agosto. 1967 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/097 
Título: Reforços para a Guiné 
Datas extremas: 1961 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 316 - 318) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a reforços para a Guiné, a nível de efetivos, unidades e 
material, aproveitamento do potencial humano nativo recrutável, reorganização de serviços e apoio logístico. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AG 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0316 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0316/001 - Reforços para a Guiné. Contém informações sobre o envio de uma 
companhia móvel de polícia, relação das unidades enviadas desde março de 1963, envio de reforços para defesa da 
Guiné, despachos do GEN Gomes de Araújo, necessidade de reforço dos efetivos atuais e de abarracamentos, 
embarque de uma companhia de caçadores, localização de unidades e subunidades, relação de efetivos em 1961. 
1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0316/002 - Reforços para a Guiné. Contém informações sobre o reforço do CTIG, 
material 11,4 cm, defesa antiaérea do AB2 – Bissau, aproveitamento do potencial humano nativo recrutável, 
despachos do GEN Gomes de Araújo, comandos de agrupamento do CTIG, reforços dos meios atribuídos à zona 
aérea de cabo Verde e Guiné – ZACVG, unidades mobilizáveis, situação militar, pelotões de reconhecimento 
Daimler, parecer do CEME GEN Câmara Pina sobre pedidos de pessoal para a Guiné, constituição de 3 esquadrões 
de reconhecimento equipados com AM Panhard, despacho para a Força Aérea, rendição de unidades entre Guiné e 
Cabo Verde, situação das unidades de reforço para o ultramar, plano de transportes, reforço da guarnição de Cabo 
Verde como zona de retaguarda da Guiné, funcionamento das repartições do QG do CTIG. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0316/003 - Reforços para a Guiné. Contém subprocessos sobre a constituição de 10 
pelotões de caçadores naturais para o CTIG, fornecimento de material de intendência para instalação de pessoal 
IAO, orçamento do Gabinete Militar para 1969, informações sobre o problema da artilharia na Guiné, material para 
os comandos operacionais, reforços dos meios navais, exposição do comandante do Agrupamento 2957 TEN-COR 
Hélio Felgas sobre a situação no setor do Agrupamento Leste, organização de pelotões de milícias na Guiné, criação 
de um comando no Campo Militar de Brá, pelotão de AML, tropas de engenharia, viaturas e espingardas 
automáticas G3, pelotões de caçadores N, fornecimento de lança-granadas foguete de 37 mm, criação de 5 
companhias de milícias, situação na área do Sendegal, defesa antiaérea, reforço de pelotões de canhões sem recuo. 
1966 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0316/004 - Reforços para a Guiné. Contém subprocessos sobre a autodefesa e 
milícias, reforços da Força Aérea e Companhia de Caçadores Africana, meios navais solicitados pelo Comando-
Chefe, regulamento do corpo de milícias, reorganização do depósito de adidos da Guiné, reforço do CTIG com um 
Destacamento de Inspeção de Alimentos – DIAL, constituição de destacamentos de fuzileiros especiais – DFEs 
africanos, aumento do nível de munições de 60 para 90 dias no CTIG, reforços de pessoal e material de 
reconhecimento e transmissões para o DLRT8, reforço do Serviço de Material, reorganização da Chefia do Serviço 
de Transportes, rendições de janeiro de 1969. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0317 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0317/005 - Reforços para a Guiné. Contém informações sobre a utilização de bocas 
de fogo de 9,4 cm em tiro terrestre, meios de referenciação pelo som e por radar, constituição de um comando de 
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agrupamento operacional, reforço de material de artilharia, aquisição de munições, reforço do teatro de operações 
com uma companhia de sapadores de engenharia, transferência de AML Panhard de Angola para a Guiné, material 
de transmissões para as milícias, situação das unidades de reconhecimento, autometralhadoras e viaturas Fox e 
Daimler, situação das viaturas blindadas no CTIG, reforços aéreos para a Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné – 
ZACVG, fuzileiros navais, viaturas Chaimite. 1970 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0317/006 - Reforços para a Guiné. Contém mensagens e informações sobre o 
regresso de uma companhia de paraquedistas, distribuição de minas A/C, reorganização da artilharia antiaérea, 
proposta de localização da BAAA 7043 Ligeira, exposição do CCFAG, defesa aérea, ordem para organização de 
unidades destinadas ao ultramar, Relatório sobre o emprego do material antiaéreo 9,4 cm na defesa de Bissalanca, 
quadro orgânico do Comando geral de Milícias da Guiné, metralhadoras Browning. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0317/007 - Rendições para a Guiné. Contém informações sobre a rendição de 
unidades de reforço à guarnição normal do CTIG, rendição de DFEs e movimentos das unidades de fuzileiros, 
substituição da 38ª Companhia de Comandos, atraso no regresso de 7 companhias, rendição de unidades entre 
Cabo Verde e Guiné, rendição de pelotões independentes de caçadores. 1969 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0317/008 - Reforços para a Guiné. Contém documentos gerais do nº 1 – 99 sobre 
reforços pedidos em maio de 1969, rendições de unidades, reforços não enviados, companhias de comandos, 3 
companhias de caçadores, vol. 1. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0317/009 - Reforços para a Guiné. Contém documentos gerais do nº 100 – 174 sobre 
despachos do ministro da Defesa Nacional, CEMGFA e CEME e análise detalhada da situação dos pedidos do 
Comando-Chefe, vol. 2. 1969 / 1971 

 
 

 
UI 0318 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0318/010 - Reforços para a Guiné. Contém documentos sobre a reorganização das 
companhias de caçadores, reforços de artilharia, reforço da 5ª Companhia de Caçadores Africana e reforços de 
engenharia, vol. 3. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0318/011 - Reforços para a Guiné. Contém documentos sobre o Campo de Instrução 
Militar de Bolama, reforço das companhias de comandos africanas, reforço do BSM, assuntos pendentes do CCFAG, 
logística, vol. 4. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/097/0318/012 - Reforços para a Guiné. Contém documentos sobre companhias de 
milícias, Companhia do Terminal e reorganização do apoio logístico no teatro de operações da Guiné, mobilização 
de um comando operacional reduzido – COP, defesa de Bissau, ponto de situação sobre os reforços para a Guiné, 
viaturas blindadas, completamento do Campo de Instrução Militar de Bolama, vol. 5. 1969 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/098 
Título: Diretivas da Guiné 
Datas extremas: 1963 / 1973 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 319) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por diretivas do Comando-chefe das Forças Armadas da Guiné.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AH 

 
UI 0319 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/098/0319/001 - Diretivas para a Guiné. Contém diretivas do CCFAG e informações sobre a 
ideia de manobra para o desenvolvimento operacional na época seca de 1969, remodelação do dispositivo no 
corredor de Guileje, sitreps diários, ata das conclusões da reunião de comandos de 9 de abril de 1968, diretivas 
operacionais, tratamento de populações, feridos, doentes e pessoal inimigo capturado e apresentado, possível 
rendição de terroristas, diretivas de ação psicológica, controlo e defesa de Bissau, normas sobre a exploração 
oportuna de informações, do COMZAVERGUINE, operações Beta, Tridente, Dardo, Rede e Leque. 1963 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/098/0319/002 - Diretivas para a Guiné. Contém diretivas do CCFAG sobre a formação do 
COP 4, reestruturação do dispositivo no Chão Manjaco, operação no rio Corubal, quebra de segredo e divulgação 
de notícias de natureza operacional, zonas de Bissau interditas a militares, normas para a informação provincial, 
classificação das bacias hidrográficas, aproveitamento do pessoal combatente, transferência do esforço de contra 
penetração na fronteira norte, normas para reordenamentos e autodefesas, apoio às populações, fiscalização e 
controlo do cumprimento das missões operacionais, campanha psicológica de recuperação, ação da Força Aérea, 
extinção do COP 2, autodefesa na ilha de Jete, reagrupamento das forças de intervenção, reuniões de comandos, 
extinção de agrupamentos e alteração da sua orgânica, esforço d defesa das populações na zona leste, 
remodelação do dispositivo no corredor de Guileje, defesa da população na região de Catió, ação de contra 
penetração nos corredores de Sambuiá e Sano-Canja, operações Soberania, Boas Vindas, Fuzileiro e Relâmpago, 
contra penetração no corredor de Sitató, instalação da base fluvial de Ganturé a sul de Bigene, defesa de Bissau, 
remodelação do dispositivo da Guiné, remodelação do dispositivo de Aldeia Formosa, flamula de honra do CTIG, 
reajustamento do dispositivo de Cabedú e Empada, retirada da companhia da ilha do Como. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/098/0319/003 - Diretivas para a Guiné. Contém diretivas do CCFAG sobre defesa da ilha 
de Bissau, atribuição e consumo de munições, manobra para o desenvolvimento operacional na época seca, 
emprego da artilharia, ensino escolar militar, fogos de retaliação, esforço de contra penetração entre Bula e Ponta 
de S. Vicente, divisão territorial do teatro de operações, reordenamentos na época seca, manobra socioeconómica 
no Chão Manjaco, alteração da zona de ação do BCAÇ 2861, contra penetração no rio Cacheu, formação do COP 7, 
COP 6 e COP 5, ação sobre as populações da área de Tiligi/Oio, instrução primária, patrulhamento rural das áreas 
não afetadas pela atividade de guerrilha, planos de defesa de aquartelamentos e localidades, urbanização de 
aglomerados populacionais, manobras no RCorubal, remodelação de dispositivos, formação do setor 7, contra 
penetração na zona do rio Geba, agravamento da situação no setor L1, Comissão Coordenadora dos Transportes 
Fluviais, reforço da ação de contra penetração nos corredores de Sambuiá e Canja, defesa dos aquartelamentos de 
Cameconde e Cacine, exploração de prisioneiros apresentados ou informadores, situação critica da guarnição de 
Canjambari, áreas de intervenção do Comando-Chefe e emprego de meios aéreos. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/098/0319/004 - Diretivas para a Guiné. Contém diretivas do CCFAG, informações e 
memorandos sobre companhias de comandos na Guiné e atualização e evolução da Força Africana, carta do 
Comando- Chefe para o CEMGFA sobre a situação no teatro de operações, exercício de comando, na conduta de 
ação de combate, reordenamento e autodefesa de populações a realizar na época seca. 1969 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/099 
Título: Quadros Orgânicos da Guiné 
Datas extremas: 1969 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 320) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por quadros orgânicos da Guiné.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AI 

 
UI 0320 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/099/0320/001 - Quadros orgânicos da Guiné. Contém informações sobre a orgânica do 
Comando de Agrupamento Operacional - CAOP, reorganização do quadro orgânico do quartel-general do CTIG, 
necessidades de pessoal nos CAOP, quadro orgânico do Centro de Licenças de Bolama, quadro orgânico e pessoal 
para o Centro de Comunicações do CCFAG. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/099/0320/002 - Quadros orgânicos da Guiné. Contém informações sobre a substituição 
de 3 PEL REC Daimler por PEL ART no CTIG, necessidades de remodelação do dispositivo de artilharia, quadro 
orgânico do Quartel-General do CTIG, organização do batalhão tipo comandos, estudos comparativos, quadro 
orgânico do Batalhão de Comandos Africano e do Comando Operacional Reduzido – COOPER, quadro orgânico do 
Campo de Instrução Militar de Bolama. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/099/0320/003 - Quadros orgânicos da Guiné. Contém informações sobre alteração do 
quadro orgânico do Comando das Transmissões do CTIG, remodelação da estrutura do Comando Militar, quadro 
orgânico do Comando Geral de Milícias. 1974 / 1974 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/100 
Título: Ordens de Serviço da Guiné 
Datas extremas: 1962 / 1974 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 321 - 322) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AL 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0321 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/100/0321/001 - Ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 1962 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/100/0321/002 - Ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/100/0321/003 - Ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/100/0321/004 - Ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0322 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/100/0322/005 - Ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/100/0322/006 - Ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/100/0322/007 - Ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/101 
Título: Atividade Operacional na Guiné 
Datas extremas: 1968 / 1974 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 323) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à atividade operacional na Guiné, incluindo ordens e 
relatórios de operações.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AN 

 
UI 0323 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/101/0323/001 - Atividade operacional na Guiné. Contém ordens e relatórios de 
operações do BCP 12: Hercules, Plutos, Cronos, Zeus, Osiris, Isis, Horus, Jupiter, Vénus, Baco, Apolo e Neptuno, 
Tubarão na área de Buba-Tombó, Marte na área de Gandembel, Afrodite, Diana, Mercúrio, Ceres, Preparação I, 
Recolha e Preparação II, Pantera I, Cajú, Pantera II, Garça, Leopardo I, Leopardo II, Leopardo III, Barracuda III, 
Ciclone II, Ciclone III, Tufão, Tempestade, Hércules, Ciclone I, Avestruz, Trovão, Mercúrio II, Vendaval. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/101/0323/002 - Atividade operacional na Guiné. Contém ordens e relatórios de 
operações do BCP 12: Jovem Zagal II, Gato Branco, Jovem Zagal I, Calamar Branco, Moreia Branca, Polvo Branco, 
Parca, Teuto, Jove, Anfião, Circe, Juno, Adónis, Esmeralda, Assur, Ares, Nereu, Héstia, Demétria, Talião. Ordens de 
operações conjuntas: Aquiles Primeiro e critica da atividade operacional do COP 4. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/101/0323/003 - Atividade operacional na Guiné. Contém ordens e relatórios de 
operações do BCP 12: Canguru/a, Orquídea Branca, Picapau Verde, Falcão Verde, Raposa Negra, Perdiz Negra, 
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Pardal Negro, Gorila Negro, Crocodilo Negro, Rinoceronte Negro, Gato Negro, Jovem Zagalo III, Furão Negro, 
Elefante Negro e operação Gata Brava do Comando da Defesa Marítima da Guiné. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/101/0323/004 - Atividade operacional na Guiné. Contém ordens e relatórios de 
operações do BCP 12: Jaguar Vermelho. 1970 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/101/0323/005 - Atividade operacional da CAOP - Guiné. Contém situação militar na região 
noroeste do teatro de operações, recolha do destacamento de Copá, sitreps  diários do CAOP. 1969 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/102 
Título: Defesa Terrestre da Guiné 
Datas extremas: 1959 / 1975 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 324 - 327) contendo um total de 18 processos com fotos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa terrestre da Guiné, relações de incidentes, 
organização de serviços, relatórios de comando, resumo de reconhecimentos e missões efetuadas, situação militar e 
política da guiné, moral e bem-estar das tropas, evolução da situação e bombardeamento do senegal, resumos semanais 
de operações, visita do CEMGFA, planos e ordens de operações, defesa de fronteiras e autodefesa das populações, 
colaboração das populações nativas em operações militares. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.520 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0324 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0324/001 - Relação de incidentes na Guiné – Setor Sul. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0324/002 - Defesa terrestre da Guiné. Contém mensagens, instruções para o 
embarque de uma companhia de caçadores e informações sobre o dispositivo das forças terrestres, relatório do 
comandante militar COR Silva Bessa, resumos dos reconhecimentos e missões efetuadas, organização dos serviços 
de material, saúde e intendência, casas desmontáveis da SIGUE, atas de provocação contra o Senegal, necessidades 
de pessoal de transmissões, relatório sobre ligação ar-terra, situação militar e atividades dos elementos do PAIGC 
no Senegal e República da Guiné, Companhia de Caçadores Naturais, parada do 1º de Maio de 1962 em Conacri, 
pontos sensíveis da cidade e ilha de Bissau, necessidades de pessoal e material, Destacamento 2 de Fuzileiros 
Especiais, rendição de unidades, situação militar e politica da Guiné, elementos para a elaboração de um possível 
plano para a limpeza do setor Sul, trabalhos da Brigada de Estudos Hidráulicos, resumos de operações. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0324/003 - Defesa terrestre da Guiné. Contém 7 subprocessos sobre dispositivo das 
forças terrestres, pelotão de canhões s/r de 10,6 cm, ataques a Varela, Suzana e S. Domingos, moral e bem-estar 
das tropas, necessidades de pessoal de transmissões, autometralhadora FOX e autodefesa das populações nativas. 
1961 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0324/004 - Defesa terrestre da Guiné. Contém 6 subprocessos sobre engenharia, 
defesa anticarro, incidentes no setor sul, barcos de transporte, evolução da situação, pretenso sobrevoo e 
bombardeamento do Senegal. 1961 / 1963 

 
 

 
UI 0325 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0325/005 - Defesa terrestre da Guiné. Contém mensagens, ordens e resumos 
semanais de operações com croquis em anexo, informações sobre deficiências de material, deficiências nas G3, 
novo dispositivo de comandos no setor Sul, planos de defesa, estudo da situação na hipótese de ataque 
convencional, operação Camaleão. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0325/006 - Defesa terrestre da Guiné. Contém informações sobre o estudo e 
montagem de um novo dispositivo no setor Sul no fim da época das chuvas, operações da Força Aérea na Guiné, 
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síntese de informações sobre o inimigo, relatórios da visita do CEMGFA GEN Deslandes à Guiné com apontamentos 
e considerações. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0325/007 - Defesa terrestre da Guiné. Contém informações, diretivas e ordens de 
operações das forças terrestres e do Comando Marítimo sobre a operação Tridente. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0325/008 - Defesa terrestre da Guiné. Contém informações sobre planos e ordens 
para a Força Aérea, ordens de operações do CTIG, planos de operações do Comando de Defesa Marítima, estudo 
sobre a adaptação da organização ternária das companhias de caçadores a uma organização quaternária, criação 
de um centro de instrução em Brá, material necessário à defesa das fronteiras e autodefesa das populações, ata da 
reunião do Conselho de Defesa Militar de 4 de outubro de 1963, resumos semanais de operações com croquis 
anexos, relatório de informação técnica de material capturado. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0326 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0326/009 - Defesa terrestre da Guiné. Contém ordens de operações, informações 
sobre atividade operacional de unidades do CTIG, relatórios de atividade operacional do Batalhão de Cavalaria 490 
com relatório sobre o estado sanitário do batalhão, Batalhão de Artilharia 645, Batalhão de Caçadores 507, 
Batalhão de Caçadores 512, Companhia de Artilharia 640, Batalhão de Caçadores 506, Batalhão de Caçadores 513, 
Batalhão de Caçadores 619, Batalhão de Caçadores 599, normas de atividade operacional com procedimentos a 
adotar pelas rondas auto em caso de emboscada, reabastecimento militar, medidas de segurança, vigilância e 
prevenção, dispositivo de ocupação leste, meios existentes na Guiné, relatório da operação Furão com 10 positivos 
fotográficos p/b, melhoramentos de pistas, relatório periódico de comando de 10 a 30 de março, estado de 
vigilância e prevenção, situação no leste. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0326/010 - Defesa terrestre da Guiné. Contém informações sobre um plano de 
operações de uma força anfíbia com anexos, necessidades de pessoal, boletins informativos das forças armadas da 
Guiné, visita do inspetor da PIDE na Guiné ao Cherno Rachid, ensinamentos colhidos da operação Desbaste ao nível 
dos serviços, supintrep 6 sobre O Nosso Primeiro Livro de Leitura, meios de ação de engenharia no CTIG, resumos 
de operações semanais, construção de uma pista em Buba, movimentos e concentrações na República da Guiné 
junto da fronteira da Guiné Portuguesa, supintrep 2 sobre Estudo e Interpretação dos Documentos Apreendidos na 
Operação Alvor. 1964 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0326/011 - Defesa terrestre da Guiné. Operação Barracuda. Contém diretiva, ordens 
de operações e relatório da operação com 3 positivos fotográficos p/b. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0326/012 - Defesa terrestre da Guiné. RFOT às posições A/A inimigo na Tabanca de 
Gã-Formoso. Objetivo batido pela Força Aérea na operação Barracuda em 4 de fevereiro de 1967. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0326/013 - Defesa terrestre da Guiné. Contém relatório quinzenal 4/67 do CTIG 
sobre as operações Farajar I, II e III e Javalim I pelo Agrupamento 1980, plano Ena da Operação Esmiuçar com 
diretiva, plano de operações e relatório, plano Desbaste sobre a operação Farejar com diretiva, ordens de 
operações, resultados e relatório do comando do agrupamento 1976. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0326/014 - Defesa terrestre da Guiné. Contém informações sobre oficiais e sargentos 
do QC para o desempenho de funções administrativas na Guiné. 1967 / 1969 

 
 

 
UI 0327 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0327/015 - Defesa terrestre da Guiné. Contém exposição da Repartição de 
Operações do CCFAG para apresentar no briefing com o CEMGFA com a síntese da manobra militar para a época 
seca 1972/1973, alterações da manobra no sul, necessidade de aumento do potencial análise da carência de 
armamento, sumário da exposição do Comando Geral de Milícias sobre a Força Africana e da Repartição de 
Informações do CCFAG sobre a situação externa, interna e situação militar com evolução da atividade inimiga e 
evolução do potencial do inimigo. 1972 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0327/016 - Defesa terrestre da Guiné. Contém proposta do Grupo de Trabalho das 
Diretivas 8 e 9 /EMGFA sobre a contribuição das forças armadas para o desenvolvimento socioeconómico do 
ultramar e atas das reuniões, evacuação das tropas da Guiné-Bissau incluindo transferência de poderes e as 
implicações de natureza militar com relatório, proposta de liquidação total do QG/CCFAG e CTIG, informações 
sobre a retirada das tropas do ultramar, mensagens sobre a recolha de pessoal para a metrópole, análise da 
situação militar face à independência da Guiné-Bissau, evolução do dispositivo na Guiné até fins de dezembro de 
1974. 1973 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0327/017 - Defesa terrestre da Guiné. Colaboração das populações nativas em 
operações militares. Contém informações e relatório da visita do inspetor da PIDE na Guiné ao Cherno Rachid, 
instruções sobre autodefesa das populações, colaboração dos nativos nas operações militares, aproveitamento das 
populações nativas, utilização de auxiliares Fulas, reunião do Conselho de Defesa Militar. 1963 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/102/0327/018 - Defesa terrestre da Guiné. Colaboração das populações nativas em 
operações militares. Contém informações e relações das tabancas em autodefesa, aproveitamento do pessoal 
nativo, colaboração das populações nativas nas operações militares e missão do CAP Orlando Costa e Silva, 
relatório sobre a visita feita aos regulados das circunscrições administrativas de Bafatá e Gabú e organização das 
milícias servidas pelas populações nativas. 1964 / 1965 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/103 
Título: Relatórios de Defesa Terrestre da Guiné 
Datas extremas: 1963 / 1974 
Dimensão e suporte: 12 cx. (nº 328 - 339) contendo um total de 43 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de defesa terrestre da Guiné, incluindo relatórios do Comando-
Chefe, relatórios de operações, relatórios mensais do Gabinete Militar sobre atividade operacional, sitreps diários, 
sitreps iluminados, supintreps, resumo de operações com relatórios semanais das atividades operacionais, resumos da 
ação do inimigo e relatórios de situação das tropas portuguesas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.510AA 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0328 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0328/001 - Relatório nº 1 do comandante-chefe da Guiné. Contém mapas. 1963 / 
1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0328/002 - Correspondência sobre relatórios de defesa terrestre da Guiné. Contém 
relatórios das operações Elisabete, Raiar, Vai-Fica, Narceja, safanão, relatório abreviado de operações na rede de 
emboscadas em Sambuiá, relatório de informação técnica de material capturado 10 e 11 sobre armamento e o 
disparador de pressão MDI e disparador de tração tipo MUV, planos de defesa e proteção do ultramar, relatório de 
comando de junho de 1964. 1963 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0328/003 - Relatórios mensais do Gabinete Militar do CCFA da Guiné sobre a 
principal atividade operacional, 1º vol. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0328/004 - Relatórios mensais do Gabinete Militar do CCFA da Guiné sobre a 
principal atividade operacional, 2º vol. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0329 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0329/005 - Relatórios de defesa terrestre da Guiné. Contém sitreps circunstanciados 
20/69, ordens de operações Cupido, informações sobre condicionamentos logísticos, instruções para a elaboração 
de relatórios operacionais, relatório abreviado da operação Lacrau com ordem de operações, dispositivo das forças 
terrestres na Guiné, relatórios da situação das nossas tropas de dezembro de 1966 a Fevereiro de 1967. 1966 / 
1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0329/006 - Correspondência sobre relatórios de defesa terrestre da Guiné. Contém 
relatório abreviado sobre a operação tarântula e ordem de operações, comunicados especiais, relatórios das 
operações Leão, Kurica, Fogueira, Nora, Piranha, Piranha II, Parafuso. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0329/007 - Correspondência sobre relatórios de defesa terrestre da Guiné. Contém 
informações sobre o relatório trimestral do comandante-chefe, condicionamentos logísticos. 1968 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0329/008 - Relatórios de comando da Guiné. Contém informações sobre a 
reestruturação das unidades combatentes e de apoio de serviço nos teatros de operações ultramarinos, supintrep 
11 sobre Religiões da Guiné, relatório trimestral de comando, anexo ao supintrep 36 sobre a evolução e perspetivas 
da luta no seminário de quadro do PAIGC, supintrep 35 sobre a Evolução da atividade e da situação do inimigo no 
teatro de operações. 1970 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0329/009 - Relatórios de comando da Guiné. Contém diretivas operacionais 
Barragem Clandestina, Safra Balan Ta, Galopada Justa, Dura Cortina, Caçada Vitoriosa, Lanceiros Audazes, Jovens 
Valorosos, Guerreiro Zeloso, Grande Razão, Sentinelas Corajosas, Velas Ligeiras, Guerreiro Maior, relatório anual de 
comando do CCFAG de 1971 com positivo fotográfico p/b da Base Aérea 12 em Changue-Bedeta. 1970 / 1972 

 
 

 
UI 0330 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0330/010 - Sitreps diários da Guiné. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0330/011 - Sitreps diários da Guiné. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0330/012 - Sitreps diários da Guiné. 1962 / 1963 

 
 

 
UI 0331 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0331/013 - Sitreps diários da Guiné. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0331/014 - Sitreps diários da Guiné. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0331/015 - Sitreps diários da Guiné. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0332 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0332/016 - Sitreps iluminados da Guiné. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0332/017 - Sitreps iluminados da Guiné. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0332/018 - Sitreps não iluminados da Guiné. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0333 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0333/019 - Sitreps diários da Guiné. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0333/020 - Sitreps diários da Guiné. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0333/021 - Sitreps diários da Guiné. 1969 / 1973 
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UI 0334 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0334/022 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0334/023 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0334/024 - Resumo de operações das forças terrestres no setor Leste. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0334/025 - Resumo de operações das forças terrestres no setor Oeste. 1964 / 1966 

 
 

 
UI 0335 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0335/026 - Resumo de operações das forças terrestres no setor Sul. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0335/027 - Resumo de operações das forças terrestres no setor Sul. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0335/028 - Resumo de ações do inimigo. Contém sumários com croquis. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0335/029 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0335/030 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0336 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0336/031 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. Contém relatórios de informação técnica de material capturado, supintrep 4/64 sobre o estudo do 
inimigo na área Injassane-Incassol-Forreá. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0336/032 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0336/033 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0337 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0337/034 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0337/035 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0337/036 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0338 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0338/037 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1966 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0338/038 - Resumos de operações: relatórios semanais das atividades operacionais 
na Guiné. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0338/039 - Relatórios semanais e mensais da atividade operacional na Guiné. 1968 / 
1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0338/040 - Relatórios de situação das nossas tropas no CTIG. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0339 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0339/041 - Relatórios de situação das nossas tropas no CTIG. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0339/042 - Relatórios de situação das nossas tropas no CTIG. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/103/0339/043 - Relatórios de situação das nossas tropas no CTIG. 1966 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/104 
Título: Defesa Naval da Guiné 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 340 - 344) contendo um total de 21 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa naval da Guiné, incluindo relatórios abreviados, 
sitreps e relatórios semanais de defesa marítima. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.530 

 
UI 0340 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0340/001 - Defesa naval da Guiné. Contém informações sobre disciplina e justiça, 
planos de defesa naval, possibilidades do inimigo em armamento, forças navais, construção de lanchas para a 
Guiné, mensagens, plano de meios navais a atribuir ao Comando da Defesa Marítima da Guiné, proteção da 
navegação e fiscalização das águas territoriais, transportes por via fluvial e marítima, situação dos navios da 
Armada ao serviço de Cabo Verde e Guiné, lanchas para Angola e Guiné, infraestruturas da armada em Cabo Vede 
e Guiné. 1960 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0340/002 - Defesa naval da Guiné. Contém informações sobre o aprisionamento de 
um barco do PAIGC no rio Cajete com relatório abreviado da operação Nebulosa, minas aquáticas no teatro e 
operações com relatório do comandante da Defesa Marítima, acidente ocorrido em Campeane – operação Tulipa 
com relatórios. 1965 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0340/003 - Defesa naval da Guiné. Contém mensagens e informações sobre as 
vantagens de colocar a OPVDCA sob comando da OP do CCFAA, pedido de uma corveta e reforço dos meios navais. 
1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0340/004 - Relatórios abreviados da Defesa Marítima da Guiné. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0340/005 - Relatórios abreviados da Defesa Marítima da Guiné. 1967 / 1969 

 
 

 
UI 0341 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0341/006 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0341/007 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0341/008 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0341/009 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0342 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0342/010 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0342/011 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0342/012 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0342/013 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0343 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0343/014 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0343/015 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0343/016 - Sitreps da Defesa Marítima da Guiné. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0343/017 - Correspondência sobre relatórios da Defesa Marítima da Guiné. 1966 / 
1973 

 
 

 
UI 0344 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0344/018 - Relatórios semanais da Defesa Marítima da Guiné. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0344/019 - Relatórios semanais da Defesa Marítima da Guiné. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0344/020 - Relatórios semanais da Defesa Marítima da Guiné. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/104/0344/021 - Relatórios semanais da Defesa Marítima da Guiné. 1967 / 1968 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/105 
Título: Defesa Aérea da Guiné 
Datas extremas: 1963 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 345 - 349) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa aérea da Guiné, incluindo sobrevoos e 
bombardeamento do Senegal, incursões inimigas, situação das aeronaves e atividade operacional, ordens de operações, 
reforço dos meios navais, atividade do PAIGC, resumo das operações, relatórios abreviados e sitreps. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.540 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0345 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0345/001 - Defesa aérea da Guiné: Pretenso sobrevoo e bombardeamento do 
Senegal. Contém mensagens, notícias e informações relativas às averiguações sobre um possível ataque à 
população senegalesa de Bouba, próximo de Oussuye, frente à povoação portuguesa de Susana, relação sobre 
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incursões inimigas pelo setor oeste, relatório sobre a pertença violação do espaço aéreo e ataque ao solo da 
República do Senegal. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0345/002 - Defesa aérea da Guiné. Contém informações sobre pedidos de meios de 
reforço para a FAP, necessidades para fazer face a novas possibilidades do inimigo, situação das aeronaves e 
atividade operacional, relatórios semanais das atividades operacionais da Força Aérea, defesa do aeródromo de 
Bissau, relatório da Comissão Encarregada do Estudo da Defesa Aérea em Cabo Verde e Guiné, aviões ligeiros para 
a Guiné, operações aéreas, incursões de helicópteros, armamento para nados terroristas, preparação de ações 
terroristas e de sabotagem, instalação da 3ª Zona Aérea – Cabo verde e Guiné. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0345/003 - Defesa aérea da Guiné. Contém informações sobre a construção de uma 
pista em Nova Lamego, tráfego aéreo internacional no espaço aéreo da Guiné, constituição de um destacamento 
de aviõesF-86, campos de aviação, ordens de operações: Marduque, Safo, Natura, Flora, Titão, sobrevoos aéreos 
não identificados, retirada para a metrópole de meios aéreos à disposição do Comando-Chefe, estatísticas de 
perdas e danos entre pilotos e os aviões do AB2. 1965 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0345/004 - Defesa aérea da Guiné: possibilidades de atuação aérea do PAIGC. 
Contém informações e relatórios sobre a defesa antiaérea da Guiné, reforço de uma bateria antiaérea, embarque 
de unidades de artilharia antiaérea, informações sobre o inimigo. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0345/005 - Defesa aérea da Guiné. Contém mensagens e informações sobre a 
situação do Boé, defesa aérea de Bissau, equipamento Sidewinder, interdição do espaço aéreo da Guiné a 
aeronaves comerciais, bombas para a FAP, reforço temporário dos meios aéreos, misseis Strela, notícias sobre a 
atividades do PAIGC, radares NA/TPS- 1D e projetores antiaéreos. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0346 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0346/006 - Defesa aérea da Guiné: radares. Contém mensagens e informações sobre 
o estudo comparativo de radares de defesa aérea Picador e Marconi S600. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0346/007 - Defesa aérea da Guiné. Contém mensagens e informações sobre 
aquisição de radares, decisão sobre a atuação da Força Aérea, reorganização da artilharia antiaérea, misseis 
Crotale,. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0346/008 - Resumo de operações das forças aéreas. Contém relatórios semanais. 
1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0346/009 - Relatórios abreviados de defesa aérea da Guiné. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0346/010 - Sitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0347 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0347/011 - Sitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0347/012 - Sitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0347/013 - Sitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0348 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0348/014 - Sitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0348/015 - Sitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1966 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0348/016 - Sitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1967 / 1967 
 
 

 
UI 0349 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0349/017 - Zasitreps da Defesa Aérea da Guiné. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0349/018 - Correspondência sobre relatórios da defesa aérea da Guiné. Contém 
mensagens, ordens e relatórios das operações realizadas pelos paraquedistas Mercúrio I, Mercúrio II, Relâmpago, 
Phoenix III, Phoenix IV e Phoenix V, Gavião, Milhafre, Falcão, Açor, Coruja, Águia, Gladiador, Phoenix I, Phoenix II, 
Barracuda II, relatórios abreviados das operações Ver para Crer, Rusga, Bom Sucesso e Xampanhe com 3 positivos 
fotográficos p/b sobre a chegada à BA12 do material capturado, médico e seus assistentes e instrução sobre tiro 
A/A, operação Marabunta, Ypanema e Samurai. 1966 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/105/0349/019 - Situação das aeronaves da Guiné. Contém mensagens, relações com a 
situação de aeronaves e actividade operacional. 1955 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/106 
Título: Planeamento da Defesa de S. Tomé e Príncipe 
Datas extremas: 1960 / 1975 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 350 - 351) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa de S. Tomé e Príncipe, incluindo 
manutenção de ordem pública, reorganização policial, organização operacional, situação das unidades militares, 
segurança das atividades básicas de segurança, reforços e quadros orgânicos, defesa terrestre, naval e aérea, relatórios 
de defesa terrestre, defesa civil e corpo de voluntários, e ação psicológica com relatórios periódicos de APSIC. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.600 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Repartição do EMGFA. 

 
UI 0350 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0350/001 - Planeamento da defesa de S. Tomé e Príncipe. Contém informações 
sobre a manutenção da ordem pública e da soberania na província de S. Tomé e Príncipe, anexos sobre o reforço à 
guarnição militar, policiamento da província, estudo da reorganização policial da província, defesa de pontos 
importantes e reserva operacional, segurança do aeroporto, corpo de voluntários, relatório sobre a defesa civil do 
território, organização e instrução de voluntários, serviço de informações, aquartelamentos, policiamento das 
águas territoriais e transportes de forças de pequeno efectivo por via marítima, segurança das actividades básicas e 
acção psicossocial. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0350/002 - Planeamento da defesa de S. Tomé e Príncipe. Contém informações 
sobre a defesa e organização operacional, suspensão das carreiras aéreas da FAP, nomeação do comandante 
militar, manutenção da ordem pública e da soberania, estudo da reorganização policial da província, despacho do 
CEMGFA, reforço da guarnição militar, guarda rural, linhas de comunicação estratégicas de Angola, emissor 
clandestino e fiscalização das águas de S. Tomé. 1961 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0350/003 - Planeamento da defesa de S. Tomé e Príncipe. Contém informações 
sobre a operação Abutre, remodelação do dispositivo militar, fornecimento de instalações pré-fabricadas ao 
CTISTP, aquisição da roça Nova Moca, visita presidencial a S. Tomé em 1970, mapa da situação das unidades navais 
tipo fragatas e corvetas, ameaça contra o arquipélago pela Nigéria, segurança do arquipélago, estudo de situação 
para a defesa de S. Tomé. 1970 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0350/004 - Planeamento da defesa de S. Tomé e Príncipe. Contém informações 
sobre a possibilidade de substituir o Exército Português, e de subsidiar o Exército de S. Tomé. 1974 / 1975 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0350/005 - Segurança das actividades básicas em S. Tomé e Príncipe. Contém 
relatório. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0350/006 - Reforços para a S. Tomé e Príncipe. Contém informações sobre a 
possibilidade de subsidiar o exército de S. Tomé, proposta de aumento de efectivos, directiva para a segurança e 
defesa de S. Tomé, fornecimento de explosivos à OPV de S. Tomé. 1965 / 1975 

 
 

 
UI 0351 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0351/007 - Quadros orgânicos de S. Tomé e Príncipe. Contém informações sobre a 
actualização e alteração aos quadros orgânicos, criação do Comando do Destacamento Militar do Príncipe, reforço 
do comando militar do CTISTP, proposta de aumento de efectivos para a ilha do Príncipe. 1965 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0351/008 - Defesa terrestre de S. Tomé e Príncipe. Contém informações sobre a 
prorrogação de comissões militares, segurança e defesa, directiva geral 1 do Governo da Província de S. Tomé e 
Príncipe, plano de operações Novo Ano, defesa do aeroporto de S. Tomé, relatório periódico de contra-informação 
do comandante militar de S. Tomé, reforço da guarnição militar. 1963 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0351/009 - Relatórios da defesa terrestre de S. Tomé e Príncipe. Contém relatórios 
de situação das nossas forças do CTISTP. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0351/010 - Defesa naval de S. Tomé e Príncipe. Contém relatório da visita de 
inspeção do ALM comandante naval de Angola ao Comando da Defesa Marítima Territorial de S. Tomé e Príncipe, 
actividades suspeitas nas águas de S. Tomé, lanchas de desembarque. 1961 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0351/011 - Defesa aérea de S. Tomé e Príncipe. Contém informações sobre o 
fornecimento de metralhadoras antiaérea para a defesa do aeroporto de S. Tomé, defesa dos aeródromos. 1960 / 
1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0351/012 - Defesa civil e corpo de voluntários de S. Tomé e Príncipe. Contém 
informações sobre a necessidade de OPV em S. Tomé, organização do comando militar de DCT. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/106/0351/013 - Ação psicológica em S. Tomé e Príncipe. Contém relatórios periódicos de 
APSIC e de acção psicossocial, jornais da CART 840 e Sentinela do Equador. 1961 / 1968 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/107 
Título: Planeamento da Defesa da Índia 
Datas extremas: 1954 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 352 - 354) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa da Índia, incluindo incidentes em 
Goa, violação do território da união indiana, retirada de presos políticos, relatórios das Forças Armadas do Estado da 
Índia - FAEI, planos e ordens de operações, diretivas de defesa contra ações subversivas e de terrorismo, perintreps, 
material apreendido pelas tropas invasoras, relatórios relativos à invasão, relação de mortos, defesa terrestre, naval e 
aérea, bloqueio marítimo dos territórios portugueses, defesas especiais ao nível da defesa civil. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.700 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver F1 / SR. 51 - Defesa da Índia. [PT/ADN/SGDN/1REP/051] 

 
UI 0352 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0352/001 - Planeamento da defesa da Índia. Contém informações sobre a concessão 
da medalha comemorativa das expedições ao Estado da Índia, definição da situação militar de sargentos 
regressados, concessão de condecorações, assistência médica ao pessoal militar em comissão civil na Guarda Fiscal 
ou Polícia, subsídios de emergência, regularização da situação militar dos indo-portugueses residentes na 
Federação das Rodésias e Niassalândia, pagamento da taxa militar dos goeses residentes no estrangeiro, obras e 
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condições do fortim de Simbor com planta a cores, incidente ocorrido no canal de Chassi em Diu, caso de Partagale 
– Goa que subiu ao Supremo Tribunal Militar, ação da polícia da União Indiana na fronteira norte de Goa, 
incidentes em Goa com elementos da Guarda Fiscal indiana, pretensa violação do território da União Indiana pela 
fronteira de Dio e incidentes no canal de Chassi, retirada de presos políticos civis existentes na prisão militar da 
fortaleza de Aguada em Goa para fora do Estado da Índia, transferência de presos políticos já condenados de Goa 
para Moçambique na fortaleza de S. Sebastião, cartas particulares, transporte de tropas no Niassa, relatórios do 
QG/FAEI, visita a Goa de um oficial do Exército indiano, relatório anual da atividade militar do Estado da Índia 
referente a 1956, julgamento dos crimes praticados por elementos da PEI e GF. 1956 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0352/002 - Planeamento da defesa da Índia. Contém instrução pessoal e secreta 5 de 
1961, plano de operações Sentinela para a defesa do distrito de Goa contra a ação das Forças Armadas inimigas – 
fase de retardamento e concentração de forças, ordens de operações, diretivas para a defesa do distrito de Goa, 
Damão e Diu contra as ações subversivas e de terrorismo, plano de serviços das Forças Armadas do Estado da Índia. 
1957 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0352/003 - Planeamento da defesa da Índia. Contém mensagens e informações 
sobre a possibilidade de estabelecimento de um governo provisório em Nagar-Aveli, perintreps 5 - 10/61, abertura 
ao tráfego rodoviário da estrada Tinem-Molem na fronteira e de Goa, comunicações rodoviárias do território de 
Goa, ligações rodoviárias com o território da União Indiana e deslocações de e para Goa de naturais desse Estado 
que vivem na União Indiana, notícias recebidas do Comando-Chefe, programas de rádio dedicados às Força 
Armadas. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0352/004 - Planeamento da defesa da Índia. Contém mensagens e informações 
sobre o material para uma Companhia de caçadores destinada a Timor e meios anticarro. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0352/005 - Planeamento da defesa da Índia. Contém mensagens e informações 
sobre a inclusão dos militares naturais do Estado Português da Índia nos recenseamentos dos DRM da metrópole, 
carta de comando para o presidente da Comissão Extraordinária de Recepção e Encaminhamento dos Portugueses 
Detidos na índia, notícias de imprensa estrangeira. 1961 / 1962 

 
 

 
UI 0353 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0353/006 - Planeamento da defesa da Índia. Correspondência expedida e recebida 
do CTIEI. Contém informações sobre pessoal, despesas e vencimentos, material apreendido pelas tropas invasoras 
do Estado da Índia, situação militar de goeses que regressaram à metrópole, procedência do dinheiro queimado no 
Campo de Prisioneiros de Alparqueiros e do dinheiro goês e indiano que se pretende trocar por escudos, 
elaboração de relatórios relativos à invasão. 1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0353/007 - Planeamento da defesa da Índia. Elaboração de relatórios relativos à 
invasão da Índia. Contém lista de prisioneiros, informações sobre sanções disciplinares, instrução pessoal e secreta 
do CEMGFA sobre a missão das Forças Armadas no Estado da índia, informações sobre os relatórios sobre a 
invasão, considerações sobre a aplicação de penas criminais e de medidas disciplinares militares. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0353/008 - Planeamento da defesa da Índia. Contém informações sobre os 
documentos respeitantes à invasão e envio para o Conselho Superior de Disciplina do Exército e relação de mortos 
no Estado da Índia. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0353/009 - Planeamento da defesa da Índia: cartas de comando. Contém projeto da 
carta de comando para as províncias ultramarinas. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0353/010 - Defesa terrestre da Índia. Contém mensagens e informações sobre a 
situação na Índia, unidades para rendição e reforço da guarnição militar, autometralhadoras Hamber, rendição da 
Companhia de Caçadores 53 do Estado da Índia, recrutamento e rendições para o oriente. Contém 9 subprocessos 
sobre defesa antiaérea, plano de operações Sentinela, estudos para a redução da guarnição militar, reorganização 
militar de 1960, operações contra ações subversivas e de terrorismo com planos e ordens, operações normais, 
escalões superiores de comando, pedidos apresentados ao Exército pelo Comando Militar da Índia e moto-serras. 
1956 / 1961 
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UI 0354 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/011 - Defesa naval da Índia. Contém mensagens e informações sobre o 
Comando das Forças Navais da Índia - FNI a instalar em terra, espaços marítimos nos territórios vizinhos do Estado 
português da Índia, aquisição de fragatas ao almirantado britânico, organização de comboios das embarcações 
ligeiras de transporte entre Goa e os distritos no norte, mau estado do draga-minas Faial, procedimentos a adotar 
na hipótese de a união indiana executar o bloqueio marítimo dos territórios portugueses, exame da situação. 1955 
/ 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/012 - Defesa naval da Índia. Contém mensagens e informações sobre o 
Comando Naval de Goa, aquisição de barcaças para a Índia, lanchas de fiscalização nas águas territoriais e 
reorganização das FNEI, fronteiras dos rios Coileque e Calém em Damão, embarcações indianas com tripulantes 
nacionais na baía de Nagoá, aquisição de novas unidades para substituição dos submersíveis. 1958 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/013 - Defesa aérea da Índia. Contém mensagens e informações sobre as 
ligações aéreas militares com Goa, situação do pessoal da Força Aérea em serviço na TAIP. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/014 - Informação sobre a demanda de Diu pelo mar e pelo ar. Contém 2 
mapas. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/015 - Informação sobre a demanda do distrito de Damão por mar e pelo ar, 
pelo 1º TEN de Marinha Joaquim Gormicho Boavida. Contém 2 mapas. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/016 - Defesas especiais da Índia. Contém mensagens e informações sobre DCT - 
defesa civil do território, organização da DCT, projeto de diploma para a organização da defesa civil no estado da 
Índia. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/017 - Defesa civil e corpo de voluntários da Índia. Contém nomeações de 
pessoal, do comandante provincial da DCT e do comandante do corpo de Voluntários. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/107/0354/018 - Ação psicológica na Índia. Contém diretiva para a ação psicossocial do 
CTIEI. 1961 / 1961 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/108 
Título: Invasão dos Territórios do Estado Português da Índia 
Datas extremas: 1961 / 1965 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 355 - 359) contendo um total de 25 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à invasão dos territórios do Estado Português da Índia, com 
informações sobre a fase que antecedeu o ataque, relação de prisioneiros da União Indiana, comportamento das FAEI 
durante a invasão, entrevista concedida pelo GEN Vassalo e Silva, relatórios dos comandantes e chefes de repartição do 
quartel-general, processos de averiguações, propostas de louvores e pareceres dos Conselhos Superiores da Armada e 
do Exército. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.700 
Unidades de descrição relacionadas: Ver F1 / SR. 51 – Defesa da Índia. [PT/ADN/SGDN/1REP/051] 

 
UI 0355 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0355/001 - Fase que antecedeu o ataque. Contém mensagens do Comando-Chefe da 
Índia, informações sobre a defesa da Índia, boletins de notícias da imprensa estrangeira, comunicações do 
Ministério dos Negócios Estrangeiros, comprometimentos de sistemas Criptográficos Nacionais e sitreps. 1961 / 
1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0355/002 - Ataque e comentários. Contém mensagens, comunicados, relação de 
militares prisioneiros da União Indiana, recortes de jornais brasileiros, tradução de uma carta enviada pelo 
comandante do Confidenza em viagem entre Mormugão e Carachi à Sociedade de Navegação armadora do navio. 
1961 / 1962 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0355/003 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Contém despacho 
do presidente do Conselho e ministro da Defesa Nacional, informações da 1ª Repartição do SGDN e do CEMGFA 
sobre o comportamento das Forças Armadas do Estado da Índia durante a invasão. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0355/004 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Contém 
informação nº 244762 da 1ª Repartição do SGDN, responsabilidade do comandante-chefe pelo resultado das 
operações perante o ministro da Defesa Nacional, informações sobre os relatórios relativos à invasão. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0355/005 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Anexos. Contém 
mapas, carta de comando para o BRIG Manuel António Vassalo e Silva, instrução pessoal e secreta para o 
comandante-chefe das FAEI, relatório acerca da ação desempenhada pela Lancha de Fiscalização VEJA, transcrição 
da nota enviada ao comandante das Forças da União Indiana, plano de operações Sentinela, informação sobre a 
responsabilidade do comandante-chefe pelo resultado das operações perante o ministro da Defesa Nacional. 1961 
/ 1962 

 
 

 
UI 0356 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0356/006 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Dossier secreto. 
Contém tradução do texto da entrevista concedida pelo GEN Vassalo e Silva ao correspondente da Pakistan Press 
Association e Deutsche Press Agentur, telegramas das Embaixadas de Portugal em Karachi, Haia e Vaticano, 
transcrições do comunicado oficial do comandante-chefe das FAEI s e nota enviada ao comandante-chefe das 
forças da União Indiana. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0356/007 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Declarações 
diversas. Contém resumo das declarações dos comandantes Reis e Solano de Almeida acerca do ataque ao Estado 
português da Índia, relatório do CAP médico José Jacques da Cunha Garda da Silva sobre a invasão de Goa, lista de 
mortos, 17 positivos fotográficos p/b, relatório do inspetor superior da Fazenda vasco Ferreira Martins sobre o que 
observou em Goa quando da invasão das forças da União Indiana, relato do combate do navio Afonso de 
Albuquerque por um oficial que nele tomou parte, tradução de um artigo do Times of India sob o título Operação 
Goa, apontamentos resultantes de uma conversa com o Sr. Neves da Costa funcionário da RTP regressado de Goa, 
apontamentos e cartas, relatório sobre os acontecimentos ocorridos com o Engº Fernando Munoz de Oliveira no 
período que decorreu entre o incidente de Angediva e a sua chegada a Lisboa. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0356/008 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Contém despacho 
do ministro da Defesa Nacional, parecer dos conselhos Superiores do Exército e da armada em sessão conjunta, 
informação sobre as responsabilidades do comandante-chefe pelo resultado das operações perante o ministro da 
defesa Nacional, relatório do GEN David dos Santos no âmbito do processo de averiguações aos acontecimentos, 
propostas de louvores individuais e coletivos, punições, reclamação do GEN Vassalo e Silva e acórdãos proferidos 
pelo Supremo Tribunal Administrativo indeferindo recursos apresentados. 1961 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0356/009 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Goa. Contém 
transcrições do relatório transmitido ao Governo Português pela Embaixada do Brasil em Nova Deli, relatório da 
viagem realizada a Goa pelo secretário José Leal Ferreira Júnior, relação numérica e nominal de militares presentes 
no campo de prisioneiros de Guerra de Alparqueiros. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0356/010 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Quesitos a 
oficiais. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0356/011 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Acareações entre 
oficiais e quesitos a sargentos. 1962 / 1962 

 
 

 
UI 0357 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0357/012 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório do 
comandante-chefe das Forças Armadas do Estado da Índia, GEN Manuel António Vassalo e Silva, vol. I. 1962 / 1962 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0357/013 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório do 
comandante militar do Comando Territorial Independente do Estado da Índia, BRIG António José Martins Leitão (I 
parte, vol. II). 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0357/014 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório do 
comandante militar do Comando Territorial Independente do Estado da Índia, BRIG António José Martins Leitão (II 
parte), vol. III. Contém anexo com louvores. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0357/015 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório do chefe 
do Estado-Maior do Quartel-General das Forças Armadas do Estado da Índia, TCOR Mário Marques de Andrade, vol. 
IV. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0357/016 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatórios dos 
chefes de repartições e serviços do Quartel-General do Estado da Índia. Contém os relatórios dos chefes da 1ª 
Repartição (vol. V; da 2ª Repartição (vol. VI; da 4ª Repartição (vol. VIII; do Serviço de Saúde (vol. IX; do Serviço de 
Intendência (vol. XI; do Serviço de Contabilidade e Pagadoria (vol. XII que inclui o relatório do Conselho 
Administrativo; do comandante do Destacamento de Ligação e Reconhecimento das Transmissões (vol. XIII; do 
chefe do Serviço de Transmissões (vol. XIV e do comandante da Companhia de Comando e Serviços (vol. XV). 1962 / 
1962 

 
 

 
UI 0358 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0358/017 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório do 
subchefe do Estado-Maior e chefe da 3ª Repartição do Quartel-General do Comando Territorial Independente do 
Estado da Índia, MAJ Allen Gualter Cid Cabral de Matos Correia, vol. VII. Contém mapas e croquis. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0358/018 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório do chefe 
do Serviço de Material, MAJ João Luís Pimentel de Oliveira, vol. X. Contém parte operacional, parte operacional 
recompletada, relatório de serviço e anexo. 1962 / 1962 

 
 

 
UI 0359 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0359/019 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatórios dos 
comandantes dos destacamentos e agrupamentos. Contém os relatórios dos comandantes do Destacamento de 
Engenharia da Índia (vol. XVI, da Companhia de Caçadores 6 - Ccaç.6 (vol. XVII, do Agrupamento D. João de Castro 
(vol. XVIII, do Agrupamento Afonso de Albuquerque (vol. XIX; do Agrupamento do Centro (vol. XX e do 
Agrupamento Vasco da Gama (vol. XXI). 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0359/020 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatórios dos 
comandantes dos Agrupamentos António da Silveira e Constantino de Bragança, vols. XXII e XXIII. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0359/021 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório do 
comandante naval de Goa, COM Raúl Viegas Ventura, vol. XXIV a XXXII. Contém informação do comandante naval 
de Goa acerca dos relatórios dos seus subordinados, relatório do chefe de Estado-Maior Naval que inclui os 
relatórios do serviço de abastecimento do Comando Naval de Goa, do chefe do serviço de comunicações do 
Comando Naval de Goa e do director da Estação Rádio Naval de Goa, dos marinheiros sobre a acção 
desempenhada pela lancha de fiscalização Vega, da Direcção Provincial dos Serviços da Marinha, do delegado 
marítimo de Mormugão e do chefe de Brigada Hidrográfica do Estado da Índia. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0359/022 - A invasão dos territórios do Estado Português da Índia. Relatório dos 
comandantes da Polícia e Guarda Fiscal do Estado da Índia, vol. XXXIII – XXXVI. Contém os relatórios dos 
comandantes da Polícia do Estado da Índia - PEI, CAP Joaquim Pinto Braz, incluindo o relatório do 2º comandante e 
do comandante da 2ª Divisão da PEI; e do comandante da Guarda Fiscal, CAP Augusto Teixeira de Sousa Sanches 
com respetivos comentários. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0359/023 - A invasão do distrito de Diu em dezembro de 1961. Relatório do 
comandante da Companhia de Caçadores de Diu, CAP João Manuel Marinho Maltez Soares. 1962 / 1962 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0359/024 - A invasão do distrito de Diu em dezembro de 1961. Relatório do 
comandante da Bateria de Artilharia 4, CAP Mário Pinto Rodrigues de Almeida. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/108/0359/025 - Conselho Superior da Armada e Conselho Superior do Exército. Parecer 
da sessão conjunta de 11 de janeiro de 1963. 1963 / 1963 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/109 
Título: Planeamento da Defesa de Macau 
Datas extremas: 1962 / 1980 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 360) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa de Macau, incluindo quadros 
orgânicos das forças de segurança, reorganização do Comando Territorial Independente de Macau – CTIM, planos de 
operações e perintreps, relatórios de comando, cartas de comando, ação do Gabinete Militar, quadros orgânicos, defesa 
terrestre e ação psicológica em Macau com relatórios periódicos. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.800 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão e Repartição de Operações do EMGFA. 

 
UI 0360 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/109/0360/001 - Planeamento da defesa de Macau. Contém informações e parecer sobre 
os quadros orgânicos das Forças de Segurança de Macau, reorganização do CTIM com redução das forças militares 
e reforço da PSP, encargos com a reorganização do CTIM, rendições, baterias de bocas de fogo, autometralhadoras 
Humber, diretivas sobre a atitude das forças militares na fronteira terrestre e marítima, transportes aéreos 
militares, contagem de tempo de serviço na PSP de Macau, incidentes com a Companhia de PM, perintreps, plano 
de operações para defesa, exposição ao Conselho Superior Militar sobre Macau, ação subversiva na China com 
base em Macau. 1962 / 1980 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/109/0360/002 - Relatório anual de comando do Comando Territorial Independente de 
Macau relativo ao ano de 1964. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/109/0360/003 - Carta de comando de Macau. Contém carta de comando para o 
comandante-chefe das Forças Armadas de Macau, bases apresentadas pelo Comando Militar de Macau para depois 
elaborar o respetivo plano de defesa, projeto do plano de defesa. 1959 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/109/0360/004 - Carta de comando e Gabinete Militar em Macau. Contém carta de 
comando do comandante-chefe das Forças Armadas de Macau, redução de efetivos do CTIM, nomeações de 
pessoal. 1969 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/109/0360/005 - Quadros orgânicos do comando de Macau. Contém informações sobre os 
quadros orgânicos e extinção da Bataria de Artilharia e redução de 2 Companhias de Caçadores, quadros orgânicos 
das Forças Privativas Ultramarinas, organização do CTIM em tempo de paz. 1964 / 1979 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/109/0360/006 - Defesa terrestre de Macau. Contém informações sobre material e 
munições, perintreps de 1964, organização do CTIM em tempo de paz, plano de operações conjuntas, extinção da 
bataria de Artilharia do CTIM, relatório especial de informações 17/63 sobre a ação subversiva na China com base 
em Macau, carta do governador de Macau dirigida ao subsecretário de Estado do Exército, diretivas para vigilância 
e defesa da província, planos de operações com mapas e croquis, reorganização do CTIM, diretiva de instrução. 
1960 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/109/0360/007 - Ação psicológica em Macau. Contém relatórios periódicos de ação 
psicológica. 1961 / 1967 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/110 
Título: Planeamento da Defesa de Timor 
Datas extremas: 1959 / 1976 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 361 - 365) contendo um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa de Timor, incluindo planos de 
evacuação relativos à defesa civil, diretivas para a segurança e defesa, reorganização dos serviços militares, ordens de 
serviço, perintreps do Comando Territorial Independente de Timor – CTIT, análise da situação militar de Timor, força de 
intervenção, cartas de comando, reforços e quadros orgânicos, defesa terrestre com planos de operações, defesa naval 
e aérea, defesa civil e corpo de voluntários e planos de ação psicológica com relatórios periódicos. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.900 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0361 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0361/001 - Planeamento da defesa de Timor. Contém processo do plano de 
evacuação relativo á defesa civil de Timor, parecer sobre o abono às praças em serviço no ultramar, extrato da 
carta enviada pelo ministro da Defesa ao comandante militar de Timor BRIG Pires Barata, diretiva 14 para a 
segurança e defesa de Timor, avistamento de submarinos ou de qualquer outro navio estrangeiro que se torne 
suspeito nos espaços marítimos da soberania portuguesa, relações entre o Comando Militar e o Governo da 
província, reorganização de alguns destacamentos, criação de unidades e remodelação do quartel-general, 
propostas de alteração dos quadros orgânicos do CTIT. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0361/002 - Planeamento da defesa de Timor. Contém ordens de serviço, 
informações sobre a visita do subsecretário de Estado da Administração Ultramarina a Timor, verbas do OFMEU 
para 1965 que afetam a preparação para o cumprimento da missão do CTIT, enquadramento das forças destinadas 
a Timor, perintreps de 1964, nomeação do comandante militar de Timor, pessoal e material para os comandos de 
setor, notas sobre o plano de evacuação do pessoal civil de Timor. 1963 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0361/003 - Análise de alguns aspetos da situação militar na província de Timor, pelo 
MAJ Manuel de Mesquita Borges. Contém missão do Comando-Chefe, dispositivo de intervenção, dispositivo de 
proteção com mapas e croquis. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0362 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0362/004 - Planeamento da defesa de Timor. Contém mensagens e informações 
sobre organização e nomeação de uma força a organizar para actuar em Timor, diretiva 17 sobre a força de 
intervenção em Timor, pedido de um avião para Timor, planeamento das necessidades do CTIT, situação do pessoal 
em transito por Darwin, diretivas para a defesa e segurança da província, polícia de fronteira, Destacamento Foto-
Cine em Timor, reorganização do serviço de Intendência, alterações aos quadros orgânicos, relatório periódico de 
situação do CTIT, projeto-lei de tropas de 2ª Linha, rendição e nomeação do comandante militar, incidentes na 
fronteira de Oecusse, morteiros I 81. 1966 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0362/005 - Cartas de comando de Timor. Contém informações sobre a organização 
de uma força para atuação em Timor, notas de envio e receção de cartas de comando. 1961 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0362/006 - Cartas de comando de Timor. Contém informações sobre a extinção do 
comando-Chefe de Timor, notas de envio e receção de cartas de comando, contagens de tempo de serviço em 
Timor, carta de comando do COR Mário Lemos Pires. 1968 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0362/007 - Reforços para Timor. Contém informações sobre pedidos de reforços e 
lanchas de fiscalização, reorganização do comando de Macau - CTIM, vigilância da fronteira, plano de necessidades 
para 1973, necessidades de pessoal para reforço do quartel-general. 1963 / 1975 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0362/008 - Diretivas para Timor. Contém informações sobre o corpo expedicionário 
a Timor e participação da Armada, organização de uma força conjunta para atuação em Timor, diretivas do 
CEMGFA para o CCFAT, plano de instrução de tiro, defesa da cidade de Dili, tropas de 2ª linha na fronteira, 
procedimentos dos navios em operações de fiscalização, diretivas para a reorganização das tropas de 2ª Linha, 
defesa da província dado aos comandos de aérea, serviço de vigilância. 1961 / 1976 

 
 

 
UI 0363 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0363/009 - Quadros orgânicos de Timor. Contém informações sobre quadros 
orgânicos, alterações e atualizações, quadro orgânico do esquadrão de reconhecimento a cavalo de CTIT. 1963 / 
1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0363/010 - Análise do quadro e das estruturas pela 3ª repartição do QG /CTIT. 1ª 
Parte. Contém informações sobre a geografia biofísica, história de timor português, geografia humana, vida 
económica e social, organização político-administrativa e aspetos militar. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0363/011 - Defesa terrestre de Timor. Contém diretivas, ordem preliminar para a 
constituição dos comandos territoriais e para a organização das tropas de 2ª Linha, diretiva para a segurança e 
defesa de Timor, ordem para a vigilância territorial, conceção a defesa e utilização de tropas de moradores, 
regresso do pessoal da companhia destacada no prazo de 2 anos, relatórios de situação das nossas tropas, efetivos 
do CTIT, notícias suspensas pela censura, ordens de operações, material para Timor, relatório sobre as alterações 
da ordem, sublevação da zona de Viqueque-Uato e Lari-Uato Carbau, missão a Timor por pessoal das Forças 
Armadas do Estado da Índia. 1959 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0363/012 - Defesa terrestre de Timor. Subprocesso. Contém relatório do CTIT sobre 
organização de defesa e enquadramento das unidades da sua guarnição militar, equipamento da 1ª Companhia de 
caçadores pelo Comando da Índia – CTII, material cirúrgico para Timor, incidentes na fronteira da região Fatu-Lulic 
e reajustamento do dispositivo de defesa resultante do reforço da guarnição com tropas metropolitanas. 1961 / 
1963 

 
 

 
UI 0364 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0364/013 - Defesa terrestre de Timor. Contém plano de necessidades para 1973, 
plano de operações Roda Viva, redução do efetivo e remodelação do dispositivo, ordem de operações 22, diretiva 
para a defesa da província dada aos comandantes de área, plano de obstáculos do CTIT, reorganização de alguns 
destacamentos. 1964 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0364/014 - Defesa terrestre de Timor. Contém relatórios de informações, relatório 
trimestral de comando do CCFA Timor, relatórios da situação das nossas tropas, relatório do desempenho do cargo 
do comandante militar de Timor. 1963 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0364/015 - Relatório para a análise das medidas tomadas durante os incidentes de 
outubro-novembro de 1966 na fronteira de Oécusse. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0364/016 - Perintreps do CTI Timor. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0364/017 - Perintreps do CTI Timor. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0364/018 - Perintreps do CTI Timor. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0365 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0365/019 - Defesa naval de Timor. Contém mensagens, orçamento privativo das 
forças navais ultramarinas, vigilância de fronteiras, movimentos dos navios de guerra, ação do aviso Gonçalves 
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Zarcoem Timor, situação do navio que estacione em missão de soberania nas águas de Timor, aquisição de uma 
lancha para a fiscalização das águas territoriais, fiscalização das águas de Timor. 1959 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0365/020 - Defesa aérea de Timor. Contém informações sobre a ligação Portugal 
Timor por aviões da Força Aérea, mensagens, caraterísticas dos campos de aterragens de Timor, aviões CUB. 1961 / 
1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0365/021 - Defesa civil e corpo de voluntários de Timor. Contém informações sobre a 
nomeação do comandante da OPV de Timor, comissões de serviço como comandante provincial da defesa civil do 
território e do corpo de voluntários, civis timorenses voluntários. 1961 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0365/022 - Plano de ação psicológica para Timor. Contém publicações periódicas 
Intendência – Boletim comemorativo da chegada a Timor, Dia da Artilharia, O Labaric – jornal da CCaç 2, relatórios 
de ação psicológica, relatório periódico de ação psicossocial, panfletos. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/110/0365/023 - Plano de ação psicológica para Timor. Contém relatórios periódicos de 
ação psicossocial do CTIT. 1966 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/111 
Título: Normas de Execução Permanente de Timor 
Datas extremas: 1965 / 1965 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 366 - 367) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por normas de execução permanente – NEPS do quartel-general do Comando 
Territorial Independente de Timor - CTIT.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 324.900 

 
UI 0366 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0366/001 - Normas de execução permanente – NEP’s da 1ª repartição do QG/CTIT. 
1ª Parte. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0366/002 - Normas de execução permanente – NEP’s da 1ª repartição do QG/CTIT. 
2ª Parte. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0366/003 - Normas de execução permanente – NEP’s da 2ª repartição do QG/CTIT. 
1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0366/004 - Normas de execução permanente – NEP’s da 3ª repartição do QG/CTIT. 
1965 / 1965 

 
 

 
UI 0367 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0367/005 - Normas de execução permanente – NEP’s da 4ª repartição do QG/CTIT. 
1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0367/006 - Normas de execução permanente – NEP’s da Chefia do Serviço de 
Pessoal, 1ª Secção – Pessoal do QG/CTIT. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0367/007 - Normas de execução permanente – NEP’s da Chefia do Serviço de 
Pessoal, 2ª Secção – Secretaria do QG/CTIT. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0367/008 - Normas de execução permanente – NEP’s da Chefia do Serviço de 
Pessoal, 3ª Secção – Postal do QG/CTIT. 1965 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/111/0367/009 - Normas de execução permanente – NEP’s da Chefia do Serviço de Saúde 
do QG/CTIT. 1965 / 1965 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/112 
Título: Planeamento da Defesa da Península Ibérica 
Datas extremas: 1952 / 1968 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 368 - 370) contendo um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa da Península Ibérica, incluindo 
relatório sobre o reconhecimento dos Pirenéus ocidentais, relatórios de missão e de reconhecimentos, atas das 
reuniões da Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha, reuniões das conferências entre Estados-
maiores Peninsulares, forças terrestres e conversações inter estados-maiores. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 330.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em espanhol. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver F1 / SR 29 - Acordo Luso-Espanhol: Defesa da Península Ibérica. 
[PT/ADN/SGDN/1REP/029] 

 
UI 0368 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0368/001 - Reconhecimento nos pireneus ocidentais. Relatórios dos chefes de 
estado-maior das 1ª e 4ª Divisões. Contém relatórios dos oficiais das unidades mobilizadoras da 1ª Divisão, 
relatório da missão e Espanha pelo Regimento de Infantaria 6, relatório da missão de reconhecimento à Espanha 
do Regimento de Infantaria 8, relatórios dos reconhecimentos efetuados em Espanha pela artilharia, relatório dos 
reconhecimentos realizados pela missão militar a Espanha pelo Regimento de Engenharia 2, relatórios dos oficiais 
das unidades mobilizadoras da 4ª Divisão, relatório da Regimento de Infantaria 3, relatório do comandante do 
Regimento de Infantaria 4, relatório do oficial do Regimento de Infantaria 16, relatório do Regimento de Artilharia 
Ligeira 3, relatório do comandante da Engenharia da 4ª Divisão. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0368/002 - Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha. Contém 
informações e atas das reuniões da Comissão. 1958 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0368/003 - Conferência entre Estados-Maiores Peninsulares: preparação das 
reuniões. Contém brochura sobre o programa para a 3ª conferência de Estados Maiores Peninsulares, informações 
sobre defesa conjunta, princípios e normas de segurança usados em Portugal, documentos da 1 ª e 2ª reunião, 
acordos defensivos e de auxílio mútuo hispano-americanos, conversações com as autoridades militares espanholas 
para efeito da defesa conjunta da península, conferência da Cidade Rodrigo e resumo das conversações militares. 
1952 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0368/004 - Forças Terrestres. Relatório da missão de reconhecimento em Espanha. 
1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0368/005 - Forças Terrestres. Relatório da missão militar a Espanha. Contém um 
croquis. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0368/006 - Forças terrestres. Estudo de serviços pela 4ª Repartição do Estado-Maior 
do Exército. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0368/007 - Conversações Inter Estados-Maiores Peninsulares: questões 
administrativas. Contém informações sobre a condecoração do GEN Gutierres de Soto, relação dos oficiais que 
fazem parte da delegação portuguesa quanto a condecorações espanholas, recortes de notícias, despesas de 
representação. 1954 / 1957 

 
 

 
UI 0369 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/008 - V Conferência Inter Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa. 
Documentos preparatórios. 1957 / 1957 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/009 - V Conferência Inter Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa. 
Forças terrestres. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/010 - VI Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa. 
Contém documentos preparatórios e atas. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/011 - IX Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa. 
Documentos preparatórios. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/012 - IX Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa. 
Atas. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/013 - X Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa. 
Documentos preparatórios. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/014 - X Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Comissão Portuguesa. 
Atas. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/015 - XI Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. Contém parecer 
do auditor jurídico junto da Defesa Nacional sobre o estatuto das Forças Armadas Peninsulares, convenção entre os 
governos de Portugal e de Espanha quanto ao estatuto das Forças Armadas Peninsulares. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/016 - XII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0369/017 - XIII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Agenda. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0370 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/018 - XIII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/019 - XIV Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Agenda. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/020 - XIV Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/021 - XV Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares: Atas. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/022 - XV Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Processo do 
presidente CALM Laurindo Santos. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/023 - XV Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Processo do 
secretário. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/024 - XVI Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/025 - XVII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/026 - XVII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Processo do 
secretário. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/112/0370/027 - XVIII Conferência dos Estados-Maiores Peninsulares. Atas. 1970 / 1970 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/113 
Título: Planeamento da Defesa da NATO 
Datas extremas: 1954 / 1977 
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Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 371 - 375) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa NATO, incluindo medidas para 
melhorar as condições das forças militares, coordenação da defesa, revisão da estratégia NATO, defesa local sobre as 
instalações militares, planos de defesa para o SHAPE, aprontamento das tropas, atas da Comissão dos Planos de Defesa 
e dados sobre os planos nacionais, orgânica da 3ª Divisão. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.   

 
UI 0371 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0371/001 - Planeamento da defesa NATO. Contém princípios de sobrevivência e 
medidas para melhorara as condições das forças terrestres, marítimas e aéreas da NATO, coordenação e integração 
da defesa, fatores de planeamento militar, recortes de notícias sobre a conferência de Paris em 1957, revisão da 
estratégia da NATO e a reavaliação das necessidades militares, prioridades no esforço da defesa, procedimentos a 
adotar pelas autoridades militares da NATO para aconselhar os países sobre os seus programas de defesa, 
declarações do GEN Gruenther sobre certos problemas de defesa NATO, relatório do Grupo Internacional de 
Planeamento para o Grupo Permanente sobre Defesa Local de Instalações Militares. 1954 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0371/002 - Planeamento da defesa NATO. Contém planos de defesa para o SHAPE, 
preparação e aprontamento das tropas, apreciação da situação militar em relação à NATO, princípios de 
sobrevivência e medidas para melhorar a situação das forças terrestres, marítimas e aéreas, procedimentos 
propostos para a reforma do método de elaboração dos planos de forças. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0371/003 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre os planos de 
defesa dos EUA, atas das reuniões da Comissão dos Planos de Defesa, reorganização dos quartéis-generais, 
informações sobre os planos de defesa nacionais, resposta portuguesa ao planeamento das forças NATO. 1964 / 
1965 

 
 

 
UI 0372 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0372/004 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa, dados sobre os planos nacionais no domínio militar. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0372/005 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre os planos de 
defesa, atas das reuniões do Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0372/006 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa, recolha de informações acerca dos planos de defesa. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0372/007 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0373 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0373/008 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre os objetivos 
das forças para 1970, reuniões do Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa, modificações propostas pelos EUA ao 
planeamento de forças. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0373/009 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa, deslocação a Lisboa do Dr. Sousa Pernes da DELNATO, planos Alfa e Bravo 
para os objetivos das forças para 1970. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0373/010 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0374 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0374/011 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as implicações 
financeiras da posição das forças Bravo propostas pelos comandantes da NATO pelo Grupo de Trabalho dos Planos 
de Defesa. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0374/012 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa, planos de forças, planeamento das forças NATO para 1967 - 1970. 1966 / 
1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0374/013 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa e documentos de trabalho. 1966 / 1967 

 
 

 
UI 0375 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0375/014 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa e documentos de trabalho. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0375/015 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre as reuniões do 
Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa e documentos de trabalho. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0375/016 - Planeamento da defesa NATO. Contém programa de forças de Portugal: 
1966 – 1971, informações sobre as reuniões do Comité de Análise da Defesa e do do Grupo de Trabalho dos Planos 
de Defesa. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0375/017 - Planeamento da defesa NATO. Contém informações sobre os trabalhos 
do Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa, plano de reforço da região sul e obrigação de prestação de serviço dos 
reservistas das nações Unidas. 1967 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/113/0375/018 - Planeamento da defesa NATO. 3ª Divisão: quadro orgânico da Brigada de 
Infantaria Mecanizada Independente - Road. Contém informações sobre o plano de emprego no centro e sul da 
Europa, relatório da missão de observação ao exercício Hellenic Express 71. 1970 / 1977 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/114 
Título: Planeamento NATO das Forças Mínimas Necessárias e Disponíveis 
Datas extremas: 1952 / 1977 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 376 - 379) contendo um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento NATO das forças mínimas necessárias e 
disponíveis, incluindo planos de possibilidades futuras e implicações financeiras, necessidades operacionais, avaliação 
do esforço de defesa, revisão dos planos de defesa NATO, eficiência operacional da 3ª Divisão de Infantaria, 
planeamento das forças terrestres, navais, aeronavais e aéreas, planeamento das forças coletivas equilibradas e das 
disponíveis. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.20 e 341.30 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA  

 
UI 0376 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0376/001 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documentos 
NATO, informações sobre a conferência SHAPE com os MOD’s sobre o programa de forças para o período de 1961 – 
1966, forças terrestres mínimas para a NATO, objetivos em forças para o final de 1966, necessidades militares para 
o fim de 1966. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0376/002 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documentos 
NATO e informações sobre objetivos e planos de forças para 1968 – 1973, resposta de Portugal ao questionário da 
revisão do planeamento de defesa de 1968, atribuições de forças à NATO, atribuição de navios ao SACLANT, 
procedimentos para a revisão anual dos planos de defesa NATO, eficiência operacional da 3ª Divisão de Infantaria. 
1961 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0376/003 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documentos 
NATO e informações sobre a disponibilidade das forças para os comandantes NATO, objetivos em forças para o 
final de 1966. 1962 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0376/004 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documento 
NATO do ACE – Allied Command Europe sobre o sistema de informação operacional. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0376/005 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documento 
NATO sobre o programa de necessidades em pessoal do Comando Aliado na Europa para 1964 – 1968. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0376/006 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documento 
NATO do ACE – Allied Command Europe sobre o sistema de informação operacional. 1963 / 1963 

 
 

 
UI 0377 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0377/007 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documento 
NATO sobre o programa de necessidades em pessoal do Comando Aliado na Europa para 1964 – 1968, 1963 
8 – Planeamento NATO das forças terrestres(Contém documentos NATO sobre as forças móveis do Comando 
Aliado da Europa. 1961 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0377/008 - Planeamento NATO das forças mínimas necessárias. Contém documento 
NATO sobre o programa de necessidades em pessoal do Comando Aliado na Europa para 1964 – 1968. 1961 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0377/009 - Planeamento NATO das forças terrestres. Contém documentos NATO 
sobre a força móvel aliada, financiamento dos exercícios da força móvel. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0377/010 - Planeamento NATO das forças terrestres. Contém documentos NATO 
relativo ao Grupo NATO sobre o armamento das forças terrestres e Comissão sobre Aeromobilidade Tática das 
forças terrestres, opinião dos países da NATO sobre operações táticas aeromóveis, financiamento da força móvel 
aliada. 1966 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0377/011 - Planeamento NATO das forças terrestres. Contém documentos NATO 
sobre a força móvel do Comando Aliado da Europa. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0378 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0378/012 - Planeamento NATO das forças terrestres. Contém documentos NATO 
sobre a força móvel aliada. 1969 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0378/013 - Planeamento NATO das forças terrestres. Contém documentos NATO 
sobre a força móvel do Comando Aliado da Europa. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0378/014 - Planeamento NATO das forças terrestres. Contém documentos NATO, 
relatório sobre efetivos do SACEUR, força móvel do Comando Aliado da Europa. 1973 / 1977 
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UI 0379 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0379/015 - Planeamento NATO das forças navais e aeronavais. Contém documentos 
NATO e informações sobre as necessidades NATO em forças navais para a defesa das águas costeiras continentais, 
plano do sistema de comboios costeiros continentais. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0379/016 - Planeamento NATO das forças navais e aeronavais. Contém informações 
sobre o navio de transporte de tropas, proteção da navegação costeira portuguesa, proteção à navegação costeira 
continental, necessidades NATO e não NATO em forças navais, proteção das comunicações marítimas costeiras. 
1956 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0379/017 - Planeamento NATO das forças aéreas. Contém documentos NATO sobre 
aquisição de aviões de transporte, visita do ALM Pettersen em 12 de junho de 1959 ao ministro da Defesa Nacional. 
1954 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0379/018 - Planeamento NATO das forças coletivas equilibradas. Contém 
documentos NATO e informações sobre forças coletivas integradas, intercâmbio da frequência de cursos, nota da 
Delegação do Reino Unido. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0379/019 - Planeamento NATO das forças disponíveis. Contém documentos NATO e 
informações sobre atribuição de forças aos comandos NATO, forças disponíveis para 1957, atribuição final de 
forças referidas a 1 de janeiro de 1955 e 1956, forças aéreas para o SACEUR, estudo comparativo das nossas 
responsabilidades navais NATO com as datas de entrega de material, contribuição portuguesa NATO. 1952 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/114/0379/020 - Planeamento NATO das forças disponíveis. Contém documentos NATO e 
informações sobre forças atribuídas à NATO, distribuição das forças para os planos de defesa, diretiva provisória do 
SACLANT para as forças portuguesas atribuídas. 1957 / 1959 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/115 
Título: Planeamento da Defesa NATO. Medidas de Alerta 
Datas extremas: 1953 / 1978 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 380 - 385) contendo um total de 24 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às medidas de alerta no planeamento da defesa NATO, 
incluindo os sistemas de alerta do ACE, do SHAPE, SACLANT e do SACEUR, planos operacionais e documentos NATO 
sobre a conferência de alerta dos grandes comandos NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.40 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. 

 
UI 0380 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0380/001 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO e informações sobre o sistema militar de alerta do ACE, medidas de alerta do SHAPE, medidas de alerta 
previstas pelo Grupo Permanente, procedimento para a transmissão de um aviso prévio de ataque, medidas a 
tomar no momento de um aviso de ataque e durante aquele aviso, problema dos alertas. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0380/002 - Planeamento da defesa NATO. Medidas alerta. Contém documentos 
NATO e informações sobre medidas de alerta do SACEUR e do SHAPE, alteração das medidas de alerta 
meteorológicas do sistema de alerta do SACEUR, sistema de alerta NATO. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0380/003 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO, mensagens e informações sobre negociações das medidas de alerta entre os comandos superiores militares 
e as autoridades nacionais, sistema de alerta do SACEUR, instalação da Comissão Militar em sessão permanente e 
do Grupo Permanente em situação de emergência ou de guerra. 1960 / 1961 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0380/004 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO e informações sobre as negociações das medidas de alerta, normas técnicas para as instalações de alerta de 
reação rápida, indícios técnicos de ataque, conferência ACE/ACLANT em Paris. 1962 / 1963 

 
 

 
UI 0381 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0381/005 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém plano 
operacional SCARS. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0381/006 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO e informações sobre as negociações das medidas de alerta, reunião do Comité Político sobre postos de 
observação. 1963 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0381/007 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0381/008 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0382 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0382/009 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0382/010 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0382/011 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO, conferência de alerta dos grandes comandos da NATO para 1971, publicação NATO management survey 
1971. Vol. II. Procedural reports. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0383 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0383/012 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO e informações sobre o plano para a dissolução de emergência da MAS – Agência Militar de Estandardização. 
1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0383/013 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0383/014 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO, conferência do sistema de alerta NATO. 1974 / 1975 

 
 

 
UI 0384 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0384/015 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta. Contém documentos 
NATO. 1975 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0384/016 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACLANT. Contém 
documentos NATO. 1953 / 1959 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0384/017 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACLANT. Contém 
documentos NATO. 1960 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0384/018 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACLANT. Contém 
documentos NATO. 1963 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0384/019 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACEUR. Contém 
documentos NATO. 1963 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0384/020 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACEUR. Contém 
manual de operador SCARS. 1963 / 1963 

 
 

 
UI 0385 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0385/021 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACEUR. Contém 
documentos NATO e informações sobre a relação dos sistemas de alerta nacionais e do SHAPE. Exercício Fallex 68 
sobre sistemas de alerta nacional e NATO, programa SCARS, memorando sobre o sistema de alerta. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0385/022 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACEUR. Contém 
documentos NATO. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0385/023 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACEUR. Contém 
documentos NATO. 1970 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/115/0385/024 - Planeamento da defesa NATO. Medidas de alerta do SACEUR. Código de 
alerta do SACEUR. Contém documentos NATO. 1962 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/116 
Título: Defesa Aérea NATO 
Datas extremas: 1954 / 1974 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 386 - 391) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à defesa aérea NATO, incluindo reuniões no SHAPE, planos 
de necessidades para a defesa aérea da Europa, documentos NATO e relatórios dos grupos de trabalho, integração da 
defesa aérea portuguesa no sistema do ACE, integração da defesa aérea da Europa, projeto NADGE, reorganização do 
estado-maior do AIRCENT, e problemas de conjunto da defesa aérea. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.50 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição e 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0386 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0386/001 - Defesa aérea da NATO. Contém informações sobre os representantes 
nacionais para assegurar a ligação entre a defesa aérea e o SHAPE, reunião dos representantes da defesa aérea, 
reunião cientifica sobre operações de defesa aérea, uma publicação com o estudo da defesa aérea da zona 
europeia da NATO. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0386/002 - Defesa aérea da NATO. Contém informações sobre a representação 
portuguesa no Centro Técnico da Defesa aérea do SHAPE, programa de revisão e desenvolvimento da defesa aérea 
do Canadá, emprego de misseis pelas forças armadas portuguesas, sistema de transmissões das informações radar 
no Comando Aliado da Europa, emprego de armas nucleares na defesa aérea com declaração do secretário da 
Defesa dos Estados Unidos. 1957 / 1959 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0386/003 - Defesa aérea da NATO. Contém informações sobre regras de intervenção, 
plano de necessidades para a defesa aérea do território europeu da NATO. 1958 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0386/004 - Defesa aérea da NATO. Contém documentos NATO do grupo consultivo 
para as forças aéreas e informações sobre a defesa aérea tática da NATO, relatório sobre o progresso nacional no 
campo da identificação de aeronaves, Comissão Coordenadora de intervenção para a Defesa. 1960 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0386/005 - Integração da defesa aérea portuguesa no sistema do ACE. Contém 
documentos NATO e informações sobre a rede integrada de vigilância e aviso aéreo para o Comando Aliado na 
Europa, deteção longínqua de ataques aéreos, comando e controle da defesa aérea na Europa NATO, plano de 
defesa aérea. 1954 / 1957 

 
 

 
UI 0387 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0387/006 - Integração da defesa aérea portuguesa no sistema do ACE. Contém 
documentos NATO e informações sobre a rede integrada de vigilância e aviso aéreo para o Comando Aliado na 
Europa, deteção longínqua de ataques aéreos, comando e controle da defesa aérea na Europa NATO, plano de 
defesa aérea. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0387/007 - Integração da defesa aérea da Europa. Contém documentos NATO e 
informações sobre a defesa aérea de Portugal continental e integração no sistema do ACE, plano das necessidades 
do ACE para a defesa aérea da zona europeia NATO, transmissões seguras para os planos de aviso antecipado e de 
ataque atómico, normas para circuitos NATO de transmissões de dados. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0387/008 - Integração da defesa aérea da Europa. Contém documentos NATO e 
informações sobre o projeto NADGE, plano do SACEUR para a defesa aérea interna da Europa, utilização dos Nike-
Hercules como armas terra-terra, integração de Portugal na rede de defesa aérea do SHAPE, comparticipação de 
Portugal nas despesas do Centro Técnico da Defesa Aérea SHAPE – CTDAS. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0387/009 - Integração da defesa aérea da Europa. Contém documentos NATO e 
informações sobre o projeto NADGE, divergências entre as necessidades em forças aéreas das autoridades 
militares NATO e as do plano NADGE, reorganização do estado-maior da defesa aérea do AIRCENT. 1964 / 1965 

 
 

 
UI 0388 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0388/010 - Integração da defesa aérea portuguesa no sistema do ACE. Contém 
documentos NATO sobre o sistema NADGE. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0388/011 - Integração da defesa aérea portuguesa no sistema do ACE. Contém 
documentos NATO. 1969 / 1976 

 
 

 
UI 0389 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0389/012 - Problemas de conjunto da defesa aérea: grupo interarmas. subgrupo 
8(Contém documentos NATO e reuniões do grupo de trabalho. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0389/013 - Problemas de conjunto da defesa aérea: grupo interarmas. subgrupo 
8(Contém documentos NATO. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0389/014 - Problemas de conjunto da defesa aérea: grupo interarmas. subgrupo 
8(Contém documentos NATO. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0390 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0390/015 - Problemas de conjunto da defesa aérea: grupo interarmas. subgrupo 
8(Contém documentos NATO. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0390/016 - Problemas de conjunto da defesa aérea: grupo interarmas. subgrupo 
8(Contém documentos NATO. 1971 / 1972 

 
 

 
UI 0391 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0391/017 - Problemas de conjunto da defesa aérea: grupo interarmas. subgrupo 8 
(Contém documentos NATO. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/116/0391/018 - Problemas de conjunto da defesa aérea: grupo interarmas. subgrupo 
8(Contém documentos NATO. 1973 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/117 
Título: Conceito Estratégico de Defesa NATO 
Datas extremas: 1956 / 1976 
Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 392 - 400) contendo um total de 35 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao conceito estratégico geral de defesa NATO, incluindo 
documentos NATO e avaliação da situação militar, diretivas politicas sobre o conceito estratégico, reuniões do Comité 
de Revisão Anual, definição do novo conceito estratégico, medidas para a sua aplicação, força naval permanente do 
Atlântico e estratégia marítima NATO através da STANAVFORLANT, normas e missões de forças navais da NATO e 
relação com outras forças NATO, vigilância marítima, operação Canby e força naval aliada para o Mediterrâneo em 
regime “on call”. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.60 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0392 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0392/001 - Conceito estratégico geral da defesa NATO. Contém documentos NATO, 
declarações do delegado permanente do Canadá e memorando sobre a avaliação militar corrente, declarações do 
representante permanente dos EUA, esquema da diretriz do Reino Unido. 1956 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0392/002 - Conceito estratégico geral da defesa NATO. Contém documentos NATO, 
avaliação da situação militar do ponto de vista alemão, armas nucleares. 1960 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0392/003 - Conceito estratégico geral da defesa NATO. Contém documentos NATO e 
apreciação da situação militar e sua incidência sobre a NATO até 1980. 1969 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0392/004 - Diretivas políticas sobre o conceito estratégico geral da defesa NATO. 
Contém documentos NATO sobre as reuniões do Comité de Revisão Anual para execução da nova diretiva politica 
para os militares. 1957 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0392/005 - Definição do novo conceito estratégico. Contém documentos NATO. 1957 
/ 1957 

 
 

 
UI 0393 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0393/006 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO, falta de mobilidade e de forças blindadas nos exércitos Grego e Turco, potência defensiva local para evitar 
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ações hostis locais preparado em consequência do pedido grego, defesa da zona dos Balcãs de acordo com os 
princípios da estratégia avançada, atitude da NATO perante uma ação armada, incluindo uma ação inimiga local. 
1957 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0393/007 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO, aviso político de um possível ataque soviético, estratégia da NATO. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0393/008 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0394 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0394/009 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO, estudo especial do SHAPE sobre o planeamento de defesa para alem de 1972. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0394/010 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO e estudo sobre as consequências do novo conceito de estratégia. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0394/011 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0394/012 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0395 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0395/013 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO sobre o sistema tático de controlo aéreo do ACE. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0395/014 - Medidas para aplicação do conceito estratégico. Contém documentos 
NATO relativo ao II simpósio de pesquisa operacional naval – NNORS II pelo SACLANT e relatório sobre os estudos 
marítimos nas regiões norte e sul. 1975 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0395/015 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre o conceito de força naval permanente. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0396 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0396/016 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém uma publicação sobre o aspeto marítimo da estratégia NATO e 2 publicações relativas 
ao MARCONFORLANT – conceito de forças marítimas. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0396/017 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO, ordens de comunicação, exercícios com a força naval permanente 
do Atlântico. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0396/018 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO, mensagens, preparação das unidades navais para colaboração. 1968 
/ 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0396/019 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre as atividades da força naval, exercícios. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0396/020 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO, mensagens, visitas da força naval. 1969 / 1970 
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UI 0397 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0397/021 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre reabastecimentos de combustíveis a navios de guerra nos 
depósitos POL de Lisboa e Ponta Delgada, revisão do conceito de força naval. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0397/022 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre as visitas das forças navais, participação em exercícios navais. 
1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0397/023 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre os movimentos da força naval, participação em exercícios. 
1971 / 1972 

 
 

 
UI 0398 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0398/024 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre os movimentos da força naval, visitas e participação em 
exercícios. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0398/025 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre os movimentos da força naval, visitas e participação em 
exercícios. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0398/026 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO sobre os movimentos e estabelecimento da força naval, visitas e 
participação em exercícios, encargos com navios integrados em forças navais NATO, relatório anual da força naval. 
1973 / 1973 

 
 

 
UI 0399 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0399/027 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO e mensagens sobre as operações da força naval. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0399/028 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO e telegramas sobre os movimentos e operações da força naval, 
visitas e participação em exercícios. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0399/029 - Força naval permanente do Atlântico e estratégia marítima NATO – 
STANAVFORLANT. Contém documentos NATO e telegramas sobre os movimentos e operações da força naval, 
visitas e participação em exercícios. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0399/030 - Normas e missões de forças navais da NATO e sua relação com outras 
forças da NATO. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0399/031 - Vigilância marítima na NATO. Contém documentos NATO, atas das 
reuniões do Comité de planos de defesa, relatório sobre o estudo das necessidades para a vigilância marítima da 
NATO apresentado pelo SACLANT, requisitos para a existência de vigilância marítima na NATO. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0400 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0400/032 - Vigilância marítima na NATO. Contém documentos NATO e mensagens 
sobre a atribuição de forças à MARCONFORLANT, planos de operações, relações com os comandos NATO. 1969 / 
1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0400/033 - Vigilância marítima na NATO. Contém documentos NATO e mensagens 
sobre o conceito de operações no âmbito da vigilância marítima. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0400/034 - Vigilância marítima da NATO. Operação Canby. Contém mensagens, 
diretiva do estado-maior da armada para a operação Canby, informações sobre a organização internacional relativa 
a informações sobre a expansão naval global soviética, plano guia da operação, organização Canby, operação 
Rubric com plano guia. 1972 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/117/0400/035 - Força Naval aliada para o mediterrâneo em regime de On Call. Contém 
documentos NATO sobre o conceito e com instruções para as forças navais no mediterrâneo. 1968 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/118 
Título: Planos de Defesa NATO a Longo Prazo 
Datas extremas: 1960 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 401 - 404) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos planos de defesa NATO a longo prazo, incluindo 
documentos NATO e informações sobre a ameaça inimiga a longo prazo, estudos do Grupo permanente, apreciação da 
situação militar e de objetivos de forças, planos de defesa e propostas de forças. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.70 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 119 relativa aos planos de defesa NATO. [PT/ADN/SGDN/1REP/119] 

 
UI 0401 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0401/001 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO e 
informações sobre a apreciação da ameaça inimiga de longo prazo. 1960 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0401/002 - Estudos científicos de longo prazo pelo Grupo permanente da NATO . 
Contém 10 publicações. 1961 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0401/003 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO e 
informações sobre a apreciação da situação militar relativa à NATO até 1970. 1963 / 1963 

 
 

 
UI 0402 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0402/004 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO e 
informações sobre objetivos de forças para 1970. 1963 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0402/005 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO e 
informações sobre objetivos e planos de forças para 1971 – 72, métodos para melhorar a capacidade NATO nos 
flancos. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0402/006 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO e proposta 
do SACEUR sobre o plano de forças para 1968 – 1972. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0402/007 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO sobre planos 
de defesa e propostas de forças. 1967 / 1967 

 
 



2019-01-17 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/1REP 
 

   

  

 

175/292 
 

 
UI 0403 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0403/008 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO sobre a 
análise de propostas de forças para 1968 – 1972, questionário sobre planos de defesa e estudos científicos de 
longo prazo. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0403/009 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO e 
informações sobre propostas e objetivos de forças em 1972. 1968 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0403/010 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO e 
comparação dos planos dos países com objetivos de forças. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0404 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0404/011 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO sobre planos 
de forças e especialização das tarefas de defesa nos países NATO. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/118/0404/012 - Planos de defesa a longo prazo. Contém documentos NATO sobre 
objetivos de forças para 1975 – 1980. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/119 
Título: Planos de Defesa NATO 
Datas extremas: 1961 / 1980 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 405 - 414) contendo um total de 41 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos planos de defesa NATO, incluindo documentos NATO e 
atas das reuniões do grupo de trabalho sobre os problemas de defesa, propostas de forças, planos de defesa, 
reorganização das forças aéreas aliadas na Europa Central – AAFCE, regras e estudos sobre a sobrevivência dos quartéis-
generais da NATO e divisão de encargos com as forças americanas estacionadas na Europa. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.80 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão e Divisão de Operações do EMGFA.  

 
UI 0405 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0405/001 - Planos de defesa NATO. Contém atas das reuniões do grupo de trabalho 
sobre os problemas de defesa da região do sudeste, plano estratégico marítimo de minas, relatório final da 
conferência de minas. 1961 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0405/002 - Planos de defesa NATO. Contém proposta de forças para 1968 – 1972, 
coordenação dos planos marítimos de minas, plano estratégico marítimo de minas, coordenação dos planos de 
campos de minas na área NATO. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0405/003 - Planos de defesa NATO. Contém proposta de forças para 1969 – 1973, 
estudo especial do SHAPE sobre o planeamento de defesa para além de 1972. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0405/004 - Planos de defesa NATO. Contém documentos NATO. 1968 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0406/005 - Planos de defesa NATO. Contém memorandos sobre planos de defesa, 
redução de forças, mobilização e reforço de forças navais, resposta portuguesa sobre forças navais e aeronavais ao 
questionário NATO. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0406/006 - Planos de defesa NATO. Contém uma publicação com o estudo de 
capacidade dupla das forças aéreas NATO para 1969 – 1974. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0406/007 - Planos de defesa NATO. Contém documentos sobre o ciclo de revisão dos 
planos de defesa. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0406/008 - Planos de defesa NATO. Contém programas de defesa até Junho de 1969. 
1969 / 1969 

 
 

 
UI 0407 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0407/009 - Planos de defesa NATO. Contém documentos sobre a representação de 
Portugal nas reuniões da Comissão sobre Armas de Infantaria do Grupo NATO sobre armamento das forças 
terrestres, melhoramento das forças NATO, redução das forças canadianas na Europa. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0407/010 - Planos de defesa NATO. Contém diretiva NATO sobre minas marítimas, 
minutas da conferência sobre minas marítimas, redução equilibrada das forças. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0407/011 - Planos de defesa NATO. Contém documentos sobre a estrutura das forças 
NATO, aprovação da diretiva sobre minas marítimas, grupo de trabalho sobre capacidades relativas de forças, 
minutas da conferência sobre minas marítimas, questionário de planeamento de defesa da revisão anual NATO. 
1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0407/012 - Planos de defesa NATO. Contém documentos sobre a contribuição de 
forças para o ACE, contribuição portuguesa para o SACEUR, dados relativos às forças aéreas, atualização de dados 
sobre forças NATO, mobilidade aérea. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0408 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0408/013 - Planos de defesa NATO. Contém documentos sobre a reestruturação das 
forças convencionais dos EUA, revisão dos planos de defesa da Grã-Bretanha, plano de forças para o período 1975 
– 1979, lista de documentos importantes NATO, formulas para calcular a contribuição das nações para o 
preenchimento das lotações dos quartéis generais da NATO. 1973 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0408/014 - Planos de defesa NATO. Contém documentos sobre a mobilidade 
estratégica no âmbito da UEO, relatório sobre o estudo da flexibilidade das forças NATO na região sul, 
reorganização das forças aéreas aliadas na Europa Central - AAFCE. 1975 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0408/015 - Planos de defesa NATO. Contém documentos sobre a reorganização dos 
AAFCE, critérios NATO para os quartéis-generais em tempo de guerra. 1977 / 1980 

 
 

 
UI 0409 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0409/016 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém propostas para 
1971/75. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0409/017 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém propostas para 
1971/75. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0409/018 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém publicação com 
proposta de forças para 1973/78. 1971 / 1972 
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UI 0410 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0410/019 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém propostas para 
1973/78 e de 1975/80. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0410/020 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém propostas para 
1975/80. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0410/021 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém propostas para 
1974/78 e 1975/80. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0410/022 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém propostas para 
1973/76, 1975/80. 1974 / 1974 

 
 

 
UI 0411 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0411/023 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças. Contém propostas para 
1977/82, reestruturação das forças convencionais dos Estados Unidos na Europa. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0411/024 - Planos de defesa NATO. Contém publicação da 1ª Brigada Mista 
Independente sobre estudos relativos à estratégia futura, estudo comparativo sobre a NATO e o Pacto de Varsóvia, 
aramas nucleares táticas, o ACE – Comando Aliado da Europa, o combate terrestre, a infantaria mecanizada do 
Exército britânico e o regimento de Staffordshire, armas finas - uma revolução nas táticas, o patamar nuclear. 1977 
/ 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0411/025 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para Portugal. Contém 
informações sobre a organização da Brigada de Infantaria Mecanizada, propostas para 1971/75 e 1973/78, medidas 
corretivas para compensar as alterações das forças dos estados Unidos no Comando Aliado do Atlântico, reduções 
nas forças Earmarked. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0411/026 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para Portugal. Contém 
propostas para 1975/80, estudos da Brigada Mista. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0411/027 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para Portugal. Contém 
propostas para 1975/80 e 1977/82. 1974 / 1976 

 
 

 
UI 0412 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0412/028 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para Portugal. Contém 
objetivos de forças e propostas para 1977/82. 1976 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0412/029 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para Portugal. Contém planos 
de defesa para 1976, informações sobre auxílio militar a Portugal, quadros orgânicos da 1ª Brigada Mista 
Independente, reorganização das forças armadas, relatório da reunião entre o CEMA ALM Souto Cruz e o SACLANT 
ALM Isaac Kidd,. 1976 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0412/030 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para outros países NATO. 
Contém planos de defesa para 1971-1975, propostas de forças para 1971-1975. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0412/031 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para outros países NATO. 
Contém planos de defesa para 1971-1975, propostas de forças para 1973-1978. 1970 / 1971 
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UI 0413 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0413/032 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para outros países NATO. 
Contém planos de defesa para 1973-1977, propostas de forças para 1973-1978. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0413/033 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para outros países NATO. 
Contém planos de defesa para 1974-1978, propostas de forças para 1975-1980, quadros orgânicos da Brigada 
Mecanizada do Exército Alemão, uma publicação sobre a análise e opções da estrutura de forças das Forças 
Armadas da Alemanha. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0413/034 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para outros países NATO. 
propostas de forças para 1975-1980, estudo sobre a estrutura de forças das Forças Armadas da Alemanha. 1974 / 
1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0413/035 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para outros países NATO. 
propostas de forças para 1975-1980, redução de forças nas Forças Armadas italianas. 1974 / 1974 

 
 

 
UI 0414 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0414/036 - Planos de defesa NATO. Proposta de forças para outros países NATO. 
Contém propostas de forças para 1975-1980. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0414/037 - Planos de defesa NATO. Regras de empenhamento. Rules of 
Engagements (Contém propostas de forças para 1975-1980. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0414/038 - Planos de defesa NATO. Sobrevivência dos quartéis-generais da NATO. 
Contém memorandos e relatórios. 1971 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0414/039 - Planos de defesa NATO. Sobrevivência dos quartéis-generais da NATO. 
Contém estudos, atas de reuniões. 1974 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0414/040 - Planos de defesa NATO. Divisão de encargos com as forças americanas 
estacionadas na Europa. Contém informação sobre problemas financeiros resultantes do estacionamento das 
forças dos EUA na Europa, despesas militares NATO. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/119/0414/041 - Planos de defesa NATO. Divisão de encargos com as forças americanas 
estacionadas na Europa. Burden Sharing. Contém informação sobre problemas do estacionamento, situação no 
planeamento de infra-estruturas, contribuição de Portugal. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/120 
Título: Integração de Misseis Balísticos de Médio Alcance (MRBM) na NATO  - Força Nuclear NATO 
Datas extremas: 1961 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 415 - 417) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à integração de mísseis balísticos de médio alcance – 
MRBM na NATO e a Força Nuclear NATO, incluindo aspetos militares da integração dos MRBM, projeto de força 
multilateral de MRBM, atas das reuniões da Comissão de Assuntos Nucleares e da Comissão sobre a Não Proliferação de 
Armas Nucleares, bases para os submarinos Polaris e diretivas e relatórios para uso tático de armas nucleares. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.90 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA. 

 
UI 0415 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0415/001 - Aspetos militares da integração dos MRBM na NATO. Contém estudos 
sobre a integração dos misseis balísticos de médio alcance no ACE, projeto de força multilateral de MRBM, 
relatórios. 1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0415/002 - Aspetos militares da integração dos MRBM na NATO. Contém 
memorandos para o Comité dos Planos de Defesa, objetivos das forças, estudos dos EUA sobre a atribuição dos 
MRBM ao ACE, conceito estratégico da França sobre a defesa da Europa. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0415/003 - Força nuclear NATO. Contém uma publicação sobre Armas Nucleares pela 
Escola de Estado-Maior Belga. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0415/004 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre os problemas de defesa 
na Alemanha ocidental, planeamento da Força nuclear interaliada, sistema de armas nucleares na Europa, força 
multilateral de MRBM baseada em navios, bases para os submarinos Polaris destacados no mediterrâneo, a 
posição dos EUA, proposta de criação de uma foça nuclear, atas de reuniões. 1962 / 1964 

 
 

 
UI 0416 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0416/005 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre o Comité Especial de 
ministros da Defesa sobre questões nucleares, recomendações do grupo de Trabalho de Planeamento Nuclear para 
o Comité Especial, atas provisórias das reuniões da 1º comissão sobre a não proliferação de armas nucleares, força 
nuclear atlântica. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0416/006 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre os planos nucleares, 
problemas no emprego de armas nucleares o ACE, opiniões sobre estratégia nuclear NATO, sessões do Grupo de 
Planeamento Nuclear, misseis antimísseis, projeto americano sobre o acordo não-proliferação nuclear. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0416/007 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre o emprego de armas 
nucleares – sistema Nike de defesa antiaérea, reuniões da Comissão de Assuntos Nucleares, consultas sobre 
possível uso de armas nucleares, cedência de armamento nuclear tático, visitas a instalações nucleares. 1967 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0416/008 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre o planeamento nuclear, 
opinião dos EUA na consulta sobre o uso de armas nucleares, esquema de diretivas às autoridades da NATO sobre 
o emprego de munições de demolições atómicas – ADMs, capacidade de sobrevivência dos meios de ataque 
nuclear e de ataque convencional do SACEUR. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0417 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0417/009 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre diretivas provisórias 
para o uso tático defensivo inicial de armas nucleares. 1969 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0417/010 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre diretivas provisórias 
para o uso tático defensivo inicial de armas nucleares. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0417/011 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre medidas defensivas para 
armas NBQ, relatórios e estudos sobre o uso tático de armas nucleares, reunião do Comité dos Assuntos de Defesa 
Nuclear - NDAC. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/120/0417/012 - Força nuclear NATO. Contém informações sobre as reuniões do Comité 
dos Assuntos de Defesa Nuclear – NDAC, relatório sobre medidas defensivas para armas NBQ. 1971 / 1972 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/121 
Título: Planeamento da Defesa do SACEUR 
Datas extremas: 1952 / 1973 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (nº 418 - 425) contendo um total de 36 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento da defesa do SACEUR, incluindo planos 
militares e planos de ação, recomendações sobre o aumento do potencial militar face à crise de Berlim, planeamento da 
organização da divisão destinada à defesa da Europa, relatórios do ACE e relatórios de informação suplementares do 
SHAPE, relatórios de treino, ordens de batalha para os exercícios militares, reorganização da estrutura do comando, do 
controlo e da logística na região centro do ACE, valor combativo das forças do SACEUR, planos de defesa e planos de 
emergência, planeamento de defesa de Gibraltar, defesa terrestre e aérea do SACEUR, defesa especial e antiatómica. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0418 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0418/001 - SACEUR. Contém projeto de resolução sobre a assistência à defesa da 
Grécia e da Turquia, planos militares e recomendações dinamarquesas sobre o aumento de potencial militar em 
razão da crise de Berlim, plano de ação NATO na Europa. 1961 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0418/002 - SHAPE. Contém plano SHAPE para os quartéis-generais, grau de instrução 
individual e das unidades, problemas de defesa da Grécia, normas aplicáveis às forças do ACE, orientação sobre as 
prioridades operacionais para as forças do SACEUR, visita do GEN White do Shape, despacho da proposta do chefe 
da missão do SHAPE em Portugal para que seja transferida para a área de jurisdição da 3ª RM a responsabilidade da 
organização e preparação da divisão destinada à defesa da Europa, conferência dos chefes dos Estados Maiores do 
Ar Nacionais. 1954 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0418/003 - ACEREPS: relatórios a elaborar pelo ACE. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0418/004 - SACEUR. Contém informações e manuais do CINCENTS. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0419 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0419/005 - SACEUR. Contém ACEREPS, diretivas e plano de informações do ACE – 
IPACE. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0419/006 - SACEUR; relatórios a elaborar. Contém relatórios de informações 
suplementares do SHAPE. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0419/007 - SACEUR: relatórios a elaborar. Contém ordens de batalha do SHAPE, 
eliminação das esquadras de C/B para afetação ao SACEUR, eliminação de 2 esquadras de caças-bombardeiros, 
relatório de treino anual de forças terrestres. 1953 / 1959 

 
 

 
UI 0420 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0420/008 - SACEUR: relatórios a elaborar. Contém relatórios da ordem de batalha 
com relatórios trimestrais. 1960 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0420/009 - SACEUR. Anexos, 2º vol. Contém ordem de batalha para os exercícios 
militares do SHAPE. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0420/010 - SACEUR: relatórios a elaborar. Contém relatórios da ordem de batalha, 
informações sobre a reorganização da estrutura do comando, do controlo e da logística na região centro do ACE. 
1965 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0420/011 - SACEUR: relatórios a elaborar. Contém relatórios periódicos da ordem de 
batalha do ACE, relatórios sobre atribuição de forças ao ACE. 1970 / 1973 

 
 

 
UI 0421 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0421/012 - Valor combativo das forças do SACEUR. Contém informações sobre a 
eficiência para o combate das unidades portuguesas destinadas ao SHAPE, relatório do ACE sobre o valor 
combativo das suas forças, grau de aptidão para o combate. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0421/013 - Valor combativo das forças do SACEUR. Contém informações sobre o 
valor combativo das forças e eficiência operacional da 3ª Divisão de Infantaria. 1963 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0421/014 - Planos de defesa NATO: SACLANT e CINCIBERLANT. Contém anotações e 
informações sobre a utilização do porto de Leixões, distribuição de forças na área do IBERLANT. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0421/015 - Planos de emergência do SACEUR. Contém informações sobre a difusão 
dos planos operacionais, quartéis-generais de emergência do SHAPE, medidas preconizadas n0o livro de guerra 
SHAPE. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0421/016 - Planos de emergência do SACEUR. Contém informações sobre os planos 
de operações no ACE, problemas relacionados com a crise de Cuba, síntese da reunião dos chefes de Estado-Maior, 
medidas de segurança suscitadas pelo agravamento da tensão internacional. 1960 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0421/017 - Planos de emergência do SACEUR. Contém informações sobre planos de 
operações. 1965 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0421/018 - Planos de emergência do SACEUR. Contém informações sobre os planos, 
análise da capacidade das forças do ACE, relação semianual dos planos e ordens do ACE. 1969 / 1972 

 
 

 
UI 0422 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0422/019 - Planos de emergência do SACEUR. Contém informações sobre a reserva 
estratégica do SACEUR. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0422/020 - Planeamento da defesa de Gibraltar. Contém informações e estudos da 
defesa do estreito de Gibraltar. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0422/021 - Planeamento da defesa de Gibraltar. Contém informações e estudos da 
defesa do estreito de Gibraltar. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0422/022 - Aspectos da defesa do SACEUR. Contém documentos NATO sobre a 
reafectação de forças do EUA. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0422/023 - Defesa terrestre do SACEUR. Contém documentos NATO sobre a situação 
no flanco sul da NATO. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0423 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0423/024 - Defesa terrestre do SACEUR: procedimentos a seguir nas destruições. 
Contém informações sobre as diretrizes para a execução das destruições, documentos NATO sobre a coordenação 
e procedimentos das destruições. 1953 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0423/025 - Defesa terrestre do SACEUR, contra ataques aéreos. Contém documentos 
NATO sobre defesa antiaérea do SHAPE, resposta ao questionário sobre a defesa antiaérea do território português, 
diretiva para a elaboração do plano de defesa antiaérea do continente e ilhas. 1952 / 1955 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0423/026 - Defesa do SACEUR: aspetos da defesa naval do SHAPE. Contém 
mensagens e informações sobre as rotas da marinha mercante em tempo de guerra no mediterrâneo, documentos 
NATO sobre as rotas dos navios. 1962 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0423/027 - Defesa aérea do SACEUR. Contém documentos NATO e informações 
sobre a conferência das organizações de defesa aérea nacionais e regras de empenhamento e combate, regras de 
intervenção contra os aviões não identificados em tempo de paz. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0423/028 - Defesa aérea do SACEUR. Contém documentos NATO e informações 
sobre terminologia militar no âmbito da defesa aérea, plano de necessidades a logo prazo do ACE para a defesa 
aérea da zona europeia da NATO. 1960 / 1963 

 
 

 
UI 0424 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0424/029 - Defesa aérea do SACEUR. Contém documentos NATO sobre o plano de 
necessidades a logo prazo do ACE para a defesa aérea da zona europeia da NATO. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0424/030 - Defesa aérea do SACEUR. Contém documentos NATO sobre o plano de 
necessidades a logo prazo do ACE para a defesa aérea da zona europeia da NATO. 1962 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0424/031 - Defesa aérea do SACEUR. Contém documentos NATO sobre estudos de 
defesa. 1965 / 1977 

 
 

 
UI 0425 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0425/032 - Defesa aérea do SACEUR. Contém 5 relatórios técnicos NATO sobre 
avaliação da defesa aérea em exercícios, avaliação do sistema de armas para a simulação de batalhas aéreas, 
exercícios de defesa aérea. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0425/033 - Defesa aérea do SACEUR. Contém documentos NATO sobre os requisitos 
operacionais do avião ligeiro de ataque e reconhecimento para o ACE. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0425/034 - Defesa especial do SACEUR. Contém documento NATO sobre a defesa, 
contra ataques NBQ. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0425/035 - Defesa antiatómica do SACEUR. Contém documento NATO sobre 
possíveis alvos nucleares, atribuição de aeródromos NATO por nações, melhoramento da posição defensiva das 
unidades das forças aéreas do SACEUR. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/121/0425/036 - Defesa NATO. Contém documento NATO sobre as despesas a nível de 
defesa pelos países NATO. 1960 / 1960 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/122 
Título: Forças para o SACEUR 
Datas extremas: 1952 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 426 - 429) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às forças militares para o SACEUR, a nível da avaliação das 
forças necessárias, planos de emergência civil, preparação e mobilização de forças portuguesas, estudos do 
deslocamento das forças portuguesas para o SACEUR e apoio logístico, unidades de apoio, relatórios anuais de instrução 
das forças para o SHAPE e normas de preparação para as forças terrestres. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 341.40 e 341.50 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0426 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0426/001 - SACEUR: avaliação das forças necessárias. Contém mensagens sobre a 
introdução dos projetos balísticos de alcance intermédio, designação de unidades SHAPE, preparação das forças do 
SHAPE, organização das forças terrestres portuguesas destinadas ao SHAPE. 1955 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0426/002 - SACEUR: avaliação das forças necessárias. Contém informações sobre o 
programa inicial de forças para cada país estabelecido pelos comandos supremos da NATO. 1960 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0426/003 - SACEUR: planos de emergência civil. Contém informações sobre o 
programa inicial. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0426/004 - Forças portuguesas para o SACEUR. Contém informações sobre 
preparação da 3ª Divisão, preparação das forças reservadas para o SACEUR, instrução das forças portuguesas, 
serviço de capelães, recompletamento de efetivos. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0426/005 - Forças portuguesas para o SACEUR. Contém informações sobre 
compromissos NATO para as forças terrestres, encargos operacionais das unidades metropolitanas, retirada 
temporária das forças portuguesas atribuídas à NATO, inspeção às atividades do MAAG em Portugal. 1961 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0426/006 - Preparação e mobilização de forças portuguesas para o SACEUR. Contém 
informações sobre o aprontamento da 3ª Divisão, preparação das forças portuguesas reservadas para o SACEUR, 
manobras divisionárias de 1955 e 1956, instrução das unidades SHAPE, instrução da 2ª Divisão. 1955 / 1956 

 
 

 
UI 0427 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0427/007 - Preparação e mobilização de forças portuguesas para o SACEUR. Contém 
informações sobre material para as forças portuguesas afetadas ao SHAPE, medidas para aumentar a eficiência da 
3ª Divisão para o combate, diretivas de planeamento do SHAPE, eficiência para o combate da 3ª Divisão, padrão 
para as forças terrestres portuguesas para 1960/62. 1957 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0427/008 - Preparação e mobilização de forças portuguesas para o SACEUR. Contém 
informações sobre a reorganização divisionária portuguesa, encargo SHAPE e o memorando do GEN Garond, 
organização da brigada, relatório da visita do GEN Norstad. 1960 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0427/009 - Estudos do deslocamento das forças portuguesas para o SACEUR. Contém 
informações sobre a 3ª Divisão, deslocamento de carros de combate para França, projeto de reconhecimento da 
região de Sória, relatório da missão encarregada de estudar o deslocamento e estacionamento em França da 
Divisão Portuguesa ao SHAPE e suas unidades de apoio. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0427/010 - Integração das forças portuguesas no SACEUR. Contém informações 
sobre o destino em França das forças terrestres portuguesas, visita do COR Renauld do SHAPE, apontamento sobre 
as conversações entre os estados Maiores e o MAR Montgomery. 1952 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0427/011 - Forças Portuguesas para o SACEUR e apoio logístico das forças. Contém 
informações sobre o apoio logístico da divisão portuguesa para o SACEUR, relatório final da reunião com os 
delegados de EUCOM e USAREUR. 1954 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0427/012 - Unidades de apoio das forças portuguesas para o SACEUR. Contém 
relatório da visita da missão SHAPE, assistência a exercícios e manobras de forças NATO na Europa Ocidental, 
relatório da visita do GEN Valluy organização das divisões SACEUR, quadros orgânicos. 1952 / 1954 

 
 

 
UI 0428 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0428/013 - Unidades de apoio das forças portuguesas para o SACEUR. Contém 
quadros orgânicos da Companhia Mista de Transmissões, unidades de apoio à 3ª divisão, visitas às unidades de 
apoio, objetivos em forças, relatório com a fixação da lista de unidades de apoio à 3^divisão e escalonamento da 
sua formação no triénio de 1956-1958. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0428/014 - Forças portuguesas para o SHAPE: relatórios. Contém relatórios anuais de 
instrução das forças terrestres portuguesas destinadas ao SHAPE, ordens de batalha. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0428/015 - Forças portuguesas para o SHAPE: relatórios. Contém relatórios anuais 
sobre o valor combativo das forças, documento NATO sobre os corpo do Exército tipo Landcent. 1960 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0428/016 - Forças portuguesas para o SHAPE: relatórios. Contém relatórios anuais 
sobre o valor combativo das forças. 1969 / 1972 

 
 

 
UI 0429 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0429/017 - Normas de preparação das forças para o SHAPE. Contém relatórios 
semestrais de efetivos. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0429/018 - Normas de preparação das forças para o SHAPE. Contém relatórios 
anuais e semestrais quadros orgânicos da divisão SHAPE, eficiência operacional da 3º Divisão, eficiência para o 
combate e o potencial humano dos países NATO. 1960 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/122/0429/019 - Normas de preparação das forças terrestres para o SACEUR. Contém 
relatórios sobre forças terrestres, normas de preparação para as forças terrestres. 1953 / 1962 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/123 
Título: Planeamento da Defesa do SACLANT 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 430 - 433) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao planeamento de defesa do SACLANT, incluindo planos de 
operações, planos de emergência e planos de guerra, avaliação de forças necessárias ao SACLANT, relatórios sobre a 
situação das forças do SACLANT e desenvolvimento do modelo NATO de Companhia Marítima pelo SACLANT. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 343.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0430 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0430/001 - Planeamento de defesa do SACLANT. Contém documentos NATO sobre 
instruções para os movimentos dos navios mercantes que se encontram no mar ao ser declarado o estado de 
emergência ou de guerra, revisão do plot da navegação mundial, procedimentos do ACLANT para com barcos de 
pesca e navios mercantes do bloco soviético ao rebentar uma guerra, submarinos, estimativa de sobrevivência de 
navios em caso de ataque nuclear, coordenação de movimentos navais, reuniões do SACLANT, plano de ação do 
SACLANT, preparação e aprontamento de forças, defesa contra guerra de minas. 1955 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0430/002 - Planeamento de defesa do SACLANT. Contém documentos NATO sobre a 
revisão do plot de navegação mundial, manual de organização. 1972 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0430/003 - Planos de operações do SACLANT. Contém documentos NATO sobre 
planos de emergência, limites geográficos do SACLANT, projeto do anexo relativo à meteorologia. 1952 / 1955 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0430/004 - Planos de operações do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações sobre a análise do plano de defesa de emergência, plano de guerra 1956, análise comparada dos 
orçamentos de terra, mar e ar, guia de planeamento para a área do Atlântico planos de guerra da área do Atlântico 
oriental e da área Ibero atlântica, plano de emergência de defesa, plano de possibilidades, declarações feitas à 
imprensa britânica pelo ALM Jerauld Wright, atas das reuniões da Comissão Nomeada para o Estudo das 
Instalações Militares Navais na Margem Direita do Tejo, instalação do Comando da Defesa Marítima de Portugal 
Continental, visitas ao SACLANT, conversações entre o Comando em Chefe do Atlântico Leste – 
CINCEASTLANT/CINCAIREASTLANT a Marinha e a Aviação portuguesas. 1955 / 1956 

 
 

 
UI 0431 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0431/005 - Planos de operações do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações sobre os custos de manutenção e apetrechamento inicial dos aeródromos do Montijo e Espinho, 
comparticipação dos países utentes nos encargos relativos aos aeródromos marítimos do SACLANT, plano de ação 
para o comando do IBERLANT, análise dos planos de ação e emergência. 1959 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0431/006 - Planos de emergência, planos de guerra e planos de operações do 
SACLANT. Contém documentos NATO e informações sobre o estado das forças portuguesas e os navios postos à 
disposição do SACLANT, redução do esforço de defesa no Mediterrâneo, relações civis-militares. 1962 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0431/007 - Planos de emergência, planos de guerra e planos de operações do 
SACLANT. Contém documentos NATO e informações sobre estudos de defesa da navegação, abate de navios 
recebidos ao abrigo do MAP, aprovação do plano de defesa de emergência. 1969 / 1971 

 
 

 
UI 0432 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0432/008 - Planos de emergência, planos de guerra e planos de operações do 
SACLANT. Contém documentos e mensagens NATO. 1971 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0432/009 - Planos de emergência, planos de guerra e planos de operações do 
SACLANT. Contém documentos NATO sobre diretivas marítimas, planos de contingência, revisão dos planos de 
operações. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0432/010 - Planos de operações do CINCWSTLANT: subárea canadiano-atlântica. 
Contém ordens de operações. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0432/011 - Planos de operações do CINCWSTLANT: subárea oceânica. Contém 
análise do plano de defesa de emergência e dos planos de operações. 1953 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0432/012 - Planos de operações do CINCEASTLANT E CINCAIREASTLANT. Contém 
planos de operações, instruções relativas a comunicados de incidentes militares, proteção das comunicações 
aéreas, plano de operações 1 para 1959 do Comando da Defesa Terrestre dos Açores. 1953 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0432/013 - Planos de operações do CINCEASTLANT E CINCAIREASTLANT. Contém 
ordem de operações do EASTLANT. 1957 / 1959 

 
 

 
UI 0433 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0433/014 - Planos de operações do CINCCIBERLANT: subárea de Gibraltar. Contém 
apontamentos sobre a reunião com o COM Payne, chefe da divisão de operações do COMGIBLANT, estudo da 
ordem de operações de COMGIBLANT, operações e movimentos nos planos de emergência. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0433/015 - Avaliação das forças necessárias ao SACLANT. Contém documentos NATO 
sobre as necessidades de forças, tipo de forças navais necessárias para o controlo do Atlântico na década de 1957-
1967. 1952 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0433/016 - Forças necessárias para o SACLANT para 1954. Contém documentos 
NATO e informações sobre as novas responsabilidades nacionais pedidas ao SACLANT, plano de emergência. 1952 / 
1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0433/017 - Relatórios sobre a situação das forças do SACLANT. Contém notas e 
mensagens sobre os navios atribuídos ao SACLANT, situação dos navios designados para atribuição ao SACLANT. 
1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0433/018 - Relatórios sobre a situação das forças do SACLANT. Contém notas e 
mensagens sobre a situação das forças portuguesas e sobre os navios atribuídos ao SACLANT. 1960 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/123/0433/019 - Desenvolvimento do modelo NATO de Companhia Marítima pelo 
SACLANT. Contém documentos NATO. 1970 / 1970 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/124 
Título: Planos de Emergência dos Comandos NATO 
Datas extremas: 1953 / 1976 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 434) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre planos de emergência dos comandos NATO, nomeadamente 
planeamento de defesa do Canal da Mancha e Mar do Norte, dos EUA e Canadá e a crise de Berlim. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 344.00 e 346.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0434 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/124/0434/001 - Planeamento da defesa do Canal da Mancha e Mar do Norte. Contém 
documentos NATO sobre a coordenação de operações aéreas. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/124/0434/002 - Planeamento da defesa do Canal da Mancha e Mar do Norte. Contém 
documentos e 3 publicações NATO sobre operações. 1968 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/124/0434/003 - Planeamento da defesa do Canal da Mancha e Mar do Norte. Contém 
documentos NATO sobre a aprovação do plano de emergência do CINCHAN. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/124/0434/004 - Planeamento da defesa dos Estados Unidos e Canadá. Contém 
documentos NATO e informações sobre o perigo das aves para os aviões, programa de defesa canadiano, recortes 
de notícias, memorando do Departamento da Defesa Nacional do Canadá, livro branco sobre a defesa dos EUA. 
1954 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/124/0434/005 - Crise de Berlim. Contém documentos NATO sobre os planos de 
emergência para a crise de Berlim, reforço das forças e do potencial militar. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/124/0434/006 - Crise de Berlim. Contém documentos NATO e informações sobre os 
planos de emergência para Berlim, planos de contingência para fazer face à possível crise, planos de ação dos 
comandos navais. 1962 / 1963 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/125 
Título: Problemas Resultantes da Atitude da França na NATO 
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Datas extremas: 1966 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 435 - 438) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os problemas resultantes da atitude da França na NATO, 
incluindo a posição política francesa, consequências da retirada da França da NATO, a saída do Colégio de Defesa NATO 
da França, implicações militares da retirada da França, reuniões dos aliados e negociações, pedidos de compensação a 
apresentar à França e a participação da França no Comissão Militar. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 347.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0435 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0435/001 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens sobre a situação da NATO perante a posição francesa, traduções de 
artigos de imprensa, análise das incidências militares da atitude da França para com a NATO, consequências da 
retirada da França da Organização Militar do Tratado, relatório sobre os problemas do SHAPE em relação com a 
atitude política francesa. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0435/002 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre a futura localização do Colégio NATO, a situação do ACE em resultado da iniciativa 
francesa, a saída do Colégio da Defesa NATO da França e hipótese de transferência para Lisboa, implicações 
militares da retirada da França. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0435/003 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO e informações sobre a situação na NATO perante a posição francesa, relatório das reuniões dos 
chefes de Estado-Maior e dos ministros da Defesa, participação da França nas discussões militares da Aliança, nova 
localização do SHAPE e do AFCENT, implicações militares da atitude da França. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0436 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0436/004 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões dos vários grupos de trabalho. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0436/005 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões dos diversos grupos de trabalho, propostas de substituição do grupo 
permanente por uma agência executiva na forma de Estado-Maior Internacional. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0436/006 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões dos grupos de trabalho, negociações relativas às forças aéreas francesas na 
Alemanha, atitude do governo americano na questão da França e a NATO, a Bélgica e a sede do Conselho, posição 
da Itália em face da crise da NATO. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0437 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0437/007 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões de trabalho, participação da França na Comissão Militar e suas agências, 
reorganização dos quartéis generais americanos na Europa, retirada da Alemanha das unidades francesas 
NIKE/HERCULES, transferência unidades canadianas atualmente localizadas em França, conversações sobre forças 
francesas na Alemanha. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0437/008 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões dos grupos de trabalho, saída da sede da NATO de Paris, relatório sobre a 
XXVIII reunião do Comité Logístico da NAMSA, vagas a preencher no SHAPE pela retirada do pessoal francês, 
implicações financeiras com a retirada da França. 1966 / 1966 
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UI 0438 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0438/009 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre a participação da França em organismos dependentes do Conselho Militar, reuniões dos 
grupos de trabalho, mudança do Conselho Militar para Bruxelas, decisões militares da NATO sem participação 
francesa, participação francesa no NADGE e sistemas relacionados. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0438/010 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre a participação francesa nos exercícios NATO de 19698, reuniões dos grupos de trabalho, 
pedido de compensação a apresentar à França. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/125/0438/011 - Problemas resultantes da atitude da França na NATO. Contém 
documentos NATO sobre as reuniões de grupos de trabalho, emprego de pessoal francês no sistema de 
comunicações da NATO na NICSMA, águas territoriais francesas, participação da França na Comissão Militar. 1969 / 
1972 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/126 
Título: Operações NATO 
Datas extremas: 1956 / 1970 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 439 - 442) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às operações NATO, incluindo estudos sobre segurança 
NATO, operações navais, contactos com submarinos não identificados, atividades das unidades navais do Bloco 
Soviético e procedimentos a tomar, movimentos dos navios de guerra, colaboração com a Força Aérea e movimentos 
dos submarinos e operações antissubmarinas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 350.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0439 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0439/001 - La recherche operationnelle militaire ao sein de L’Otan. Contém 
publicação com estudo de situação sobre a segurança na organização do Tratado do Atlântico Norte. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0439/002 - Fighting under conditions of limited visibility. Contém publicação sobre o 
combate em condições de visibilidade limitada. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0439/003 - Operações navais. Contém relatórios do Conselho Militar sobre ações a 
tomar em tempos de paz em caso de contacto com submarinos não identificados, exercícios com a esquadra 
inglesa, registo de movimento de submarinos, comunicados de movimentos e atividades de unidades navais do 
bloco soviético e comunicados de contatos com submarinos do bloco soviético e não identificados em tempo de 
paz pelo Estado-Maior da Armada. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0439/004 - Operações navais. Contém mensagens, documentos NATO sobre os 
procedimentos a tomar em caso de contacto com submarinos não identificados na área mediterrânica, rotas 
marítimas, movimentos de navios de guerra nacionais, plot de submarinos. 1960 / 1963 

 
 

 
UI 0440 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0440/005 - Operações navais. Contém mensagens e documentos NATO sobre 
recolha de elementos sobre contactos com objetos não-submarinos em águas oceânicas, plot da navegação 
mercante, colaboração da Força Aérea num exercício com uma força naval britânica, carta de navegação NATO 
1964. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0440/006 - Operações navais. Contém mensagens e documentos NATO sobre 
operações dos submarinos. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0440/007 - Operações navais. Contém mensagens e documentos NATO sobre 
operações dos submarinos, plots NATO submarinos, movimento de submarinos NATO. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0441 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0441/008 - Operações navais, vol. I. Contém publicação 1964 NATO Shipping Plot. 
1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0441/009 - Operações navais. Contém mensagens e documentos NATO sobre áreas 
de perigo para operações submarinas. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0441/010 - Operações navais. Contém mensagens e documentos NATO sobre 
movimentos de navios de guerra, procedimentos para os submarinos. 1966 / 1967 

 
 

 
UI 0442 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0442/011 - Operações navais. Contém mensagens e documentos NATO sobre 
movimentos e contactos dos submarinos. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0442/012 - Operações antissubmarinas. Contém mensagens e documentos NATO 
sobre luta antissubmarina, relatório da estadia numa força de caça e destruição submarina da Marinha Americana, 
simpósios sobre a luta antissubmarina, Centro Técnico de Luta Antissubmarina do SACLANT. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/126/0442/013 - Operações antissubmarinas aeronavais A/S. Contém mensagens e 
documentos NATO sobre cooperação aeronaval, cooperação submarino-avião na luta antissubmarina. 1958 / 1959 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/127 
Título: Pacto de Varsóvia 
Datas extremas: 1968 / 1974 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 443 - 446) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o Pacto de Varsóvia, incluindo o reconhecimento e estudos 
estratégicos, análise a nível de pessoal e material na Europa Central, capacidades NATO versus Pacto de Varsóvia, 
reduções equilibradas de forças, estudos sobre operações e exercícios militares. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 360.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0443 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0443/001 - Reconhecimentos e estudos de natureza estratégica: Pacto de Varsóvia. 
Contém documentos NATO sobre o grupo de trabalho relativo às capacidades da NATO e o Pacto de Varsóvia, 
dados e caraterísticas de navios de guerra portugueses, estimativas sobre o equipamento do Pacto de varsoviana 
zona soviética da Alemanha, polónia, Checoslováquia, Hungria e URSS ocidental, estudo comparativo da estratégia 
marítima e das possibilidades marítimas do Bloco Soviético e das nações NATO, estudo NATO de estratégia 
marítima. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0443/002 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, 
análise de pessoal e material no pacto de Varsóvia na Europa Central. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0443/003 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, 
análise de pessoal e material no pacto de Varsóvia na Europa central, venerabilidades e problemas económicos da 
Jugoslávia, Roménia e Albânia, caraterísticas do combate aéreo. 1969 / 1969 
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UI 0444 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0444/004 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, 
análise da capacidade das forças NATO e do Pacto de Varsóvia. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0444/005 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO do grupo de trabalho, 
análise das estratégias marítimas capacidades da NATO e do bloco soviético, balanço militar 1969 – 1970. 1969 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0444/006 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO sobre as capacidades 
militares da NATO e do Pacto de Varsóvia. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0445 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0445/007 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO sobre as capacidades 
militares da NATO e do Pacto de Varsóvia incluindo estratégias navais. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0445/008 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO do grupo de trabalho para 
análise das capacidades militares da NATO e do Pacto de Varsóvia, dados informativos sobre as forças armadas 
nacionais. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0445/009 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO do grupo de trabalho para 
análise das capacidades militares da NATO e do Pacto de Varsóvia, estudos sobre as reduções mútuas e 
equilibradas de forças – MBFR. 1970 / 1970 

 
 

 
UI 0446 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0446/010 - Pacto de Varsóvia. Contém documentos NATO do grupo de trabalho para 
análise das capacidades militares da NATO e do Pacto de Varsóvia, ordem de batalha das forças terrestres do Pacto 
de Varsóvia, memorandos sobre exercícios militares. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/127/0446/011 - Pacto de Varsóvia. Reconhecimento e estudos de ordem estratégica. 
Contém documentos NATO do grupo de trabalho para análise das capacidades militares da NATO e do Pacto de 
Varsóvia, exercícios navais e operações militares na aérea atlântica, ordem de batalha das marinhas dos países do 
Pacto de Varsóvia, Jugoslávia, Albânia e China, táticas anfíbias dos navios no Báltico, estudo sobre blindados e 
ações contra blindados. 1972 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/128 
Título: Crise da Checoslováquia 
Datas extremas: 1968 / 1977 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 447 - 448) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à crise da Checoslováquia e a situação na Europa central e 
oriental, medidas NATO para responder à invasão pelas forças do Pacto de Varsóvia, consequências políticas e medidas 
para melhorar o dispositivo de forças da NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 360.00 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA.  

 
UI 0447 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/128/0447/001 - Crise da Checoslováquia e a situação na Europa Central e Oriental. 
Contém documentos NATO da Comissão dos Planos de Defesa sobre a medidas previstas para responder à invasão 
da Checoslováquia pelas forças do Pacto de Varsóvia, incidências politicas com a invasão. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/128/0447/002 - Crise da Checoslováquia e a situação na Europa Central e Oriental. 
Contém documentos NATO sobre as precauções e medidas a tomar pela NATO em caso de ações militares 
soviéticas contra países europeus, medidas para melhorar o dispositivo NATO. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0448 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/128/0448/003 - Crise da Checoslováquia e a situação na Europa Central e Oriental. 
Contém documentos NATO sobre a redução de despesas de defesa da Grã-Bretanha, politica americana em relação 
á NATO, composição das armadas da RDA e a sua crescente importância no quadro do Pacto de Varsóvia, medidas 
para melhorar o dispositivo de forças da NATO. 1969 / 1977 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/129 
Título: MBFR - Grupo de Trabalho para o Equilibrio e Redução de Forças 
Datas extremas: 1969 / 1975 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 449 - 458) contendo um total de 31 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo de Trabalho para o Equilíbrio e Redução de Forças – MBFR 
relativos às forças Este-Oeste, no âmbito dos reconhecimentos e estudos de natureza estratégica e à redução mútua e 
equilibrada de forças, reuniões, documentos NATO de trabalho, memorandos e relatórios. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 360.A 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição e 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0449 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0449/001 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0449/002 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0449/003 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO e manual de codificação simplificado para correção de dados sobre a NATO e Pacto de Varsóvia. 
1970 / 1970 

 
 

 
UI 0450 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0450/004 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0450/005 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0450/006 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0451 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0451/007 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO e 2 plantas de 1951 e 1953 sobre instalações aéreas. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0451/008 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0451/009 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0452 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0452/010 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0452/011 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0452/012 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0453 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0453/013 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0453/014 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças: 
publicações. Contém documento NATO em francês: Síntese da documentação sobre a redução de forças mútuas e 
equilibradas. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0453/015 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças: 
publicações. Contém documento NATO em inglês: Compêndio do material MBFR. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0453/016 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças: 
publicações. Contém documento NATO em inglês: Análises do MBFR. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0454 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0454/017 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0454/018 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0454/019 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0455 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0455/020 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0455/021 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0455/022 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0456 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0456/023 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0456/024 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0456/025 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0456/026 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1974 / 1974 

 
 

 
UI 0457 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0457/027 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0457/028 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0457/029 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0457/030 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças. Contém 
documentos NATO. 1974 / 1974 

 
 

 
UI 0458 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/129/0458/031 - MBFR – Grupo de Trabalho para o equilíbrio e redução de forças: 
publicações, vol. I. Contém documento NATO em inglês: Compêndio do material MBFR. 1975 / 1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/130 
Título: Estudo dos Problemas de Defesa da Aliança para os Anos 70 
Datas extremas: 1970 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 459 - 461) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de relatórios e estudos sobre os problemas de defesa da NATO nos 
anos 70, os impactos das novas tecnologias, reforço da defesa dos países da Aliança, aspetos nucleares e forças 
marítimas e planificação da defesa. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 360.3  
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0459 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0459/001 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo relatórios finais. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0459/002 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho, estudos para reforço de defesa para o território grego, impactos da nova 
tecnologia, relações entre este-oeste e a ameaça soviética, a importância da rota do Cabo e a ausência de 
estratégia naval aliada fora da área NATO. 1970 / 1970 

 
 

 
UI 0460 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0460/003 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo relatórios sobre o alargamento da área NATO. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0460/004 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo relatórios e informações sobre as insuficiências logísticas na 
região sul, forças navais e aeronavais, compreensão pública dos esforços de defesa da NATO. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0460/005 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo relatórios e informações, aspectos nucleares, forças marítimas 3 
sua flexibilidade. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0461 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0461/006 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo relatórios e estudos, avaliação das consequências da redução 
das despesas consagradas à defesa pela Dinamarca, flexibilidade marítima e medidas para conter a expansão do 
poder marítimo soviético fora da área da NATO. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0461/007 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo relatórios e memorandos das reuniões sobre o estado da 
aplicação do estudo AD70, capacidades das forças NATO, questionário especial AD70. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/130/0461/008 - Estudo dos problemas de defesa da Aliança para os anos 70. Contém 
documentos NATO do grupo de trabalho incluindo relatórios e estudos sobre os problemas da planificação da 
defesa, situação logística. 1973 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/131 
Título: Reuniões do Conselho para o Estudo dos Problemas de Defesa da Aliança para os Anos 70 
Datas extremas: 1970 / 1974 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 462 - 467) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com documentos NATO sobre os assuntos tratados nas reuniões do 
Conselho.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 360.3A 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0462 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0462/001 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0462/002 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1970 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0462/003 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0463 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0463/004 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0463/005 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0464 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0464/006 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1971 / 1972 

 
 

 
UI 0465 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0465/007 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0465/008 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0466 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0466/009 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0466/010 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0466/011 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0467 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/131/0467/012 - Reuniões do Conselho para o estudo dos problemas de defesa da Aliança 
para os anos 70. Contém documentos NATO. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/132 
Título: Revisões de Planeamento da NATO 
Datas extremas: 1952 / 1961 
Dimensão e suporte: 17 cxs. (nº 468 - 485) contendo um total de 160 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as revisões gerais e particulares anuais de planeamento NATO, 
incluindo documentos NATO com estudos, diretivas e relatórios, definição de compromissos, questionários das revisões 
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e resposta da delegação portuguesa e de outros países da Aliança, conversações som os comandos e estados-maiores 
NATO e suas recomendações, trabalhos preparatórios e relatórios finais. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 372.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: ver SR. 133 – Revisões Anuais e Trienais de Planeamento NATO que continua a SR. 
132. [PT/ADN/SGDN/1REP/132] e [PT/ADN/SGDN/1REP/133] 

 
UI 0468 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0468/001 - Revisões gerais ou particulares de planeamento. Geral. Contém 
documentos NATO sobre conversações multilaterais para revisão dos planos de defesa dos países NATO, influência 
das novas hipóteses nos planos de defesa. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0468/002 - Revisões gerais ou particulares empreendidas pela NATO. Contém 
informações sobre a revisão trienal e a visita do ALM Evans. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0468/003 - Revisão anual de 1952. Contém documentos NATO sobre a resolução do 
Conselho sobre a revisão anual de 1952, comentários portugueses às recomendações militares. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0468/004 - Revisão anual de 1952. Compromissos. Contém informações sobre a 
revisão anual do esforço de defesa, contribuição portuguesa, fixação dos objectivos em forças terrestres para 1953, 
1954 e 1955, compromissos das forças aéreas para 1953 a 1955 e seu escalonamento mais conveniente, 
escalonamento das forças portuguesas, responsabilidades portuguesas dentro e fora da NATO depois da reunião 
do Conselho Atlântico em Lisboa. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0468/005 - Revisão anual de 1952. Diretivas e estudos nacionais para a definição de 
compromissos ao nível das forças aéreas. Contém documentos NATO sobre as resoluções para os planos anuais de 
1953, comentários portugueses às recomendações do SHAPE, serviço de parque da Força Aérea, situação dos 
aviões F47, munições, situação e relatório das Oficinas Gerais de Material Aeronáutico. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0468/006 - Revisão anual de 1953. Geral. Contém documentos NATO e informações 
sobre os progressos feitos para se atingirem os objectivos fixados, organização da Divisão para o SHAPE, doutrina 
Tipo Atlântico. 1953 / 1953 

 
 

 
UI 0469 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/007 - Revisão anual de 1953. Diretivas e estudos nacionais para a definição de 
compromissos. Contém informações sobre as revisões anuais de 1952 e 1953 e as responsabilidades militares de 
Portugal perante a NATO. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/008 - Revisão anual de 1953. Forças Aéreas. Contém informações e 
memorandos sobre as questões colocadas à delegação portuguesa nas revisões anuais de 1955, 1954 e 1953, 
recomendações para as forças aéreas portuguesas e bases aéreas NATO em Portugal, aviões PV2 para as forças 
aeronavais, comentários ao relatório sobre Portugal, objectivos em aviões antissubmarinos, médias de horas de 
voo por piloto e avião da Esquadra Mista de Busca e Salvamento e Transporte dos Açores. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/009 - Revisão anual de 1953. Conversações com o SHAPE. Contém informações 
sobre a visita dos delegados do SHAPE para a revisão anual, relatório dos trabalhos realizados com os delegados do 
SHAPE. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/010 - Revisão anual de 1953. Resposta de Portugal ao ARQ53. Contém 
informações sobre o potencial militar humano de Portugal e nos países NATO. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/011 - Revisão anual de 1953. Reunião do Conselho do Pacto. Contém lista de 
unidades de apoio da Divisão acordada com o SHAPE a organizar até dezembro de 1954, resposta de Portugal sobre 
as recomendações da NATO, instruções para a revisão de 1953. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/012 - Revisão anual de 1953. Resposta de Portugal ao ARQ53 sobre material e 
produção. 1953 / 1953 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/013 - Revisão anual de 1953. Resposta de Portugal sobre despesas de defesa. 
1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0469/014 - Revisão anual de 1953. Discussão da resposta de Portugal. Contém 
relatório sucinto dos assuntos tratados nas reuniões da Comissão Militar e na reunião conjunta do Conselho dos 
Representantes Permanentes com a Comissão Militar em Paris em dezembro de 1953, observações do EME às 
recomendações da NATO, relatório e comentários do SHAPE sobre Portugal. 1953 / 1953 

 
 

 
UI 0470 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0470/015 - Revisão anual de 1954. Geral. Contém documentos NATO sobre a 
classificação dos aviões, defesa aérea do continente e ilhas, relatório sobre as conferências com a missão do 
SACLANT e diretivas para a revisão anual. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0470/016 - Revisão anual de 1954. Geral. Contém documentos NATO com o 
questionário, relato da reunião dos oficiais dos Estados-Maiores sobre a revisão anual, diretivas. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0470/017 - Revisão anual de 1954. Geral. Contém documentos NATO sobre as 
reuniões da Comissão do Exame Anual, diretivas. 1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0470/018 - Revisão anual de 1954. Diretivas e estudos nacionais para a definição de 
compromissos. Contém documentos NATO e informações sobre percentagens de efetivos a manter nas fileiras, 
relatos das reuniões com os oficiais dos Estados-maiores sobre a revisão. 1954 / 1955 

 
 

 
UI 0471 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/019 - Revisão anual de 1954. Diretivas e estudos nacionais para a definição de 
compromissos das forças terrestres. Contém documentos NATO sobre as bases para os trabalhos da revisão, 
definição dos objetivos em forças. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/020 - Revisão anual de 1954. Diretivas e estudos nacionais para a definição de 
compromissos das forças navais. Contém documentos NATO e informações sobre a entrega de material a Portugal 
ao abrigo do MDAP, bases para os trabalhos da revisão. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/021 - Revisão anual de 1954. Conversação com os comandos e suas 
recomendações. Contém informações sobre os trabalhos do SHAPE e jantar a oferecer aos membros das missões 
do SHAPE e SACLANT. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/022 - Revisão anual de 1954. Conversação com os comandos e suas 
recomendações no SHAPE. Contém relatório sobre a missão do SHAPE Forças Aéreas, diretivas. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/023 - Revisão anual de 1954. Conversação com os comandos e suas 
recomendações no SACLANT. Contém relatório sobre as conversações com o SACLANT. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/024 - Revisão anual de 1954. Resposta de Portugal ao ARQ54 – secção A. 
Contém memorando sobre o objetivo das forças, projeto de quadros do Exército a enviar à NATO, memorando 
sobre o questionário, projeto de respostas às secções A e B do ARQ54. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/025 - Revisão anual de 1954. Resposta de Portugal ao ARQ54 – secção A. 
Contém relação de forças, informações e memorando. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/026 - Revisão anual de 1954. Resposta de Portugal ao ARQ54 – secção B. 
Contém memorando sobre equipamento e munições. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/027 - Revisão anual de 1954. Discussão da resposta de Portugal. Contém 
memorando sobre as forças aéreas portuguesas, relatório da revisão anual. 1954 / 1954 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/028 - Revisão anual de 1954. Discussão da resposta de Portugal ao ARQ54. 
Comentários do SHAPE. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/029 - Revisão anual de 1954. Discussão da resposta de Portugal ao ARQ54. 
Comentários do Secretariado Internacional. Contém relatório sobre a revisão anual, instruções para a DELNATO 
para orientação da discussão do projeto de relatório sobre Portugal, comentários da NATO à resposta portuguesa 
do ARQ54. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0471/030 - Revisão anual de 1954. Discussão da resposta do SACLANT com 
comentários. 1954 / 1954 

 
 

 
UI 0472 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0472/031 - Revisão anual de 1955. Contém documentos NATO sobre o questionário 
e diretivas. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0472/032 - Revisão anual de 1955. Contém documentos NATO com o questionário. 
1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0472/033 - Revisão anual de 1955. Contém documentos NATO sobre o questionário 
e as reuniões da Comissão da Revisão Anual. 1955 / 1955 

 
 

 
UI 0473 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0473/034 - Revisão anual de 1955. Contém documentos NATO da Comissão e do 
Grupo de Trabalho para a revisão anual. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0473/035 - Revisão anual de 1955. Contém documentos NATO com o questionário 
para a revisão anual e reuniões da Comissão do Exame Anual. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0473/036 - Revisão anual de 1955. Forças Aéreas. Contém oficio com o despacho do 
ministro da Defesa Nacional sobre a defesa aérea. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0473/037 - Revisão anual de 1955. Conversações com os comandos e suas 
recomendações. SACLANT. Contém informações sobre as conversações com o SACLANT. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0473/038 - Revisão anual de 1955. Resposta de Portugal ao ARQ55. Contém 
memorando sobre a revisão anual de 1955. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0473/039 - Revisão anual de 1955. Discussão da resposta de Portugal. Contém 
memorando sobre a revisão anual de 1955. 1955 / 1955 

 
 

 
UI 0474 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0474/040 - Revisão anual de 1956. Contém documentos NATO da Comissão e do 
Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0474/041 - Revisão anual de 1956. Contém documentos NATO da Comissão e do 
Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0474/042 - Revisão anual de 1956. Contém documentos NATO da Comissão e do 
Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1956 / 1956 
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UI 0475 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/043 - Revisão anual de 1956. Contém documentos NATO com o questionário 
ARQ56. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/044 - Revisão anual de 1956. Trabalhos preparatórios, diretivas e estudos 
nacionais para a definição de compromissos NATO. Contém informações sobre a revisão do programa das forças 
armadas. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/045 - Revisão anual de 1956. Trabalhos preparatórios, diretivas e estudos 
nacionais para a definição de compromissos NATO, Forças Terrestres. Contém informações sobre os objetivos em 
forças. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/046 - Revisão anual de 1956. Trabalhos preparatórios, diretivas e estudos 
nacionais para a definição de compromissos NATO. Forças Navais. Contém memorando sobre as forças navais. 
1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/047 - Revisão anual de 1956. Trabalhos preparatórios, diretivas e estudos 
nacionais para a definição de compromissos NATO. Forças Aéreas. Contém relatório sumário da revisão do 
SACLANT, resposta ao questionário, informação sobre o programa das forças, definição dos objetivos em forças. 
1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/048 - Revisão anual de 1956. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
Contém informações sobre a revisão do programa das forças armadas. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/049 - Revisão anual de 1956. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
SACLANT. Contém informações sobre as conversações com o SACLANT, aeródromo de Montijo e Espinho, controlo 
naval de navegação. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/050 - Revisão anual de 1956. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ56. 
Contém memorando sobre a exposição geral da prática de defesa e resposta ao questionário. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/051 - Revisão anual de 1956. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ56 
sobre as forças terrestres. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0475/052 - Revisão anual de 1956. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ56 
sobre as forças aéreas. 1956 / 1956 

 
 

 
UI 0476 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/053 - Revisão anual de 1956. Discussão da resposta ao ARQ56. Contém 
documentos NATO com o questionário para a revisão anual. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/054 - Revisão anual de 1956. Comentários do SHAPE. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/055 - Revisão anual de 1956. Comentários do secretariado Internacional. 1956 
/ 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/056 - Revisão anual de 1956. Resposta de outros países. Estados-Unidos. 1956 / 
1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/057 - Revisão anual de 1956. Resposta de outros países: Alemanha. 1956 / 
1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/058 - Revisão anual de 1956. Trabalhos finais para a revisão anual. Contém 
relatório trimestral sobre as despesas de defesa. 1956 / 1956 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/059 - Revisão anual de 1956. Apreciação do relatório da revisão anual por parte 
da Comissão Militar e do Conselho. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/060 - Revisão anual de 1957. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão da Revisão Anual. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/061 - Revisão anual de 1957. Trabalhos preparatórios para a revisão anual. 
Contém diretivas. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0476/062 - Revisão anual de 1957. Discussão e preparação do questionário. 1957 / 
1957 

 
 

 
UI 0477 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/063 - Revisão anual de 1957. Questionário ARQ57,. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/064 - Revisão anual de 1957. Diretivas e estudos nacionais para a definição de 
compromissos NATO. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/065 - Revisão anual de 1957. Trabalhos preparatórios. Forças terrestres. 1957 / 
1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/066 - Revisão anual de 1957. Trabalhos preparatórios. Forças aéreas. 1957 / 
1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/067 - Revisão anual de 1957. Trabalhos preparatórios. Forças navais,. 1957 / 
1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/068 - Revisão anual de 1957. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/069 - Revisão anual de 1957. Conversações com os Estados-maiores da NATO: 
SHAPE. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/070 - Revisão anual de 1957. Conversações com os Estados-maiores da NATO: 
SACLANT. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/071 - Revisão anual de 1957. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ57,. 
1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0477/072 - Revisão anual de 1957. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ57. 
1957 / 1957 

 
 

 
UI 0478 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/073 - Revisão anual de 1957. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ57 
sobre as forças navais. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/074 - Revisão anual de 1957. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ57 
sobre outras forças militares. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/075 - Revisão anual de 1957. Discussão da resposta ao ARQ57. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/076 - Revisão anual de 1957. Discussão da resposta ao ARQ57. Comentários do 
SHAPE. 1957 / 1957 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/077 - Revisão anual de 1957. Discussão da resposta ao ARQ57. Comentários do 
Secretariado Internacional. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/078 - Revisão anual de 1957. Resposta dos Estados-Unidos ao ARQ57. 1957 / 
1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/079 - Revisão anual de 1957. Trabalhos finais da revisão anual. Contém 
relatórios sobre as despesas de defesa. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/080 - Revisão anual de 1957. Apreciação do relatório da revisão anual por parte 
da comissão Militar e do Conselho. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/081 - Revisão anual de 1958. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0478/082 - Revisão anual de 1958. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1958 / 1959 

 
 

 
UI 0479 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0479/083 - Revisão anual de 1958. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0479/084 - Revisão anual de 1958. Trabalhos preparatórios no ambiente NATO. 
Contém informações sobre a discussão das implicações financeiras e documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0479/085 - Revisão anual de 1958. Questionário. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0479/086 - Revisão anual de 1958. Trabalhos preparatórios. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0479/087 - Revisão anual de 1958. Diretivas e estudos nacionais sobre forças 
terrestres. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0479/088 - Revisão anual de 1958. Diretivas e estudos nacionais sobre forças aéreas. 
Contém informações sobre o programa das forças aéreas operacionais. 1958 / 1958 

 
 

 
UI 0480 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/089 - Revisão anual de 1958. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
Contém informações sobre os objetivos das forças navais e seu escalonamento. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/090 - Revisão anual de 1958. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
SHAPE. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/091 - Revisão anual de 1958. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
SACLANT. Contém relatórios das conversações. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/092 - Revisão anual de 1958. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ58. 
1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/093 - Revisão anual de 1958. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ58. 
1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/094 - Revisão anual de 1958. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ58 
sobre forças terrestres. 1958 / 1958 
 



2019-01-17 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/1REP 
 

   

  

 

202/292 
 

DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/095 - Revisão anual de 1958. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ58 
sobre forças navais. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/096 - Revisão anual de 1958. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ58 
sobre forças aéreas. Contém informações sobre as necessidades e disponibilidades do equipamento da Força 
Aérea. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/097 - Revisão anual de 1958. Discussão da resposta ao ARQ58. Comentários do 
SHAPE. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/098 - Revisão anual de 1958. Discussão da resposta ao ARQ58. Comentários do 
SACLANT. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/099 - Revisão anual de 1958. Discussão da resposta ao ARQ58. Comentários do 
Secretariado Internacional. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/100 - Revisão anual de 1958. Respostas ao ARQ58. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/101 - Revisão anual de 1958. Resposta dos Estados-Unidos. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/102 - Revisão anual de 1958. Resposta do Reino Unido. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/103 - Revisão anual de 1958. Resposta do Canadá. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0480/104 - Revisão anual de 1958. Respostas da França e Itália. 1958 / 1958 

 
 

 
UI 0481 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/105 - Revisão anual de 1958. Resposta da Alemanha. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/106 - Revisão anual de 1958. Respostas da Dinamarca, Noruega e Islândia. 
1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/107 - Revisão anual de 1958. Respostas da Grécia e Turquia. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/108 - Revisão anual de 1958. Respostas da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. 
1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/109 - Revisão anual de 1958. Trabalhos finais da revisão anual. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/110 - Revisão anual de 1959. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/111 - Revisão anual de 1959. Preparação do ARQ59. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões da Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/112 - Revisão anual de 1959. Trabalhos preparatórios no âmbito NATO. 
Contém aerograma sobre a racionalização e melhoramento do esforço de defesa NATO. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/113 - Revisão anual de 1959. Questionário. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0481/114 - Revisão anual de 1959. Trabalhos preparatórios. 1959 / 1959 

 
 

 
UI 0482 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/115 - Revisão anual de 1959. Trabalhos preparatórios sobre forças navais. 
Contém informações sobre os objectivos em forças navais e seu escalonamento, situação do contratorpedeiro 
Douro. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/116 - Revisão anual de 1959. Trabalhos preparatórios sobre forças aéreas. 1959 
/ 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/117 - Revisão anual de 1959. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
SHAPE. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/118 - Revisão anual de 1959. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
Secretariado Internacional. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/119 - Revisão anual de 1959. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ59,. 
1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/120 - Revisão anual de 1959. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ59 
sobre forças terrestres. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/121 - Revisão anual de 1959. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ59 
sobre forças navais. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/122 - Revisão anual de 1959. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ59 
sobre forças aéreas. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/123 - Revisão anual de 1959. Discussão da resposta ao ARQ59. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/124 - Revisão anual de 1959. Discussão da resposta ao ARQ59. Comentários do 
SACLANT. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/125 - Revisão anual de 1959. Discussão da resposta ao ARQ59. Comentários do 
Secretariado Internacional. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0482/126 - Revisão anual de 1959. Resposta dos Estados-Unidos. 1959 / 1959 

 
 

 
UI 0483 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/127 - Revisão anual de 1959. Resposta do Reino Unido. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/128 - Revisão anual de 1959. Resposta do Canadá. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/129 - Revisão anual de 1959. Resposta da Itália. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/130 - Revisão anual de 1959. Resposta da Alemanha. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/131 - Revisão anual de 1959. Respostas da Dinamarca, Noruega e Islândia. 
1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/132 - Revisão anual de 1959. Respostas da Grécia e Turquia. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/133 - Revisão anual de 1959. Respostas da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. 
1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/134 - Revisão anual de 1959. Trabalhos finais da revisão anual. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/135 - Revisão anual de 1959. Apreciação do relatório da revisão anual por parte 
da Comissão Militar e do Conselho. 1959 / 1959 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0483/136 - Revisão anual de 1960. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1960 / 1960 

 
 

 
UI 0484 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/137 - Revisão anual de 1960. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão e do Grupo de Trabalho para a Revisão Anual. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/138 - Revisão anual de 1960. Trabalhos preparatórios no âmbito NATO. 1960 / 
1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/139 - Revisão anual de 1960. Trabalhos preparatórios no âmbito NATO. 1960 / 
1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/140 - Revisão anual de 1960. Discussão e preparação do questionário. 1960 / 
1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/141 - Revisão anual de 1960. Questionário em inglês. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/142 - Revisão anual de 1960. Questionário em francês. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/143 - Revisão anual de 1960. Trabalhos preparatórios sobre as forças 
terrestres. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0484/144 - Revisão anual de 1960. Conversações com os Estados-maiores da NATO. 
Secretariado Internacional. 1960 / 1960 

 
 

 
UI 0485 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/145 - Revisão anual de 1960. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ60. 
1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/146 - Revisão anual de 1960. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ60 
sobre forças terrestres. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/147 - Revisão anual de 1960. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ60 
sobre forças navais. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/148 - Revisão anual de 1960. Elaboração da resposta de Portugal ao ARQ60 
sobre forças aéreas. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/149 - Revisão anual de 1960. Discussão da resposta ao ARQ60. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/150 - Revisão anual de 1960. Discussão da resposta ao ARQ60. Comentários do 
SHAPE. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/151 - Revisão anual de 1960. Discussão da resposta ao ARQ60. Comentários do 
Secretariado Internacional. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/152 - Revisão anual de 1960. Resposta dos Estados-Unidos. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/153 - Revisão anual de 1960. Resposta do Reino Unido. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/154 - Revisão anual de 1960. Resposta do Canadá. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/155 - Revisão anual de 1960. Respostas da França e Itália. 1960 / 1960 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/156 - Revisão anual de 1960. Resposta da Alemanha. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/157 - Revisão anual de 1960. Respostas da Dinamarca, Noruega e Islândia. 
1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/158 - Revisão anual de 1960. Respostas da Grécia e Turquia. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/159 - Revisão anual de 1960. Respostas da Holanda, Bélgica e Luxemburgo. 
1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/132/0485/160 - Revisão anual de 1960. Trabalhos finais da revisão anual. 1960 / 1960 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/133 
Título: Revisões Anuais e Trienais de Planeamento da NATO 
Datas extremas: 1961 / 1977 
Dimensão e suporte: 15 cxs. (nº 486 - 500) contendo um total de 55 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as revisões anuais e trienais de planeamento NATO, incluindo 
a resposta da delegação portuguesa e de outros países da Aliança, questionários e revisões intercalares. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 373.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA. A SR. 133 é continuada pela SR. 132 - Revisões de 
Planeamento NATO. [PT/ADN/SGDN/1REP/132] e [PT/ADN/SGDN/1REP/133] 

 
UI 0486 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0486/001 - Revisões anuais e trienais NATO. Contém tabela com o total das despesas 
de defesa dos países da NATO. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0486/002 - Revisão de 1961. Resposta portuguesa. Contém questionários sobre as 
revisões intermédias. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0486/003 - Revisão de 1961. Resposta portuguesa. Contém informações sobre as 
visitas dos técnicos, relatórios das reuniões, situação das forças do SHAPE, memorandos para as revisões 
intermédias e anuais. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0486/004 - Revisão de 1961. Resposta portuguesa. Contém questionários sobre as 
revisões intercalares. 1961 / 1961 

 
 

 
UI 0487 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0487/005 - Revisão de 1961. Respostas de outros países. Contém respostas dos 
Estados Unidos, Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo, Alemanha e Bélgica. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0487/006 - Revisão de 1962. Resposta portuguesa. Contém resumos das informações 
sobre eficiência operacional da 3ª Divisão, respostas ao exame trienal, reunião da missão SACLANT. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0487/007 - Revisão de 1962. Resposta portuguesa. Contém exame de Portugal para a 
revisão trienal, questões a discutir na sessão. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0487/008 - Revisão de 1962. Resposta portuguesa. Contém questionário da revisão 
trienal – versão inglesa. 1962 / 1962 
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UI 0488 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0488/009 - Revisão de 1962. Resposta portuguesa. Contém questionário da revisão 
trienal – versão francesa. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0488/010 - Revisão de 1962. Respostas de outros países. Contém respostas do 
Canadá, Turquia, Holanda, Grécia, Alemanha e Dinamarca para a revisão trienal. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0488/011 - Revisão de 1962. Respostas de outros países. Contém respostas dos 
Estados Unidos, Bélgica, Noruega, Luxemburgo para a revisão trienal. 1962 / 1963 

 
 

 
UI 0489 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0489/012 - Revisão de 1962. Respostas de outros países. Contém respostas da 
Dinamarca, Reino Unido, Luxemburgo, Holanda, Turquia, Grécia, Itália, Estados Unidos para a revisão trienal. 1963 / 
1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0489/013 - Revisão de 1962. Respostas de outros países. Contém respostas da 
Alemanha e França para a revisão trienal. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0489/014 - Revisão de 1963. Resposta portuguesa. Contém informações sobre a 
discussão da resposta à revisão intermédia, comentários do SACLANT, proposta portuguesa e questionário para a 
revisão. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0489/015 - Revisão de 1963. Resposta portuguesa. Contém informações sobre a 
discussão da resposta à revisão anual e intermédia, organização da 2ª Esquadra de Aviões de Patrulhamento 
Marítimo P2V7. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0490 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0490/016 - Revisão de 1963. Respostas de outros países. Contém respostas da 
Dinamarca, Alemanha, França, Grécia para a revisão intermédia. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0490/017 - Revisão de 1963. Respostas de outros países. Contém respostas dos 
Estados Unidos, Reino Unido, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, para a revisão intermédia. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0490/018 - Revisão de 1963. Respostas de outros países. Contém respostas do 
Canada, RFA, Dinamarca, Grécia, Turquia, Islândia, Itália, Bélgica. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0490/019 - Revisão de 1964. Resposta portuguesa. Contém questionário para a 
revisão anual. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0491 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0491/020 - Revisão de 1964. Resposta portuguesa. Contém documentos das 
reuniões da Comissão de Revisão Anual, comentários do SHAPE, SACLANT e Grupo permanente à resposta 
portuguesa, memorandos da resposta portuguesa à revisão anual. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0491/021 - Revisão de 1964. Respostas de outros países. Contém respostas da 
Turquia, Islândia, Luxemburgo, França para a revisão intermédia e reuniões da Comissão da Revisão Anual. 1964 / 
1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0491/022 - Revisão de 1965. Resposta portuguesa. Contém questionários da revisão 
anual. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0491/023 - Revisão de 1965. Resposta portuguesa. Contém informação sobre a 
proposta Cleveland para alteração dos procedimentos da revisão anual, avaliação do esforço de defesa de Portugal, 
sugestões dos Estados Unidos, memorando com a resposta portuguesa. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0491/024 - Revisão de 1965. Respostas de outros países. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0492 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0492/025 - Revisão de 1966. Resposta portuguesa. Contém documentos NATO e 
questionário da revisão anual. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0492/026 - Revisão de 1966. Resposta portuguesa. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0492/027 - Revisão de 1966. Respostas de outros países. Contém respostas do 
Canadá, Islândia, Reino Unido, reuniões da Comissão da Revisão Anual. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0492/028 - Revisão de 1967. Contém documentos NATO e questionário da revisão 
anual. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0493 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0493/029 - Revisão de 1967. Resposta de Portugal. Contém questionários para a 
revisão dos planos de defesa NATO. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0493/030 - Revisão de 1968. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão da Revisão Anual. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0493/031 - Revisão de 1968. Contém documentos NATO sobre as reuniões da 
Comissão da Revisão Anual e informações sobre os esclarecimentos ao Secretariado Internacional e o planeamento 
da defesa relativo a Portugal. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0494 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0494/032 - Revisão de 1968. Contém documentos NATO da Comissão de Planos de 
Defesa e da Comissão de Revisão de Defesa. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0494/033 - Revisão de 1968. Contém documentos NATO e informações sobre os 
objetivos das forças mantidas sob comando nacional para a defesa comum da zona do Comando Aliado da Europa, 
documentos da Comissão da Revisão de Defesa. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0494/034 - Revisão de 1968. Contém questionários para a revisão dos planos de 
defesa NATO. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0494/035 - Revisão anual de 1969. Contém informações sobre a revisão do 
planeamento de defesa, diretiva para as autoridades militares da NATO com vista à preparação das propostas de 
forças para o período 1971/75. 1969 / 1973 

 
 

 
UI 0495 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0495/036 - Revisão anual de 1969. Resposta Portuguesa. 1969 / 1977 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0495/037 - Revisão anual de 1969. Contém questionários para a revisão dos planos 
de defesa NATO. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0495/038 - Revisão anual de 1969. Respostas de outros países. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0495/039 - Revisão anual de 1969. Respostas de outros países. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0496 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0496/040 - Revisão anual de 1970. Contém questionários. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0496/041 - Revisão anual de 1970. Resposta Portuguesa. 1970 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0496/042 - Revisão anual de 1970. Resposta de outros países. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0496/043 - Revisão anual de 1971. Contém mensagens. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0496/044 - Revisão anual de 1971. Resposta Portuguesa. 1970 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0496/045 - Revisão anual de 1971. Resposta de outros países. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0497 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0497/046 - Revisão anual de 1971. Resposta de outros países. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0497/047 - Revisão anual de NATO de 1972. Contém questionários. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0497/048 - Revisão anual da NATO de 1972. Contém documentos NATO incluído 
relatórios e memorandos. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0498 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0498/049 - Revisão anual de NATO de 1972. Resposta portuguesa. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0498/050 - Revisão anual de NATO de 1972. Respostas de outros países. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0498/051 - Revisão anual de NATO de 1972. Respostas de outros países. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0499 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0499/052 - Revisão anual de NATO de 1973. Resposta portuguesa. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0499/053 - Revisão anual de NATO de 1973. Respostas de outros países. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0500 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0500/054 - Revisão anual de NATO de 1973. Respostas de outros países. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/133/0500/055 - Revisão anual de NATO de 1974. Resposta portuguesa. 1974 / 1977 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/134 
Título: Avaliação das Necessidades e Possibilidades de Defesa NATO 
Datas extremas: 1955 / 1957 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 501 - 502) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a avaliação das possibilidades e necessidades de defesa no 
âmbito da NATO, exame de defesa metropolitano e das ligações com o SACLANT e questionários. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 374.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 

 
UI 0501 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/134/0501/001 - Avaliação das possibilidades e necessidades de defesa. Contém quadros e 
memorandos sobre a organização militar portuguesa e descrição sumária dos organismos intervenientes no âmbito 
do questionário das autoridades americanas para o período de 1954 - 1957. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/134/0501/002 - Avaliação das possibilidades e necessidades de defesa. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/134/0501/003 - Exame da defesa metropolitana e suas ligações com o SACLANT, . Contém 
informações sobre a Força Aérea, e relatório da conferência entre as autoridades militares portuguesas e o 
Comando Supremo Aliado do Atlântico realizado em 7 de Julho de 1954. 1954 / 1957 

 
 

 
UI 0502 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/134/0502/004 - Avaliação das possibilidades e necessidades de defesa. Questionário 
americano. Contém comentários ao relatório do Grupo de Estudos dos EUA na Europa, memorando sobre as forças 
aéreas portuguesas, necessidades de efetivos em pessoal, organização da GNR, instruções sobre a recolha de 
elementos para a avaliação das necessidades da defesa. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/134/0502/005 - Avaliação das possibilidades e necessidades de defesa. Contém 
informações sobre o questionário americano, custos de manutenção, relatos das reuniões com as autoridades 
americanas, organização da Guarda Fiscal. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/134/0502/006 - Avaliação das possibilidades e necessidades de defesa. Contém 
instruções sobre a recolha de elementos para avaliação das necessidades da defesa, informações sobre o 
questionário americano, análise dos planos portugueses de defesa. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/134/0502/007 - Questionário sobre necessidades e possibilidades de defesa. Contém 
instruções para a avaliação de necessidades de defesa e formulários do questionário. 1955 / 1955 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/135 
Título: Negócios Civis da NATO. Governo Militar 
Datas extremas: 1958 / 1965 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 503) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre assuntos civis da NATO e governo militar, incluindo as 4 
conferências sobre Assuntos Civis.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 380.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0503 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/135/0503/001 - Negócios civis. Governo Militar. Contém documentos NATO da Comissão 
de Diretores Nacionais para a Avaliação de Defesa, informações sobre as conferências SHPAE sobre assuntos civis, 
administração civil em zonas ocupadas, Conferência de Assuntos Civis de Outubro de 1958. 1958 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/135/0503/002 - Negócios civis. Governo Militar. Contém documento NATO da 
Conferência de Assuntos Civis. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/135/0503/003 - Negócios civis. Governo Militar. Contém documento NATO da II 
Conferência de Assuntos Civis. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/135/0503/004 - Negócios civis. Governo Militar. Contém documento NATO da III 
Conferência de Assuntos Civis. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/135/0503/005 - Negócios civis. Governo Militar. Contém documento NATO da IV 
Conferência de Assuntos Civis. 1963 / 1963 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/136 
Título: Diretivas de instrução das Forças Armadas 
Datas extremas: 1952 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 504 - 506) contendo um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as diretivas de instrução para as Forças Armadas em geral e 
para o Exército e Aeronáutica, cooperação entre artilharia e aviação, planos gerais de instrução, relatórios sobre 
instrução pela missão SHAPE em Portugal, sistema de instrução militar da NATO, instrução nas bases aéreas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 411.10 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0504 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0504/001 - Instrução das Forças Armadas. Contém informações sobre a instrução em 
Portugal de oficiais franceses da Associação dos Oficiais da Reserva, deficiências em pessoal técnico treinado. 1954 
/ 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0504/002 - Instrução das Forças Armadas. Contém informações sobre os exercícios 
de cooperação artilharia / aviação, trabalhos inter-armas no IAEM, manual complementar das forças armadas para 
evasão e fuga, instalação de uma escola NATO de treino mar/ ar, plano geral de instrução do Exército em 1954, 
efeitos de ataques atómicos a portos, instrução de pilotos. 1950 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0504/003 - Instrução das Forças Armadas. Contém informações sobre o programa 
das disciplinas professadas na Escola Central de Sargentos, integração dos métodos de instrução, plano de 
instrução do Serviço Veterinário Militar para 1959, uniformização dos exercícios de ordem unida, relatório sobre 
instrução do ano 1957/1958 pela Missão SHAPE em Portugal, desastres em serviço, exercícios de cooperação 
artilharia / aviação. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0504/004 - Instrução das Forças Armadas. Contém informações sobre operações 
anfíbias, diretiva de instrução do SHAPE sobre formação no carregamento de armas especiais, plano de instrução 
da GNR, instrução da defesa civil do território nas OGMA, processos verbais das conferências de instrução do 
SHAPE, instrução de aperfeiçoamento ou operacional no Exército, exercícios de ordem unida. 1960 / 1964 

 
 

 
UI 0505 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0505/005 - Regulamento para a instrução de ordem unida nas Forças Armadas. 1960 
/ 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0505/006 - Conferência sobre os sistemas de instrução militar da NATO. 1962 / 1962 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0505/007 - Instrução das Forças Armadas. Contém informações sobre o curso de 
operações anfíbias, circular sobre propaganda inimiga, curso de proteção contra as radiações ionizantes. 1964 / 
1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0505/008 - Instrução das Forças Armadas. Contém plano de tirocínios, estágios e 
cursos para oficiais, ensaios sobre o terreno e aquisição de dados tácticos operacionais, relatório anual de instrução 
no Exército e plano geral de instrução da GNR. 1965 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0505/009 - Instrução das Forças Armadas. Contém 9 transparentes sobre as zonas a 
evitar na execução de fogos reais da Base Aérea de Tancos, Base Aérea de Monte Real e Base Aérea do Montijo, 
Base Aérea das Lages, Base Aérea de Ovar, Base Aérea de Sintra e base Aérea de S. Jacinto, 10 plantas da zona de 
proteção e servidão das Lages, Ota, Sintra, Monte Real, Tancos, Montijo, Alverca, S. Jacinto e Ovar, planta geral das 
instalações da Base Aeronaval do Montijo e planta de conjunto da Base aeronaval de Espinho. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0505/010 - Relatório anual da instrução no Exército. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0505/011 - Relatório anual da instrução no Exército. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0506 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0506/012 - Relatório anual da instrução no Exército. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0506/013 - Diretivas de Instrução das Forças Armadas. Contém plano de instrução da 
Arma de Engenharia para 1959, diretiva para a instrução nos anos de 1958 e 1959, manobras divisionárias em 
1958, classificação das forças terrestres por categorias, diretiva para as forças navais. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0506/014 - Diretivas de Instrução das Forças Armadas. Contém informações sobre 
exercícios com navios estrangeiros, instruções sobre contrassubversão no Exército, diretiva para a instrução nos 
anos de 1960 e 1961. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0506/015 - Diretivas de Instrução para o Exército e Aeronáutica. Contém diretivas de 
instrução, relatório da missão SHAPE acerca da 3ª Divisão, treino em 1955, treino das forças SHAPE para 1954. 
1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0506/016 - Diretivas de Instrução para o Exército e Aeronáutica. Contém diretivas de 
instrução e relatórios anuais de instrução. 1961 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/136/0506/017 - Instrução das Forças especiais. Contém informação e parecer sobre o 
projecto de diploma para o Centro de Instrução de Operações Especiais - CIOE. 1960 / 1960 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/137 
Título: Instrução e preparação ABQ 
Datas extremas: 1951 / 1966 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 507 - 509) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre instrução e preparação de ABQ (atómica, biológica e química), 
projetos de centros de instrução e defesa, conferências sobre defesa antiatómica e colaboração da Junta de Energia 
Nuclear e as Forças Armadas com vista à preparação antiatómica.   
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 411.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, alemão e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0507 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0507/001 - Instrução e preparação de ABQ. Contém manual de evasão e escape, o 
problema da reentrada num porto depois de um ataque atómico, exercício Sand-Martin, informação sobre os 
efeitos das armas nucleares, objetivos nacionais susceptíveis de serem atacados por armas termonucleares, 
adaptação da máquina militar da NATO a uma guerra com armas atómicas, efeitos da explosão atómica no corpo 
humano, relatório do curso de instrutores especialistas para a guerra atómica, biológica e química. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0507/002 - Instrução e preparação de ABQ. Contém boletins da Business Atomics 
Report, informações sobre armas atómicas, bombas atómicas simuladas, tradução de artigos do relatório de 
assuntos atómicos. 1954 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0507/003 - Instrução e preparação de ABQ. Contém documentos NATO e 
informações sobre o uso de armas químicas e biológicas pela Marinha, diretiva do SHAPE sobre ataques NBQ, 
estudo dos efeitos das radiações ionizantes e memorando sobre técnicas de avaliação de danos nucleares aplicados 
à Europa Ocidental. 1958 / 1965 

 
 

 
UI 0508 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0508/004 - Centros de Instrução de Defesa ABQ. Contém informações sobre cursos 
NATO de armas especiais e nucleares, criação de um centro de instrução ABQ, relatório de missão à França, 
instalação do centro de instrução ABQ para os 3 ramos das Forças Armadas e DCT com relatório, preparação contra 
a guerra química, diretivas para a preparação ABQ das forças armadas, material para instrução antiatómica, plano 
de emergência SACLANT para preparação para a guerra ABQ, conferências sobre ABQ. 1952 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0508/005 - Centros de Instrução de Defesa ABQ. Anexo. Contém anteprojecto do 
Centro de Instrução ABQ para as Forças Armadas na Escola Prática de Engenharia em Tancos com memória 
descritiva e 8 plantas. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0508/006 - Centros de Instrução de Defesa ABQ. Contém informações sobre cursos 
em Inglaterra, estágios sobre armas especiais na Alemanha, instrução sobre guerra nuclear e atómica, relatório 
sobre o curso de armas especiais do IAEM. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0508/007 - Centros de Instrução de Defesa ABQ. Contém informações sobre cursos 
NATO, cursos em Inglaterra e Alemanha, normas de segurança a observar durante a instrução de armas especiais. 
1960 / 1962 

 
 

 
UI 0509 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0509/008 - Relatório técnico sobre o sistema automático de explosões nucleares nos 
países europeus da NATO. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0509/009 - Centros de Instrução de Defesa ABQ. Contém informações sobre a Legião 
Portuguesa e a entrada em vigor dos relatórios de explosões nucleares, cursos NATO. 1962 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0509/010 - Conferências sobre defesa antiatómica. Contém informações sobre o 
projeto de resolução afro-asiática na ONU sobre armas nucleares, declaração do vice-presidente da Associação do 
Tratado do Atlântico sobre as necessidades das forças convencionais na era atómica, programa de conferências 
sobre defesa antiatómica. 1953 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0509/011 - Colaboração entre a Junta de Energia Nuclear ou o Instituto para a Alta 
Cultura e as Forças Armadas com vista à preparação antiatómica. Contém informações sobre as facilidades 
militares a técnicos da Junta de Energia Nuclear, colaboração da JEN na satisfação de necessidades militares, cursos 
para médicos militares, preparação de técnicos das Forças Armadas e da defesa Civil nos problemas de proteção 
contra a radioactividade, colaboração da JEN com a Defesa Nacional, constituição da JEN. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/137/0509/012 - Colaboração entre a Junta de Energia Nuclear ou o Instituto para a Alta 
Cultura e as Forças Armadas com vista à preparação antiatómica. Contém informações sobre a representação da 
Defesa Nacional na JEN. 1964 / 1966 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/138 
Título: Missão, Estágios e Cursos no Estrangeiros 
Datas extremas: 1952 / 1976 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 510 - 519) contendo um total de 52 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre missões, estágio e cursos no estrangeiro, relatórios dos cursos 
e das missões no estrangeiro, visitas de estudo, estágios de operações anfíbias, cooperação aeroterrestre, cursos de 
transmissões no SHAPE, defesa antiatómica, cursos sobre projécteis teleguiados, instrução com interesse para o 
Exército, Marinha e Aeronáutica e cursos especiais. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 411.30 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0510 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/001 - Missões, estágios e cursos no estrangeiro. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/002 - Missões, estágios e cursos no estrangeiro. Contém oficio sobre cursos 
militares nos EUA. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/003 - Instrução das Forças Armadas: missões ao estrangeiro. Contém 
informações sobre as conferências dos oficiais chefes nacionais de transmissões no SHAPE, conferencia de capelães 
navais, demonstração das forças do Exército dos EUA na Alemanha, encontro da Associação dos Cirurgiões 
Militares nos EUA, convite para o Governo Português se associar ao Acordo Inglês – Sul Africano para a defesa das 
rotas marítimas da África do Sul, relatório da missão à Alemanha pelo MAJ Duarte Costa Pereira na visita ao 1st 
Engineer Combat Battalion, visita de estudo aos processos americanos de instrução e visita de intercâmbio às 
unidades britânicas de artilharia. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/004 - 8ª Conferência dos Oficiais Chefes Nacionais de Transmissões. Trata-se de 
um documento NATO. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/005 - Missões. Contém informações sobre missões ao estrangeiro, simpósio 
técnico em França, conferências dos Chefes Nacionais de Transmissões, intercâmbio luso-americano de oficiais da 
Armada, Sociedade de radio Amadores do SHAPE, conferencias dos Capelães Navais, revista «Air Force/Space 
Digest. International» de 1966. 1959 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/006 - Instrução das Forças Armadas: estágios e relatórios. Contém documentos 
NATO sobre a instrução prática de estado-maior no SHAPE, relatório da visita às escolas militares inglesas de 
Cranwell e Sandhurst, estágios no Centro de Camuflagem em Inglaterra, estágio de especialistas médico-militares 
nos EUA para estudo dos processos de seleção do pessoal, relatórios de missões em unidades americanas na 
Alemanha nas áreas de Engenharia e Saúde Militar, estágios de veterinária para produção de soros e vacinas com 
relatório, relatório do CAP médico Emílio Loubet Pinho de Carvalho sobre o estágio nos EUA. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/007 - Instrução das Forças Armadas. Estágios no estrangeiro para operações 
anfíbias. Contém instruções sobre a guerra anfíbia, visitas do Adido Militar e Aeronáutico em Londres, estágios em 
França, cursos na Argélia. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0510/008 - Estágios para operações anfíbias. Contém informações sobre treino de 
guerra anfíbia para as nações NATO. 1960 / 1961 

 
 

 
UI 0511 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0511/009 - Cursos no estrangeiro. Contém informações sobre estágios e cursos na 
Escola de Operações Combinadas em Baden-Os em França, na Escola de Transmissões do Exército Americano na 
Europa com relatório da visita do TCOR Vitor Franco, curso sobre operações aéreas combinadas em Meersbourg na 
Alemanha, cursos de pilotagem e paraquedismo no Brasil. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0511/010 - Cursos no estrangeiro. Contém cursos no Canadá, nos EUA, Inglaterra, 
cursos de radar e de óptica técnica em Espanha. 1953 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0511/011 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO, informações sobre 
cursos no Brasil, Canadá, Espanha e França. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0511/012 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO, informações sobre 
cursos, questionário sobre educação militar respeitante ao Exército e à Armada, conferências NATO sobre 
Educação Militar, exposição sobre o «Papel da Força Aérea na contra-insurgência» pelo BRIG Adriell Williams. 1959 
/ 1966 

 
 

 
UI 0512 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0512/013 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
estágios e cursos no Canadá, Alemanha, África do Sul, Inglaterra e Rodésia. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0512/014 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
cursos em Inglaterra, programa de cursos de verão da NATO de 1969, Alemanha, Bélgica. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0512/015 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
estágios e cursos em Inglaterra, EUA, Alemanha, sistema de bombas SA-N-1. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0512/016 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
cursos em Inglaterra, Espanha, sobre sistemas de armas NATO e reorganização da estrutura militar das Forças 
Armadas americanas. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0513 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0513/017 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
cursos NATO em Inglaterra e Alemanha. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0513/018 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
cursos NATO em Inglaterra, Bélgica, Alemanha e Canadá. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0513/019 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações e 
nomeações para cursos NATO em Inglaterra e Canadá. 1972 / 1974 

 
 

 
UI 0514 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0514/020 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
cursos NATO, relatório da Esquadrilha de Submarinos sobre o curso de armamento e explosivos improvisados, 
cursos de comunicações em Inglaterra, curso de Estado-maior das Forças Armadas Canadianas, propostas pelo 
Exército para cursos NATO. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0514/021 - Cursos no estrangeiro. Contém documentos NATO e informações sobre 
estágios e cursos NATO em França, Inglaterra e Alemanha e informações técnicas. 1975 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0514/022 - Cursos no estrangeiro: cooperação aeroterrestre. Contém documentos 
NATO e informações sobre a School of Land/ Air Warfare em Inglaterra, relatório sobre o funcionamento no 
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Colégio Militar do curso de operações aeroterrestres da escola de Old Sarum com 1 positivo fotográfico p/b, visitas 
e nomeações. 1952 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0514/023 - Cursos no estrangeiro: cooperação aeroterrestre. Contém documentos 
NATO e informações sobre visitas e cursos da School of Land/ Air Warfare em Inglaterra, na Escola de Operações 
Combinadas em Baden Oos. 1955 / 1956 

 
 

 
UI 0515 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0515/024 - Cursos no estrangeiro: cooperação aeroterrestre. Contém documentos 
NATO e informações sobre cursos de cooperação aeroterrestre e transporte aéreo na Escola de Old Sarum. 1960 / 
1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0515/025 - Cursos no estrangeiro: cursos de transmissões no SHAPE. Contém 
documentos NATO, informações e relatórios. 1953 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0515/026 - Cursos no estrangeiro: cursos de transmissões no SHAPE. Contém 
documentos NATO, informações e relatórios. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0515/027 - Cursos no estrangeiro: cursos de transmissões no SHAPE. Contém manual 
do SHAPE sobre o curso de orientação para oficiais de transmissões. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0515/028 - Cursos no estrangeiro: cursos de transmissões no SHAPE. Contém 
documento NATO sobre o estágio de orientação do SHAPE para oficiais de transmissões. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0515/029 - Cursos no estrangeiro: cursos de transmissões no SHAPE. Contém 
documento NATO e informações sobre cursos e estágios. 1960 / 1961 

 
 

 
UI 0516 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0516/030 - Cursos no estrangeiro de defesa antiatómica. Contém documentos NATO 
e informações sobre cursos de emprego de armas atómicas em campanha, emprego tático de armas atómicas. 
1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0516/031 - Cursos no estrangeiro de defesa antiatómica. Contém documentos NATO, 
informações e relatórios sobre cursos de armas especiais e guerra atómica. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0516/032 - Cursos no estrangeiro de defesa antiatómica. Contém documentos NATO 
e informações sobre estágios e cursos. 1956 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0516/033 - Cursos no estrangeiro sobre projécteis teleguiados. Contém documentos 
NATO e informações sobre conferências, relatórios sobre estágios e cursos. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0516/034 - Cursos no estrangeiro sobre projécteis teleguiados. Contém documentos 
NATO e informações sobre estágios e cursos. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0516/035 - Cursos no estrangeiro sobre projécteis teleguiados. Contém documentos 
NATO e informações sobre estágios e cursos. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0516/036 - Cursos no estrangeiro sobre projécteis teleguiados. Contém documentos 
NATO e informações sobre cursos de sistemas de mísseis. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0517 

 



2019-01-17 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/1REP 
 

   

  

 

216/292 
 

DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0517/037 - Cursos no estrangeiro interessando à Marinha. Contém documentos 
NATO e informações sobre cursos de sistemas de mísseis. 1955 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0517/038 - Cursos no estrangeiro interessando à Marinha. Contém documentos 
NATO e informações sobre exercícios. 1960 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0517/039 - Cursos no estrangeiro interessando à Aeronáutica. Contém documentos 
NATO e informações sobre exercícios e cursos. 1956 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0517/040 - Cursos no estrangeiro interessando à Aeronáutica. Instrução de 
observadores de radar no Canadá. 1951 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0517/041 - Cursos no estrangeiro interessando à Aeronáutica. Instrução no Canadá. 
1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0517/042 - Cursos no estrangeiro interessando à Aeronáutica. Instrução no Canadá. 
1956 / 1958 

 
 

 
UI 0518 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0518/043 - Cursos de Estado Maior das Forças Aéreas na RAF (Inglaterra). 1953 / 
1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0518/044 - Cursos de Estado Maior da Força Aérea na USAF (Estados Unidos da 
América). 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0518/045 - Cursos no estrangeiro: cursos especiais. Contém informações sobre 
interpretação de fotografia aérea em França, instrução para tropas de assalto, cursos de camuflagem em Inglaterra. 
1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0518/046 - Cursos no estrangeiro: cursos especiais. Contém informações sobre curso 
sobre o Ocidente e o Comunismo em Oxford, interpretação de fotografia aérea. 1960 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0518/047 - Relatórios de cursos no estrangeiro. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0518/048 - Relatórios de cursos no estrangeiro. 1953 / 1956 

 
 

 
UI 0519 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0519/049 - Relatórios de cursos no estrangeiro. Contém relatório do curso e estágio 
de fotogrametria em Zurique, estágio de cães de guerra, alvos telecomandados, entre outros. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0519/050 - Relatórios de cursos no estrangeiro. Contém relatório do estágio tático 
em França com 17 positivos fotográficos p/b sobre os helicópteros Alouette. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0519/051 - Relatórios de missões no estrangeiro. 1952 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/138/0519/052 - Relatórios de missões no estrangeiro. 1964 / 1964 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/139 
Título: Estabelecimentos de Ensino Militar Nacionais 
Datas extremas: 1952 / 1967 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 520 - 523) contendo um total de 18 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os estabelecimentos de ensino militar nacionais com destaque 
para a Escola Militar de Eletrónica, Instituto de Altos Estudos Militares a nível dos cursos de Estado-Maior e de Altos 
Comandos e Escola Naval. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 411.410 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 

 
UI 0520 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0520/001 - Estabelecimentos de ensino militar nacionais. Contém projetos de 
reorganização dos estabelecimentos de ensino militares, relatório sobre as escolas Práticas das armas para o ano 
de 1957 – 1958. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0520/002 - Escola Militar de Eletromecânica. Contém informações e relatórios sobre 
pessoal, material e instalações, funções do representante do MAAG, relatório de missão a Itália, programas de 
cursos, relatórios de inspeção aos cursos da EMEL, necessidades do Exército a satisfazer pela EMEL. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0520/003 - Escola Militar de Eletromecânica. Anexo. Contém planos e programas dos 
cursos ministrados na EMEL. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0520/004 - Escola Militar de Eletromecânica. Contém projeto de regulamento, 
reorganização da EMEL, instalações, revisão do quadro orgânico, cursos. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0520/005 - Escola Militar de Eletromecânica. Contém informações sobre pessoal e 
quadros orgânicos, inspeção à EMEL, deslocamento de uma missão a França, situação do depósito de radares, 
proposta de reorganização da escola. 1955 / 1966 

 
 

 
UI 0521 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0521/006 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Contém informações sobre 
instrução sobre armas atómicas, ciclos de conferências, relatórios sobre o curso de promoção a oficial superior, e 
do curso de estado-maior, programas dos cursos de altos comandos. 1954 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0521/007 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Contém relatório sobre a estratégia 
para a reunifi8cação da Europa, conferências, cursos, projeto de reorganização do IAEM. 1961 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0521/008 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Viagem de estudos aos Pirenéus. 
Contém memorando e relatório anual sobre o curso de promoção a oficial superior – CPOS de 1956 – 1957, viagem 
de estudo à região dos Pirenéus para defesa conjunta da península. 1954 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0521/009 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Planos e programas para o curso de 
promoção a oficial superior de armas e serviços. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0521/010 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso para a promoção a oficiais 
superiores das armas, no ano letivo de 1957 – 1958, processo de Cavalaria, 1º vol. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0521/011 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso para a promoção a oficiais 
superiores das armas, no ano letivo de 1957 – 1958, processo de Cavalaria, 2º vol. 1957 / 1957 

 
 

 
UI 0522 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0522/012 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso para a promoção a oficiais 
superiores das armas, no ano letivo de 1959 – 1960, processo de Engenharia. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0522/013 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso de Estado-Maior. Contém 
relatórios dos cursos, memorandos sobre falta de candidatos, observações sobre as escolas de oficiais. 1953 / 1959 
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UI 0523 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0523/014 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso de Estado-Maior. Contém 2 
brochuras sobre o programa e a organização e funcionamento do CEM para o ano letivo de 1953-1954 e notas 
sobre as missões do curso. 1953 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0523/015 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso de Estado-Maior. Instrução 
para o emprego das Forças Armadas em apoio da autoridade civil. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0523/016 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso de Altos Comandos. Planos e 
programas. Ano letivo de 1953/1954. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0523/017 - Instituto dos Altos Estudos Militares. Curso de Altos Comandos. Ano 
letivo de 1959/1960. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/139/0523/018 - Escola Naval. Contém informações sobre regulamentos, projeto de 
decreto-lei relativo à nomeação e remuneração dos professores civis para a Escola Naval com parecer. 1959 / 1961 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/140 
Título: Colégio de Defesa NATO 
Datas extremas: 1952 / 1969 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 524 - 525) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os estabelecimentos de ensino militar NATO incluindo as 
conferências do Colégio de Defesa NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 411.420 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0524 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/140/0524/001 - Estabelecimentos de Ensino Militar NATO. Contém informações sobre as 
escolas NATO de eletrónica e seu estabelecimento em Portugal. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/140/0524/002 - Colégio de Defesa Nato. Geral. Contém documentos NATO com diretivas 
e memorandos sobre o Colégio, viagem de estudo, relatório do comandante, conferências no Colégio. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/140/0524/003 - Colégio de Defesa Nato. Textos das Conferências. Contém documentos 
NATO sobre as conferências relativas à contribuição militar de Portugal para a NATO, situação militar de Portugal 
no quadro da Aliança do Atlântico Norte. 1952 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/140/0524/004 - Colégio de Defesa Nato. Textos das Conferências. Contém documentos 
sobre a posição militar de Portugal, linhas gerais da organização politica e da situação económica e financeira de 
Portugal, Portugal na Aliança Atlântica. 1956 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/140/0524/005 - Colégio de Defesa Nato. Textos das Conferências. Contém documentos 
sobre a situação militar de Portugal. 1963 / 1968 

 
 

 
UI 0525 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/140/0525/006 - Colégio de Defesa Nato. Textos das Conferências. Contém documentos 
sobre a situação militar de Portugal, a politica ultramarina portuguesa, o mar e as fronteiras marítimas, situação na 
província da Guiné. 1966 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/140/0525/007 - Colégio de Defesa Nato. Textos das Conferências. Anexos. Contém 2 
brochuras sobre a situação e a posição militar de Portugal. 1954 / 1958 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/141 
Título: Pesquisas Antissubmarinas e Oceanografia 
Datas extremas: 1964 / 1972 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 526 - 525) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre pesquisas antissubmarinas e oceanográficas, com destaque 
para o Centro de La Spézia e o grupo de estudos de submarinos do ACLANT e publicações. 
Sistema de organização: Série composta pela SSR. 1 - Publicações sobre Pesquisa Submarina e Oceanográfica. Processos 
organizados por ordem original de processo: 411.50.  
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, francês e italiano. 

 
 
UI 0526 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0526/001 - Pesquisas antissubmarinas. Contém mensagens. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0526/002 - Centro de La Spézia. Contém documentos NATO sobre os sistemas de 
previsão das condições para a luta antissubmarina e oceanográfica militar no seio da NATO, relatórios anuais. 1964 
/ 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0526/003 - Centro de La Spézia. Contém documentos NATO sobre estudos relativos a 
hidrografia e geohidrografia em colaboração com entidades estrangeiras, plano de operações e ensaios de 
propagação de som na área de Gibraltar e uma brochura com plano de operações para pesquisa oceanográfica pelo 
Instituo Hidrográfico. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0526/004 - Centro de La Spézia. Contém documentos NATO sobre seminários sobre 
oceanografia. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0527 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0527/005 - Centro de La Spézia. Contém documentos NATO sobre coordenação da 
área IBERLANT para efeitos de oceanografia militar, seminários. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0527/006 - Centro de La Spézia. Contém documentos NATO e informações sobre 
emprego de navios oceanográficos em tempo de guerra, conferências, relatórios do grupo de estudo ad-hoc sobre 
oceanografia. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0527/007 - Centro de La Spézia e oceanografia. Contém documentos NATO e 
informações sobre controlo da informação oceanográfica em tempo de guerra no âmbito NATO. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0527/008 - Centro de La Spézia e Oceanografia. Contém documentos NATO e 
informações sobre oceanografia, reuniões do grupo NATO sobre oceanografia militar- MILOC. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0528 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0528/009 - Centro de La Spézia e Oceanografia. Contém documentos NATO, 
informações e relatórios das reuniões anuais do MILOC, 2 brochuras com o programa científico proposto para 1971 
do Centro SACLANT de Pesquisa ASM em La Spezia. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0528/010 - Centro de La Spézia e Oceanografia. Contém documentos NATO e 
informações sobre o controlo da informação oceanográfica militar em tempo de guerra, reuniões do MILOC, 
seminários, exploração oceanográfica militar da NATO na zona dos Açores. 1971 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0528/011 - Centro de La Spézia e Oceanografia. Contém documentos NATO e 
informações, 1 brochura com o programa científico proposto para 1972 e relatório anual do Centro em La Spezia e 
documentos técnicos. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141/0528/012 - Grupo de estudos de submarinos do ACLANT. Contém documentos 
NATO, procedimentos para evitar mútua interferência entre submarinos. 1965 / 1966 

 
 
 

SSR. PT/ADN/SGDN/1REP/141-001 
Título: Pesquisas Antissubmarinas e Oceanografia - Publicações sobre Pesquisa Antissubmarina e Oceanográfica 
Datas extremas: 1964 / 1968 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 529-530) contendo um total de 4 processos 

 
UI 0529 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141-001/0529/013 - Publicações sobre pesquisa antissubmarina e oceanográfica. 
Contém 3 publicações relativas à conferência sobre prura e deteção de submarinos, relatório anual de 1967 do 
Centro de La Spezia, 6º Simpósio NATO. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141-001/0529/014 - Publicações sobre pesquisa antissubmarina e oceanográfica. 
Contém 4 publicações sobre o 1º e 2º seminários NATO de Oceanografia Militar realizados em Lisboa e 
Hamburgo, e planos de operações para pesquisa oceanográfica NATO relativos a julho e outubro de 1967. 1967 / 
1968 

 
 

 
UI 0530 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141-001/0530/015 - Publicações sobre pesquisa antissubmarina e oceanográfica. 
Contém 4 publicações sobre o 8º simpósio ASW, 3º e 4º seminários NATO de Oceanografia Militar realizados em 
Portsmouth e Halifax em 1968 e 1969 respetivamente. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/141-001/0530/016 - Publicações sobre pesquisa antissubmarina e oceanográfica. 
Contém manual NATO sobre informações dos serviços oceanográficos militares. 1962 / 1968 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/142 
Título: Instrução das Forças Armadas 
Datas extremas: 1952 / 1972 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 531 - 534) contendo um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a instrução nas forças terrestres, navais e aéreas, normas para 
a instrução das forças para o SHAPE, instrução de artilharia antiaérea incluindo carros de combate e carreiras de tiro, 
instrução de forças navais e aéreas, instalações NATO para a instrução das forças aéreas.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 412, 413 e 414 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, francês e alemão. 

 
UI 0531 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0531/001 - Instrução das forças terrestres. Contém distribuição do contingente de 
1954 com normas orientadoras, memorandos da missão SHAPE, ciclo de instrução militar para 1955, plano básico 
de instrução de tiro de artilharia para 1953/1955, programa de instrução das forças terrestres para 1954, 
orçamento das despesas com as manobras militares de 1954, instrução das forças portuguesas destinadas ao 
SACEUR, fiscalização de instrução nas unidades que fornecem elementos para a Divisão SHAPE. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0531/002 - Instrução das forças terrestres. Contém circulares, planos básicos de tiro 
de artilharia, campos de instrução, plano de instrução das escolas de recrutas da Arma de Engenharia para 1957, 
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relatório sobre a instrução de 1955 da missão SHAPE em Portugal, instrução das tropas de transmissões. 1955 / 
1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0531/003 - Instrução das forças terrestres. Contém circulares, planos básicos de tiro 
de artilharia, informações sobre equipas móveis de instrução do Exército dos EUA, visita da missão do Exército dos 
EUA para estudo da divisão Road. 1960 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0531/004 - Instrução das forças terrestres. Forças para o SHAPE. Contém 
documentos NATO e informações sobre o exercício Side Step, participação da 3ª Divisão, conferência sobre 
compatibilidade divisionária, relatório anual de instrução de 1956/57, visita às unidades de apoio do SHAPE, 
inspeção à 3ª Divisão. 1954 / 1959 

 
 

 
UI 0532 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0532/005 - Instrução das forças terrestres. Forças para o SHAPE. Contém 4 
documentos NATO sobre o exercício Side Step. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0532/006 - Instrução das forças terrestres. Forças para o SHAPE. Contém 
documentos NATO sobre o exercício Side Step, relatório final e diretivas. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0532/007 - Instrução das forças terrestres. Forças para o SHAPE. Contém 
documentos NATO sobre o exercício Side Step, relatório final e critica ao exercício. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0532/008 - Instrução das forças terrestres. Forças para o SHAPE. Contém 
documentos NATO sobre o exercício Side Step, relatórios, reclamações e indemnizações, análise sobre o exercício, 
relatório do grupo de controlo. 1959 / 1960 

 
 

 
UI 0533 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0533/009 - Instrução da artilharia antiaérea. Contém documentos NATO e 
informações sobre instruções para os radares, cursos no Canadá e Inglaterra, instrução da Bateria Antiaérea da 
Madeira, colaboração da aeronáutica. 1953 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0533/010 - Instrução dos carros de combate. Contém informações sobre 
manutenção e distribuição de carros de combate, cursos na Alemanha, instrutores de artilharia de carros de 
combate, relatórios dos cursos. 1952 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0533/011 - Instrução das carreiras de tiro de carros de combate. Contém cartas da 
região onde se projeta instalar um campo de tiro, informações sobre as carreiras de tiro reduzido para carros de 
combate. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0533/012 - Instrução das forças navais. Contém informações sobre cursos, instrução 
antissubmarina, instrução das forças navais ao abrigo do MDAP, curso de hidrografia no Brasil. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0533/013 - Instrução das forças aéreas. Contém informações sobre o recrutamento 
de pessoal para as unidades de deteção e controlo, nomeações de pessoal parta instrução nos EUA. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0533/014 - Instrução das forças aéreas. Contém documentos NATO e informações 
sobre normas para o estabelecimento de instalações NATO para treino bombardeamento de tiro, estabelecimento 
de um centro de instrução de combate aéreo NATO, carreiras de tiro e bombardeamento para as forças aéreas do 
SACEUR, cursos em Inglaterra. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0533/015 - Instrução das forças aéreas. Contém documentos Nato e informações 
sobre visitas à escola de treino aéreo em Sintra, instalações NATO para instrução de tiro aéreo, instrução de 
pilotos, relatório a visita feita às Forças Armadas portuguesas pelo TENCOR Guizard do SHAPE. 1954 / 1955 
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UI 0534 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0534/016 - Instrução das forças aéreas. Contém documentos NATO e informações 
sobre visitas do ATAG a Portugal, brochura sobre curso NATO de mísseis guiados, carreiras de tiro nacionais, 
competição de tiro ar-ar do AIRCENT, participação em voos de patrulhas da barreira atlântica, normas de instrução. 
1956 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0534/017 - Instrução das forças aéreas. Manual de Informação Aeronáutica – AIP 
Militar. Contém símbolos cartográficos convencionais, fichas de aeródromos, cartas das bases aéreas e planos de 
aeródromos, comunicações e ajudas rádio, planeamentos de voo, procedimentos regionais e em rota, 
meteorologia, busca e salvamento. 1959 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0534/018 - Instrução das forças aéreas. Contém documentos NATO e informações, 
ordens de operações, competição de tiro do AIRCENT, conferência anual do treino aéreo, visita do ATAG a Portugal, 
diretivas para instrução. 1960 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0534/019 - Instrução das forças aéreas. Contém documentos NATO e informações 
sobre regras relativas aos voos supersónicos e velocidade do som, instrução centralizada dos pilotos de aviões de 
altas performances, ordens de operações, modificação do treino básico de pilotos, regulamentação acerca de voos 
a baixa altitude e barreiras sónicas, regras de combate e de segurança para exercícios de responsabilidade do 
AIRCENT. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/142/0534/020 - Instalações NATO para instrução das Forças Aéreas. Contém documentos 
NATO e informações sobre o representante nacional para o Comité Cientifico da Defesa Aérea do SHAPE, 
instruções centralizadas de aviões de altas performances, carreira de tiro em Solenzara, centro de Instrução de 
Aerodinâmica Experimental em Rhode na Bélgica, escola central NATO para instrução de armas dos aviões de caça. 
1957 / 1963 

 
 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/143 
Título: Manobras, Exercícios e Missões Nacionais 
Datas extremas: 1951 / 1965 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 535 - 537) contendo um total de 19 processos e 54 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre manobras, exercícios e missões nacionais com destaque para 
os exercícios de Posto de Comando – PC nos Açores, fotografias aéreas para as manobras da 3ª Divisão, diretivas e 
documentos base, arbitragem, ordens de operações e instruções, relatório, visitas e imprensa e exercícios das forças 
navais.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 421.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, espanhol e francês. 

 
UI 0535 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0535/001 - Exercícios de Postos de Comando - PC nos Açores. Contém relatório do 
Comando Naval dos Açores sobre o exercício de PC Fogo, diretivas e instruções, relatório do exercício de postos de 
comando conjunto. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0535/002 - Exercícios de Postos de Comando - PC nos Açores. Contém informações 
sobre os exercícios de PC e planos de treino. 1960 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0535/003 - Manobras das forças terrestres. Contém informações sobre exercícios de 
defesa do Aeródromo das Lages, exercícios PC da 3ª Divisão, comentários ao exercício de Comando em Santa 
Margarida. 1954 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0535/004 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Contém 
memorando sobre a chamada de reservistas e exercícios das forças reservadas para o SACEUR, manobras militares, 
relatório sobre o serviço religioso, considerações sobre a organização e treino da 3ª divisão Portuguesa, relatório 
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anual de treino do SHAPE, missão do SHAPE, manobras divisionárias, manobras em Santa Margarida, necessidades 
de pessoal, instrução das forças portuguesas destinadas ao SACEUR, comentários aos relatórios das missões SHAPE 
e MAAG. 1951 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0535/005 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Contém 
memorando sobre a instrução das unidades divisionárias, emprego do batalhão de caçadores paraquedistas, 
fotografias aéreas para efeitos das manobras da 3ª Divisão, memorando do chefe da missão SHAPE, manobras 
militares e divisionárias, aviões de observação e ligação, diretiva para o exercício Dragão, 54 positivos fotográficos 
p/b – fotografias aéreas para efeitos das manobras da 3ª Divisão. 1956 / 1956 

 
 

 
UI 0536 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0536/006 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Contém 
informações sobre as manobras de 1959, 1960 e 1961. 1957 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0536/007 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Manobras de 
1960. Contém ordens de operações e diretiva para o período das manobras. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0536/008 - Manobras das forças terrestres. Diretivas e documentos base. Contém 
documentos do processo do exercício «Parada e Resposta», manobras de 1956. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0536/009 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Diretivas e 
documentos base. Contém documentos sobre as manobras de 1957. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0536/010 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Diretivas e 
documentos base. Contém documentos sobre as manobras de 1958 e 1960. 1958 / 1960 

 
 

 
UI 0537 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/011 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Arbitragem. 
Contém informações sobre o sistema de arbitragem nas manobras de 1956, instruções provisórias sobre 
arbitragem. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/012 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Arbitragem. 
Contém informações sobre a arbitragem nas manobras de 1957 e 1959. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/013 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Ordens de 
operações e instruções. Contém circular com instruções para a desmobilização do pessoal nas manobras de 1958. 
1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/014 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Visitas e imprensa. 
Contém informações sobre as visitas do GEN Carter nas manobras de 1956, lista de correspondentes, conferências 
de imprensa. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/015 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Visitas e imprensa. 
Contém informações sobre as visitas de entidades estrangeiras às manobras de 1957. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/016 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Visitas e imprensa. 
Contém informações sobre as manobras de 1958. 1958 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/017 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Relatórios. Contém 
relatórios e comentários às manobras de 1956. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/018 - Manobras e exercícios nacionais das forças terrestres. Relatórios. Contém 
informações sobre as manobras de 1957. 1957 / 1957 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/143/0537/019 - Manobras e exercícios nacionais das forças navais. Contém plano de 
preparação e treino do Comando Naval do Continente, treino planex Açores 1963, diretivas para o treino das forças 
navais. 1959 / 1965 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/144 
Título: Exercicos NATO. Assuntos gerais 
Datas extremas: 1955 / 1978 
Dimensão e suporte: 21 cxs. (nº 538 - 556) contendo um total de 69 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre exercícios NATO, normas e coordenação de exercícios, 
diretivas e informações sobre os exercícios NATO e relatórios finais com destaque para os exercícios Hilex e Wintex. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.10 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0538 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0538/001 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO e informações e normas 
sobre exercícios das forças terrestres a realizar no estrangeiro, análise e coordenação dos exercícios. 1955 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0538/002 - Exercícios NATO. Anexos. Contém 4 publicações e documentos NATO 
sobre o programa de exercício para 1961 – 1963, Centro Técnico SHAPE de Defesa Aérea, guia da conferência 
NATO, Exercício FALL 1960. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0538/003 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO e informações sobre 
exercícios NATO, 1962  4 – Exercícios NATO. Anexos. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0538/004 - Exercícios NATO. Anexos. Contém 3 publicações NATO sobre o guia de 
treino NATO e diretivas para exercício. 1962 / 1962 

 
 

 
UI 0539 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0539/005 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO e informações sobre 
exercícios NATO. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0539/006 - Exercícios NATO. Anexos. Contém 3 publicações NATO sobre a 
conferência de Londres e programas de exercícios. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0539/007 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO e informações sobre 
exercícios NATO. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0539/008 - Exercícios NATO. Anexos. Contém 4 publicações NATO sobre o exercício 
Schedule, exercícios Sea Line e Sailors Pride. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0540 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0540/009 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0540/010 - Exercícios NATO. Anexos. Contém 2 publicações NATO sobre exercícios 
navais, instruções para o sistema de endereços. 1967 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0540/011 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0540/012 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1968 / 1968 

 
 

 
UI 0541 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0541/013 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0541/014 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0541/015 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0541/016 - Exercícios NATO. Anexos. Contém 3 publicações NATO com relatórios 
finais do exercício First Look. Field Test FT-15 vols. I e II. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0541/017 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1970 / 1971 

 
 

 
UI 0542 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0542/018 - Exercícios NATO. Anexos. Contém 2 publicações NATO sobre programas 
dos exercícios e decisões finais. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0542/019 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0542/020 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1972 / 1972 

 
 

 
UI 0543 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0543/021 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0543/022 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0543/023 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1972 / 1972 

 
 

 
UI 0544 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0544/024 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0544/025 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1973 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0544/026 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0544/027 - Exercícios NATO. Anexos. Contém documentos NATO sobre exercício 
Distant Drum. 1973 / 1974 

 
 

 
UI 0545 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0545/028 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0545/029 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0545/030 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0545/031 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1974 / 1975 

 
 

 
UI 0546 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0546/032 - Exercícios NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios NATO. 
1975 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0546/033 - Exercícios NATO. Hilex 2. Contém documentos NATO. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0546/034 - Exercícios NATO. Hilex 3. Contém documentos NATO. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0546/035 - Exercícios NATO. Hilex 4. Contém documentos NATO. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0546/036 - Exercícios NATO. Hilex 5. Contém documentos NATO. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0546/037 - Exercícios NATO. Hilex 5. Contém documentos NATO. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0547 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0547/038 - Exercícios NATO. Hilex 5. Contém documentos NATO. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0547/039 - Exercícios NATO. Hilex 5. Contém documentos NATO. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0547/040 - Exercícios NATO. Hilex 6. Contém documentos NATO. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0548 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0548/041 - Exercícios NATO. Hilex 6. Contém documentos NATO. 1973 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0548/042 - Exercícios NATO. Hilex 6. Contém documentos NATO. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0548/043 - Exercícios NATO. Wintex 71. Contém documentos NATO. 1968 / 1969 
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UI 0549 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0549/044 - Exercícios NATO. Wintex 71. Contém documentos NATO. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0549/045 - Exercícios NATO. Wintex 71. Contém 3 publicações  NATO. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0549/046 - Exercícios NATO. Wintex 71. Contém documentos NATO. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0550 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0550/047 - Exercícios NATO. Wintex 71. Contém documentos NATO. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0550/048 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos NATO. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0550/049 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos NATO. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0551 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0551/050 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos NATO e relatórios. 
1971 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0551/051 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos NATO. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0551/052 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos e publicações NATO. 
1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0551/053 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos NATO. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0552 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0552/054 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0552/055 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém documentos NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0552/056 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém mensagens recebidas. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0553 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0553/057 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém mensagens recebidas. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0553/058 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém mensagens recebidas. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0553/059 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém mensagens recebidas. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0554 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0554/060 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém mensagens recebidas. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0554/061 - Exercícios NATO. Wintex 73. Contém mensagens recebidas. 1973 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0554/062 - Exercícios NATO. Wintex 73 e Wintex 75, . Contém documentos NATO. 
1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0554/063 - Exercícios NATO. Wintex 75. Contém documentos NATO. 1974 / 1975 

 
 

 
UI 0555 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0555/064 - Exercícios NATO. Wintex 75. Contém documentos NATO. 1976 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0555/065 - Exercícios NATO. Wintex 75. Contém documentos NATO. 1976 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0555/066 - Exercícios NATO. Wintex 75. Contém 6 publicações NATO. 1974 / 1975 

 
 

 
UI 0556 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0556/067 - Exercícios NATO. Wintex 75. Contém 4 publicações NATO. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0556/068 - Exercícios NATO. Wintex 75. Contém 4 publicações NATO. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/144/0556/069 - Exercícios NATO. Anexos. Contém documento NATO sobre exercícios 
Northern Merger. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/145 
Título: Normas para a Preparação de Exercícios NATO 
Datas extremas: 1952 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 557 - 559) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as normas para a preparação de exercícios NATO e 
observadores aos exercícios. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.110  
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 

 
UI 0557 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0557/001 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documentos 
NATO com instruções permanentes para exercícios SACLANT, diretivas SACLANT para os comandos NATO relativas 
à preparação de relatórios, relatórios de exercícios. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0557/002 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documento 
NATO com instruções permanentes de exercícios. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0557/003 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documento 
NATO com instruções permanentes de exercícios navais. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0557/004 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documento 
NATO com instruções permanentes nº 14 para exercícios navais. 1961 / 1963 

 
 

 
UI 0558 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0558/005 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documento 
NATO com instruções permanentes para exercícios navais. 1962 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0558/006 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documento 
NATO sobre exercícios da Força Aérea Portuguesa e outros exercícios, colaboração de aviões da FAP com unidades 
navais britânicas. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0558/007 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documento 
NATO com programa de exercícios. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0558/008 - Normas para a preparação de exercícios NATO, . Contém documentos 
NATO. 1966 / 1971 

 
 

 
UI 0559 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0559/009 - Exercícios de prontidão pré-planeados. Contém documentos NATO. 1971 
/ 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0559/010 - Observadores aos exercícios NATO. Contém documentos NATO e 
informações. 1952 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/145/0559/011 - Observadores aos exercícios NATO. Contém documentos NATO e 
informações. 1961 / 1966 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/146 
Título: Exercícios Terrestres NATO 
Datas extremas: 1959 / 1968 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 560) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os exercícios terrestres NATO com destaque para o Flash Back, 
Chek Mate e Lion Orange. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.130 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0560 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/146/0560/001 - Exercícios Terrestres NATO. Flash Back. Contém documentos NATO sobre 
os exercícios de conjunto e Exército. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/146/0560/002 - Exercícios Terrestres NATO. Contém documentos NATO sobre os 
exercícios Flash Back. 1960 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/146/0560/003 - Exercícios Terrestres NATO. Check Mate e Lion Orange. Contém 
documentos NATO e informações sobre os exercícios. 1961 / 1961 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/147 
Título: Exercícios Navais e Aeronavais NATO 
Datas extremas: 1950 / 1972 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 561 - 565) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre exercícios navais e aeronavais NATO, informações sobre 
estágios e cooperação entre forças, manobras de comando, cooperação aérea no plano de treino, conferências de 
treino naval e relatórios do SACLANT. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.140 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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UI 0561 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0561/001 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, reabastecimento das forças NATO, estágios, cooperação das forças navais portuguesas com as forças 
aeronavais norte americanas na viagem para o exercício Main Brace, exercício Castanets ao largo de Portland. 1950 
/ 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0561/002 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações sobre reabastecimento de combustível a forças NATO que participam em exercícios, previsões de 
exercícios e manobras de comando, conferências de treino naval em Northwood, relatórios do SACLANT, 
cooperação aérea no plano do treino e exercício de navios NATO, observadores a exercícios NATO, 
correspondentes de imprensa, exercício Maine Brace. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0561/003 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações sobre planos de treino e exercícios dos navios NATO, conferências de treino naval NATO, definições de 
exercícios NATO, exercício naval franco-português. 1952 / 1952 

 
 

 
UI 0562 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0562/004 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, planos de treino e exercícios, exercícios navais conjuntos franco-portugueses, cooperação da aviação 
com as forças navais, relatórios do SACLANT sobre os exercícios. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0562/005 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval. 1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0562/006 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval. 1955 / 1956 

 
 

 
UI 0563 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0563/007 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0563/008 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval, exercícios Stern Chase e Nodex 15, Nodex 14, planos de treino naval. 
1956 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0563/009 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval, exercícios Shape Squall3, Loutre Bleue, Medflex Fort e participação das 
forças aeronavais portuguesas. 1957 / 1958 

 
 

 
UI 0564 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0564/010 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Anexos. Contém 1 publicação 
NATO sobre o exercício Shipex. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0564/011 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval, exercícios Sharp Squall III, , exercícios ad-hoc com navios ingleses, 
exercícios Tally Ho e Westward Ho. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0564/012 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval, programas e planos de exercícios. 1958 / 1959 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0564/013 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval. 1959 / 1967 

 
 

 
UI 0565 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0565/014 - Exercícios Navais e Aeronavais com unidades NATO em trânsito e 
exercício Ad-Hoc. Contém documentos NATO, relatórios e informações. 1958 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0565/015 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Anexos. Contém 2 publicações 
NATO sobre o programa de exercícios. 1959 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0565/016 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0565/017 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Contém documentos NATO e 
informações, conferências de treino naval. 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/147/0565/018 - Exercícios Navais e Aeronavais NATO. Anexos. Contém 2 publicações 
NATO sobre os exercícios Sharp Squall Three Phase III e Medflex Guard. 1959 / 1962 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/148 
Título: Exercícios Aéreos NATO 
Datas extremas: 1955 / 1968 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 566 - 567) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre exercícios aéreos NATO, planeamento, relatórios e 
observadores dos exercícios. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.150 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0566 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/148/0566/001 - Exercícios Aéreos NATO: Planeamento. Contém documentos NATO, 
relatórios e informações, conferências de treino anual, reuniões anuais de instrução AIRCENT, exercícios Argus, 
participação da FAP. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/148/0566/002 - Exercícios Aéreos NATO. Contém documentos NATO sobre o exercício 
Full Play, Joint Atomic, Argus, plano de exercícios e manobras das Força Aérea, conferência do treino anual, 
instrução para o AIRCENT, ordens de operações do exercício Parasol, exercício Lion Noir. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/148/0566/003 - Exercícios Aéreos NATO. Contém documentos NATO sobre exercícios 
atómicos, exercícios Argus, Top Weight, Aircent e permuta de esquadras, Full Play. 1958 / 1959 

 
 

 
UI 0567 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/148/0567/004 - Exercícios Aéreos NATO. Contém documento NATO e informações sobre 
os exercícios Top Weight, Flash Back. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/148/0567/005 - Exercícios Aéreos NATO. Contém documento NATO e informações sobre 
o exercício Cold Wind, Flash Back, Quicktrain, observadores de exercícios, regulamento de combate aéreo e 
segurança. 1960 / 1968 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/149 
Título: Conferência de Treino NATO 
Datas extremas: 1957 / 1979 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 568 - 572) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as conferências de treino NATO, incluindo documentos NATO, 
diretivas e relatórios. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.170 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão de Operações do EMGFA.  

 
UI 0568 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0568/001 - Conferência de treino NATO. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1957 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0568/002 - Conferência de treino NATO. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1960 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0568/003 - Conferência de treino NATO. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0569 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0569/004 - Conferência de treino NATO. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0569/005 - Conferência de treino NATO. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0569/006 - Conferência de treino NATO. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1966 / 1967 

 
 

 
UI 0570 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0570/007 - Conferência de treino NATO. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0570/008 - Conferência de treinos NATO e naval em 1969. Contém documentos 
NATO, diretivas e relatórios. 1968 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0570/009 - Conferência de treinos NATO e naval em 1970. Contém documentos 
NATO, diretivas e relatórios. 1970 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0570/010 - Conferência de treino NATO 1971. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1970 / 1972 

 
 

 
UI 0571 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0571/011 - Conferência de treino NATO 1971. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1972 / 1976 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0571/012 - Conferência de treino NATO 1972. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0571/013 - Conferência de treino NATO 1972. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1973 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0571/014 - Conferência de treino NATO 1973. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1972 / 1979 

 
 

 
UI 0572 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0572/015 - Conferência de treino NATO 1974. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1973 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/149/0572/016 - Conferência de treino NATO 1975. Contém documentos NATO, diretivas e 
relatórios. 1974 / 1976 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/150 
Título: Exercícios SACEUR 
Datas extremas: 1954 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 573 - 583) contendo um total de 39 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os exercícios SACEUR, incluindo documentos NATO, programas 
e relatórios dos exercícios, exercícios logísticos do AFCENT, instruções e ordens de operações, exercícios especiais do 
Comando do Centro da Europa. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0573 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0573/001 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO, calendário e programa 
dos exercícios do Comando Aliado da Europa em 1955, programa de exercícios, manobras na Alemanha, exercícios 
militares, exercícios interaliados. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0573/002 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO, relatórios sobre os 
exercícios e manobras do SHAPE, exercício logístico do AFCENT, programa dos exercícios e manobras na Alemanha. 
1954 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0573/003 - Exercícios SACEUR. Exercício Hostage Noir. Contém documentos NATO. 
1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0573/004 - Exercícios SACEUR. Estudo das estruturas das unidades terrestres. 
Contém documentos NATO. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0573/005 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO, relatórios sobre os 
exercícios e manobras, conferência sobre o exercício Flash Back, plano de exercícios do ACE, e ordens de 
operações. 1958 / 1960 

 
 

 
UI 0574 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0574/006 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
exercícios Carte Blanche, Echarpe Summerscock, Landlog, Hostage Nooir, Hostage Vert, Hostage Bleu, Hostage 
Jaune, Lion Noir e Lion Bleu. 1955 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0574/007 - Exercícios SACEUR. Anexos. Contém documentos NATO e informações 
sobre os programas de exercícios 1960 e 1962 e programas e instruções sobre exercícios do SACEUR. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0574/008 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
exercícios. 1961 / 1963 

 
 

 
UI 0575 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0575/009 - Exercícios SACEUR. Anexos. Contém documentos NATO e informações 
sobre os programas de exercícios 1961, 1962, 1963 e exercício Sigex Four 1961. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0575/010 - Exercícios SACEUR. Anexos. Contém documentos NATO e informações 
sobre os programas de exercícios 1962 e 1963. 1962 / 1962 

 
 

 
UI 0576 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0576/011 - Exercícios SACEUR. Anexos. Contém documentos NATO e informações 
sobre os programas de exercícios 1963, 1964, exercícios Fallex 1964, Grand Slam II, detalhes específicos para 
construções e maquinaria de navios draga-minas. 1951 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0576/012 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios. 1963 / 1966 

 
 

 
UI 0577 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0577/013 - Exercícios SACEUR. Anexos. Contém 4 documentos NATO sobre os 
programas de exercícios 1964 e 1965. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0577/014 - Exercícios SACEUR. Anexos. Contém 4 documentos NATO sobre os 
programas de exercícios 1965, 1966 - 1968. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0577/015 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios. 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0577/016 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0578 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0578/017 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios e conferência de treinos do Comando Aliado da Europa. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0578/018 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios e conferência de treinos do Comando Aliado da Europa. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0578/019 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios, exercício hispano-francês Galia II. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0579 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0579/020 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0579/021 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0579/022 - Exercícios SACEUR. Contém documentos NATO e informações sobre os 
programas de exercícios. 1958 / 1961 

 
 

 
UI 0580 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0580/023 - Exercícios SACEUR. SHAPEX. Contém documentos NATO, informações e 
instruções sobre o exercício. 1961 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0580/024 - Exercícios SACEUR. SHAPEX. Contém documentos NATO, informações e 
instruções sobre o exercício. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0580/025 - Exercícios SACEUR. SHAPEX. Contém documentos NATO, informações e 
instruções sobre o exercício. 1967 / 1969 

 
 

 
UI 0581 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0581/026 - Exercícios SACEUR. SHAPEX 69. Contém documentos NATO, informações 
e instruções sobre o exercício. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0581/027 - Exercícios SACEUR. SHAPEX 70. Contém documentos NATO, informações 
e instruções sobre o exercício. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0581/028 - Exercícios SACEUR. SHAPEX 71. Contém documentos NATO, informações 
e instruções sobre o exercício. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0581/029 - Exercícios SACEUR. Quik Train. Contém documentos NATO, informações e 
instruções sobre o exercício. 1959 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0581/030 - Exercícios SACEUR. Quik Train. Contém documentos NATO, informações e 
instruções sobre o exercício. 1965 / 1971 

 
 

 
UI 0582 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0582/031 - Exercícios SACEUR com as forças terrestres. Contém documentos NATO, 
informações e instruções sobre o exercício Lion Noir. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0582/032 - Exercícios SACEUR com as forças terrestres. Contém documentos NATO, 
informações e instruções sobre o exercício Lion Noir. 1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0582/033 - Exercícios SACEUR com as forças terrestres. Contém documentos NATO, 
informações e instruções sobre o exercício Lion Noir. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0582/034 - Exercícios SACEUR com as forças terrestres. Contém documentos NATO, 
informações e instruções sobre o exercício Lion Noir. 1957 / 1959 

 
 

 
UI 0583 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0583/035 - Exercícios SACEUR com as forças aéreas. Contém documentos NATO e 
informações. 1955 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0583/036 - Exercícios SACEUR com as forças especiais. Contém documento NATO 
sobre o exercício Bulls Eye. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0583/037 - Exercícios SACEUR. Comando do Centro da Europa. Contém documentos 
NATO e programas sobre o exercício Landcent. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0583/038 - Exercícios SACEUR. Comando do Centro da Europa. Exercícios especiais. 
Contém documentos NATO e diretivas do CENTAG sobre exercícios. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/150/0583/039 - Exercícios SACEUR. Comando do Centro da Europa. Exercícios especiais. 
Contém documentos NATO e diretivas sobre o exercício Nodex. 1957 / 1958 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/151 
Título: Exercícios SACLANT 
Datas extremas: 1959 / 1976 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 584 - 587) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre exercícios SACLANT, incluindo informações, diretivas e 
programas de exercícios, ordens de operações e relatórios finais. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.30 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0584 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0584/001 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém informações sobre as medidas 
nacionais de segurança observadas por forças comparticipantes em exercícios NATO e ordem para as forças azuis 
antissubmarinas no exercício Dawn Breeze Four. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0584/002 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios. 1954 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0584/003 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios. 1962 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0584/004 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios. 1963 / 1967 

 
 

 
UI 0585 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0585/005 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios e ordem de operações do exercício Sea Loop, relatório Giodrag e ordem de 
operações do Silk Sail. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0585/006 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas, mensagens e programas dos exercícios. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0585/007 - Exercícios gerais do SACLANT. Anexos. Contém documento NATO com a 
ordem de operações do Strong Express. 1971 / 1971 
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UI 0586 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0586/008 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0586/009 - Exercícios gerais do SACLANT. Anexos. Contém documento NATO com o 
relatório do exercício Rouge Ride. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0586/010 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios e o relatório do Nigth Search. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0587 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0587/011 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0587/012 - Exercícios gerais do SACLANT. Contém documentos NATO, informações, 
diretivas e programas dos exercícios. 1974 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/151/0587/013 - Exercícios especiais do SACLANT. Contém programa dos exercícios de 
fuzileiros. 1963 / 1963 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/152 
Título: Exercícios Navais e Aeronavais do SACLANT 
Datas extremas: 1959 / 1980 
Dimensão e suporte: 23 cxs. (nº 588 - 610) contendo um total de 91 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com documentos NATO, informações e relatórios dos exercícios 
navais e aeronavais do SACLANT. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 422.311 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0588 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0588/001 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações, sobre o exercício Match Maker. 1954 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0588/002 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações, sobre o exercício Match Maker. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0588/003 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações sobre exercícios. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0588/004 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações sobre exercícios. 1969 / 1971 

 
 

 
UI 0589 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0589/005 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Contém documentos NATO e 
informações sobre exercícios. 1973 / 1977 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0589/006 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT de 1961. Contém documento 
NATO e mensagem. 1961 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0589/007 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Look Out. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0589/008 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sea View. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1959 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0589/009 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Trade Wind. 
Contém documentos NATO. 1961 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0589/010 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Daun Breeze. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1955 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0589/011 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Daun Breeze. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1957 / 1960 

 
 

 
UI 0590 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0590/012 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Daun Breeze. 
Contém relatório sobre o exercício. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0590/013 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Daun Breeze. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1960 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0590/014 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Daun Breeze. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1963 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0590/015 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Team Work. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1963 / 1966 

 
 

 
UI 0591 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0591/016 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Strike Back. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0591/017 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Strike Back. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0591/018 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Strike Back. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0591/019 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Side Step. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1958 / 1958 

 
 

 
UI 0592 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0592/020 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Side Step. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0592/021 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Side Step. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1959 / 1959 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0592/022 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Side Step. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1959 / 1962 

 
 

 
UI 0593 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0593/023 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Side Step. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0593/024 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Magic Lantern. 
Contém documentos NATO. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0593/025 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Magic Lantern. 
Contém documentos NATO. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0593/026 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Pilot Light. Contém 
documentos NATO. 1964 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0593/027 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Down Breeze Four. 
Contém documentos NATO. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0593/028 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sharp Squall. 
Contém documentos NATO. 1959 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0593/029 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sea Line. Contém 
documentos NATO. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0594 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0594/030 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Lion Vert. Contém 
documentos NATO. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0594/031 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício High Test 4. Contém 
documentos NATO, relatórios e mensagens. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0594/032 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício High Test 8. Contém 
documentos NATO, correspondência, mensagens. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0594/033 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício High Test 9 e 10. 
Contém documentos NATO, correspondência, mensagens. 1965 / 1967 

 
 

 
UI 00595 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/00595/34 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex. Contém 
documentos NATO. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/00595/35 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex. Contém 
documentos NATO. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/00595/36 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex. Contém 
documentos NATO. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/00595/37 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Jack Pot. Contém 
documentos NATO, mensagens e informações. 1960 / 1961 
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UI 0596 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0596/038 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sea Flow – Fallex 
62. Contém documentos NATO, mensagens e informações. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0596/039 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 62. Contém 
documentos NATO, ordens de operações e mensagens. 1960 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0596/040 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 62. Contém 
documentos NATO, ordens de operações e mensagens. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0596/041 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 62. Contém 
documentos NATO, ordens de operações e mensagens. 1960 / 1962 

 
 

 
UI 0597 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0597/042 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 62. Contém 
documentos NATO, relatórios e mensagens. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0597/043 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 64. Contém 
documentos NATO e ordens de operações. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0597/044 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 64. Contém 
documentos NATO e ordens de operações. 1963 / 1964 

 
 

 
UI 0598 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0598/045 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 64. Contém 
documentos NATO e ordens de operações. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0598/046 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 66. Contém 
documentos NATO, ordens de operações, informações e mensagens. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0598/047 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 66. Contém 
documentos NATO, ordens de operações, informações e mensagens. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0599 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0599/048 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 66. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0599/049 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 66. Contém 
mensagens. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0599/050 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 66. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0599/051 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 66. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1967 / 1970 

 
 

 
UI 0600 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0600/052 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 68. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0600/053 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 68. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0600/054 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 68. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0600/055 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 68 – Golden 
Road. Contém mensagens. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0601 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0601/056 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 68. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0601/057 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 68 – Golden 
Road. Contém 5 documentos NATO. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0601/058 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 70. Contém 
mensagens. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0601/059 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Fallex 72 – Strong 
Cie. Contém documentos NATO. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0601/060 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silk Sail. Contém 
documentos NATO. 1969 / 1970 

 
 

 
UI 0602 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0602/061 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sailor Pride. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1965 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0602/062 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sailent Rain . 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0602/063 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Prefect Play. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0602/064 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Prefect Play. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0602/065 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Prefect Play. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1967 / 1969 

 
 

 
UI 0603 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0603/066 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silver Tower. 
Contém documentos NATO e informações. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0603/067 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silver Tower. 
Contém documentos NATO. 1967 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0603/068 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silver Tower. 
Contém documentos NATO. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0603/069 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silver Tower. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0604 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0604/070 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silver Tower. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0604/071 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silver Tower. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1969 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0604/072 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Silver Tower, vol. 1 
e vol. 2. Contém relatório do exercício. 1969 / 1969 

 
 

 
UI 0605 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0605/073 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sunny Sear. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0605/074 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sunny Sear. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0605/075 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sunny Sear. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1970 / 1971 

 
 

 
UI 0606 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0606/076 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sunny Sear. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0606/077 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Nigth Patrol. 
Contém documentos NATO, ordens de operações, informações e mensagens. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0606/078 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sunny Sear. Contém 
documentos NATO, ordens de operações, informações e mensagens. 1970 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0606/079 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Sunny Sear. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1970 / 1973 

 
 

 
UI 0607 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0607/080 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Key Punch. Contém 
mensagens. 1969 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0607/081 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Rusty Razor. 
Contém documentos NATO, ordem de operações, informações e mensagens. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0607/082 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Rusty Razor. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1971 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0607/083 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Rusty Razor. 
Contém documentos NATO, relatórios vol. 1 e vol. 2, informações e mensagens. 1971 / 1972 

 
 

 
UI 0608 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0608/084 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Strong Express. 
Contém documentos NATO, ordem de operações, informações e mensagens. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0608/085 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Rusty Razor. 
Contém ordem de operações do exercício. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0608/086 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Rusty Razor. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0609 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0609/087 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Rusty Razor. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0609/088 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Lamp Light. Contém 
documentos NATO, informações e mensagens. 1970 / 1980 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0609/089 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Quik Shave 73. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1971 / 1973 

 
 

 
UI 0610 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0610/090 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Quik Shave 73. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1973 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/152/0610/091 - Exercícios navais e aeronavais do SACLANT. Exercício Quik Shave 73. 
Contém documentos NATO, informações e mensagens. 1974 / 1976 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/153 
Título: Exercícios de outras Nações 
Datas extremas: 1954 / 1965 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 611 - 612) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre exercícios com outras nações com destaque para as manobras 
luso-belgas na região do baixo-curso do Zaire, manobras da Divisão NATO em Santa Margarida, exercícios com as forças 
da África do Sul, e exercícios de paraquedistas na Argélia.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 423.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0611 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0611/001 - Manobras luso-belgas. Contém informações sobre as manobras na região 
do baixo-curso do Zaire, relatório dos oficiais que participaram nas manobras, instruções gerais e ensinamentos. 
1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0611/002 - Manobras luso-belgas. Contém informações e instruções sobre as 
manobras de 1955 e 1957, relatórios do comando e dos oficiais participantes. 1955 / 1958 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0611/003 - Manobras luso-belgas. Contém relatórios do Comando Militar de Angola. 
1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0611/004 - Manobras luso-belgas. Contém instruções, manobras terrestres e 
relatórios. 1959 / 1959 

 
 

 
UI 0612 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0612/005 - Forças Terrestres. Contém informações e relatórios sobre as manobras da 
Divisão Nato em Santa Margarida, relatórios periódicos, relatórios de instrução, observações da missão SHAPE em 
Portugal, programa de instrução das forças terrestres portuguesas. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0612/006 - Forças Terrestres. Contém informações sobre o exercício Batalha, 
frequências para comunicações, exercícios de forças inglesas em Portugal. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0612/007 - Forças navais e aeronavais: exercício Tagex. Contém relatório do 
exercício conjunto Tagex VIII. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0612/008 - Forças navais e aeronavais: exercício Capex. Contém informações sobre 
exercícios com navios da Republica Sul-Africana, manobras aeronavais com a África do Sul. 1960 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/153/0612/009 - Forças aéreas: paraquedistas. Contém ordens de operações para treino, 
exercícios de paraquedistas no Argélia. 1959 / 1964 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/154 
Título: Doutrina Militar 
Datas extremas: 1953 / 1968 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 613 - 614) contendo um total de 28 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre doutrina militar a nível da estratégia, tática e da logística, 
cooperação aeroterrestre, manuais do exército dos EUA, publicações das forças navais, operações anfíbias, apoio e 
defesa aérea, defesa de portos, formações militares e doutrina das forças aéreas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 460.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0613 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/001 - Doutrina geral. Contém informações sobre doutrinas estratégicas, 
trabalhos sobre Estados-Maiores Conjuntos e o problema dos transportes logísticos. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/002 - Doutrina sobre cooperação aeroterrestre. Contém informações sobre 
regulamentos e instruções provisórias, estudo sobre a doutrina de cooperação. 1953 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/003 - Doutrina das forças terrestres. Contém informações e manual sobre 
organização do Exército dos EUA. 1955 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/004 - Publicações das forças navais. Contém documentos NATO e informações 
sobre publicações NATO, criação do grupo de trabalho para a guerra antissubmarina. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/005 - Publicações ATP - tática. Contém mensagens e informações sobre a 
uniformização dos documentos NATO. 1953 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/006 - Publicações ATP 7: normas para apoio aéreo dos porta-aviões a forças 
aéreas e terrestres. Contém documentos NATO. 1953 / 1959 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/007 - Publicações ATP 8: doutrina para operações anfíbias. Contém 
documentos NATO. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/008 - Publicações ATP 9: manual do CIC/AIO – Centro de Informações de 
Combate Antiaéreo. Contém documentos NATO. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/009 - Publicações ATP 11: cooperação com as defesas aéreas nos portos. 
Contém documentos NATO. 1953 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0613/010 - Publicações ATP 13: defesa exterior dos portos. Contém documentos 
NATO. 1953 / 1959 

 
 

 
UI 0614 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/011 - Publicações ATP 15: instruções para a entrada nos portos defendidos. 
Contém documentos NATO. 1955 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/012 - Publicações ATP 19: instruções para manobras dos draga-minas aliados. 
Contém documentos NATO. 1955 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/013 - Publicações ATP 20: busca e salvamento de superfície e aéreas. Contém 
oficio do Estado-maior da Armada. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/014 - Publicações ATP 21: manual de manobras para os draga-minas aliados. 
Contém documentos NATO. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/015 - Publicações ATP 22: táctica experimental NATO. Contém documentos 
NATO. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/016 - Publicações ATP 23: nome das formações militares. Contém documentos 
NATO. 1959 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/017 - Publicações AXP – Exercícios. Contém documentos NATO. 1953 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/018 - Publicações AXP 7: regras para a conduta dos aliados na calibração radar 
naval. Contém documentos NATO. 1953 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/019 - Publicações AXP 8: regras para a conduta de exercícios tácticos 
combinados. Contém documentos NATO. 1953 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/020 - Publicações AHP 2: Hidrografia. Contém documentos NATO. 1956 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/021 - Publicações AAP – Administrativas. Contém documentos NATO sobre 
abreviaturas militares. 1956 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/022 - Publicações AAP – Administrativas. Contém documentos NATO sobre 
abreviaturas militares. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/023 - Publicações AAP 2: indicadores para navios e aéreos navais baseados em 
terra. Contém documentos NATO. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/024 - Publicações sobre forças navais: tabelas de conversão de medidas 
métricas . Contém documentos NATO. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/025 - Publicações sobre classificação de pessoal das forças aéreas NATO. 
Contém documentos NATO. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/026 - Publicações para as forças navais: sinopse MERCO. Contém documentos 
NATO. 1961 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/027 - Doutrina das forças aéreas. Contém documentos NATO com normas para 
a execução de transportes aéreos pelo ATAM. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/154/0614/028 - Coleção de documentos publicados pelo ALLIE relativa às linhas a grande 
distância. 1967 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/155 
Título: Pessoal 
Datas extremas: 1952 / 1974 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 615 - 619) contendo um total de 34 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre problemas de recrutamento e mobilização, estatutos relativos 
a situações do pessoal, problemas sobre a seleção e classificação do pessoal, justiça e disciplina, remunerações e 
pensões, antigos combatentes da Grande Guerra e quadros orgânicos. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 500.0 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0615 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0615/001 - Pessoal. Contém informações sobre o aumento de tempo de serviço e 
proteção no trabalho. 1959 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0615/002 - Pessoal. Percentagens de aumento do tempo de serviço. Contém 
informações sobre o pessoal da Força Aérea no ultramar, observações ao projeto de decreto-lei, contagem de 
tempo de serviço. 1959 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0615/003 - Problemas gerais de recrutamento. Contém circulares do Exército. 1963 / 
1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0615/004 - Problemas gerais de recrutamento. Contém lei do serviço militar. [S. d.] / 
[S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0615/005 - Problemas de recrutamento das forças terrestres. Contém circulares do 
Exército. 1955 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0615/006 - Problemas de recrutamento das forças terrestres. Contém circulares do 
Exército. 1967 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0615/007 - Distribuição dos efetivos orçamentais em praças, na metrópole, para o 
ano de 1966. Contém circulares, mapas de unidades e outros estabelecimentos militares. 1966 / 1967 

 
 

 
UI 0616 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/008 - Distribuição de contingente das forças terrestres. Contém circulares do 
Exército. 1953 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/009 - Distribuição de contingente das forças navais. Contém informações sobre 
quadro de médicos navais, reajustamento dos quadros permanentes de pessoal da Armada, admissão de capelães 
navais. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/010 - Problemas de recrutamento das forças aéreas. Contém circulares e 
informações sobre incorporação de voluntários e de pessoal mobilizável pela Força Aérea, recrutamento de 
paraquedistas com projeto de diploma, mapas de recrutas. 1957 / 1964 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/011 - Problemas de mobilização. Contém informação sobre as bolsas de 
investigação para 1960/61 no âmbito do Comité de Informação e das Relações Culturais da NATO. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/012 - Mobilização das Forças Armadas. Contém informações sobre as normas 
reguladoras sobre as comissões de serviço dos oficiais no ultramar, reinspecção e reclassificação de médicos, 
cursos de médicos navais. 1966 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/013 - Mobilização das Forças Terrestres. Contém informações sobre 
nomeações para o ultramar de pessoal do quadro permanente. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/014 - Problemas de mobilização das Forças Navais. Contém informações sobre 
o comando de unidade e forças navais, reservas da Marinha, planos de mobilização da Marinha, reservas da 
Marinha com projeto de decreto-lei. 1956 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/015 - Mobilização das Forças Aéreas. Contém informações sobre as a 
constituição de reservas da Força Aérea e projetos de diplomas. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0616/016 - Mobilização para outros fins ligados à Defesa Nacional. Contém 
informação sobre a visita de estudo à Noruega sobre sistemas de mobilização, relatório do decreto relativo à 
organização militar de empresas e à mobilização da mão-de-obra, recenseamento do pessoal de enfermagem. 1958 
/ 1969 

 
 

 
UI 0617 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/017 - Estatuto relativos às várias situações de pessoal. Contém informação 
sobre oficiais milicianos em regime de contrato, contagens de tempo de serviço, trabalhadores portugueses ao 
serviço das forças americanas nos Açores, requisições de pessoal, licenças de militares que regressam de 
expedição, reforço de pessoal para o Campo de Tiro de Alcochete, hospitalização de legionários, tempo de serviço 
dos oficiais milicianos. 1953 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/018 - Situação de militares julgados inaptos por ferimentos em campanha. 
1963 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/019 - Reintegração social dos militares diminuídos fisicamente. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/020 - Taxa militar. Contém circular sobre os militares julgados incapazes pelas 
juntas hospitalares de inspeção sujeitos ao pagamento de taxa militar. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/021 - Situação de militares estudantes universitários regressados do ultramar. 
1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/022 - Problemas relativos à seleção e classificação do pessoal. 1956 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/023 - Problemas relativos à seleção e classificação do pessoal das forças navais. 
Contém informações sobre as alterações ao regulamento do Corpo de Marinheiros, estatuto dos oficiais da 
Armada, mapas de pessoal, necessidades de pessoal da Marinha. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0617/024 - Problemas relativos à seleção e classificação do pessoal das forças navais. 
Contém informações sobre a disponibilidade de pessoal fuzileiro, agrupamento profissional dos sargentos e praças. 
1961 / 1964 

 
 

 
UI 0618 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/025 - Ficha de informações a aplicar aos oficiais de Aeronáutica. Contém 
análise objetiva da ficha com instruções de preenchimento. 1953 / 1954 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/026 - Assuntos das Forças Armadas a cargo das autoridades policiais e 
administrativas. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/027 - Assuntos das Forças Armadas a cargo das autoridades policiais e 
administrativas da NATO. Contém documentos NATO. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/028 - Situação dos antigos combatentes da Grande Guerra. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/029 - Quadros orgânicos de tempo de paz. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/030 - Quadros orgânicos da Brigada de Infantaria Mecanizada Independente 
(ROAD). 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/031 - Quadros orgânicos da Brigada de Infantaria Aeromóvel Independente 
(ROAD). 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/032 - Quadros orgânicos das forças navais. Contém informação sobre a 
alteração ao estatuto do oficial da Armada. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/033 - Tribunal de Aeronáutica. Contém informações sobre o 3º Tribunal Militar 
Territorial de Lisboa, Tribunal da Força Aérea e casas de reclusão privativas da Marinha. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/155/0618/034 - Pessoal civil dos governos ultramarinos. Listas de governadores-gerais, 
governadores de província, governadores de distrito e secretários provinciais. 1974 / 1974 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/156 
Título: Condecorações e louvores do Ultramar 
Datas extremas: 1961 / 1970 
Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 619 - 624) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre condecorações e louvores na Guiné, S. Tomé e Príncipe, 
Angola e Moçambique. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 550.100 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0619 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0619/001 - Condecorações e louvores na Guiné. Contém informações e propostas 
sobre condecorações e louvores, prémio Governador da Guiné, promoções por distinção. 1963 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0619/002 - Condecorações e louvores na Guiné. Contém informações sobre a 
concessão de medalhas militares em campanha, condecorações de militares do Gabinete Militar da Guiné, 
medalhas comemorativas das campanhas da Guiné, propostas de condecoração e louvores. 1967 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0619/003 - Condecorações e louvores na Guiné. Contém informações sobre a 
concessão da medalha comemorativa das campanhas da Guiné. 1966 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0619/004 - Processo do alferes de 2ª linha – Quebá Camará, do Pelotão Miliciano 
157, Companhia de Cavalaria 1650 do Batalhão de Cavalaria 1915 para a cruz de guerra de 2ª classe - Guiné. 1969 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0619/005 - Processo do SOL miliciano – Issa Camará, do Batalhão de Caçadores 1912 
para a cruz de guerra de 3ª classe - Guiné. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0619/006 - Auto de averiguações sobre a ação de comando na Guiné do MAJ António 
Valadares Correia de Campos para efeitos de concessão da medalha militar. Contém documentos sobre o 
planeamento da actividade operacional do COP 3, relatórios de operações e ações. 1969 / 1969 
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UI 0620 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0620/007 - Processo do cipaio do Posto de Binar – Joaquim Amona, Forças 
Irregulares, Batalhão de Cavalaria 1915 para a cruz de guerra de 1ª classe - Guiné, título póstumo. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0620/008 - Condecorações e louvores em São Tomé e Príncipe. Contém informações 
sobre a concessão da medalha comemorativa das expedições a São Tomé e Príncipe. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0620/009 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1961 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0620/010 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0620/011 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0621 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0621/012 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0621/013 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0621/014 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0621/015 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1967 / 1967 

 
 

 
UI 0622 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0622/016 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0622/017 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0622/018 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Angola. Contém 
requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0622/019 - Medalha comemorativa de campanhas em Angola. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0623 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0623/020 - Medalha comemorativa de campanhas em Angola. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0623/021 - Revisão do Regulamento da Medalha Militar. Contém informações sobre 
a medalha de mérito militar na Região Militar de Angola. 1963 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0623/022 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Moçambique. 
Contém requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1964 / 
1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0623/023 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Moçambique. 
Contém requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1966 / 
1968 

 
 

 
UI 0624 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0624/024 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Moçambique. 
Contém requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1967 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0624/025 - Condecorações, louvores e promoções por distinção em Moçambique. 
Contém requerimentos, notas de acentos, propostas de louvores e condecorações, concessão de medalhas. 1968 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/156/0624/026 - Medalha Comemorativa de campanhas em Moçambique. 1965 / 1968 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/157 
Título: Gabinete de Ação Psicológica 
Datas extremas: 1963 / 1975 
Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 625 - 631) contendo um total de 35 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre ação psicológica, publicações, ação do Comando Geral de 
Segurança Interna, Comissão de Ação Psicológica das Forças Armadas – CAPFA, instrução e estágios de ação psicológica 
para oficiais e civis, diretivas e informações, publicações do EME em especial os cadernos militares, documentos de 
doutrina e regulamentos, relatórios, impressos e panfletos de Moçambique, instruções para a Marinha, estudo sobre as 
línguas Banta, técnicas de propaganda política e informações sobre guerra subversiva. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 500AP 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição do EMGFA.  

 
UI 0625 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0625/001 - Exposição Paz e Progresso. Contém documentos sobre a exposição 
Portugal em África em luta pela Paz e pelo Progresso no âmbito da ação psicológica, informações da Comissão de 
Ação psicológica das forças Armadas. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0625/002 - Exposição Paz e Progresso. Contém documentos administrativos e 
despesas sobre a exposição, apontamentos sobre as reuniões. 1972 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0625/003 - Ação psicológica. Assuntos gerais. Contém documentos sobre cadetes da 
especialidade de ação psicológica, comemorações do Dia do Exército, cartas e encomendas armadilhadas, missão 
do Gabinete de Ação Psicológica. 1972 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0625/004 - Ação psicológica. Assuntos gerais. Contém estudos e despachos. 1967 / 
1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0625/005 - Do comandante ao combatente. Contém 32 revistas da 5ª REP do 
Comando-Chefe da Região Militar de Moçambique. 1970 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0625/006 - Ambiente Político Mundial. Contém recortes de notícias, informações 
sobre operações psicológicas na Rodésia, problemas de disciplina do Exército dos EUA, ação psicológica nas Forças 
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Armadas da república Federal Alemã, a guerra psicológica, compêndio de mentalização da Escola de Fuzileiros, 
relações pública no Exército francês. 1967 / 1972 

 
 

 
UI 0626 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0626/007 - Ação psicológica do Comando Geral de Segurança Interna - CGSI. Contém 
notas sobre o pessoal para o SGDN, informações sobre cartazes de esclarecimento da opinião pública «Portugal 
Terra da justiça e Paz», publicação «Descentralização e autonomia na tradição da ação ultramarina de Portugal», 
apontamentos sobre um projeto de informação, panfletos políticos, discurso de Marcelo caetano «Razões da 
presença de Portugal no Ultramar», ata de reunião com análise dos grupos humanos metropolitanos, publicação e 
difusão de cartazes, estudo sobre as «palavras de um crente em face da intencional ressurreição do modernismo 
do séc. XIX – agora progressismo – minando os fundamentos da igreja católica». 1970 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0626/008 - Comissão de Ação Psicológica das Forças Armadas - CAPFA. 1º volume. 
Contém diretivas, informações, relatórios de reuniões, análise de notícias. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0626/009 - Comissão de Ação Psicológica das Forças Armadas - CAPFA. 2º volume. 
Contém diretivas, informações, relatórios de reuniões, relatórios de atividades, relatório especial de atividades de 
ação psicológica no Exército, análise de notícias e panfletos, informações da Comissão interministerial de Ação 
Psicológica. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0626/010 - Comissão de Ação Psicológica das Forças Armadas - CAPFA. 3º volume. 
Contém relatório de situação 1972/1972, instruções para a Ação Psicológica, diretivas ministeriais sobre guerra 
psicológica na Guiné, Angola e Moçambique e diretiva nacional. 1973 / 1973 

 
 

 
UI 0627 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0627/011 - Comissão de Ação Psicológica das Forças Armadas - CAPFA. 4º volume. 
Contém relatório de situação 1972/1972, instruções para a Ação Psicológica, diretivas ministeriais sobre guerra 
psicológica na Guiné, Angola e Moçambique e diretiva nacional. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0627/012 - Comissão de Ação Psicológica das Forças Armadas - CAPFA. Contém 
informações sobre diretivas ministeriais, pareceres sobre as atas da CAPFA, relatório das reuniões, comentários da 
Marinha à diretiva de ação psicológica. 1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0627/013 - Comissão de Ação Psicológica das Forças Armadas - CAPFA. Contém atas 
das reuniões da Comissão Interministerial da Ação Psicológica, relatórios das reuniões da CAPFA, informações 
sobre a estruturação do Serviço de Informação Pública doas Forças Armadas – SIPFA. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0627/014 - Difusão do CGSI: cartazes e publicações de ação psicológica. Contém 
informações sobre propaganda em carteiras de fósforos, boletins do SIPFA, recortes de gravuras e 2 desenhos a 
cores sobre propaganda. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0627/015 - Estágios de ação psicológica para civis no CGSI. Contém informações, 
sumário das exposições do estágio sobre estratégia, subversão e contra-subversão no CGSI, Exército e IAEM. 1971 / 
1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0627/016 - Comissão Interministerial de Ação Psicológica. Contém publicação de 
Oliveira e Castro «Informação», esboço esquemático de um órgão técnico de ação psicológica, relatório do Grupo 
de Empastelamento da Comissão de Contra Propaganda Radiofónica – COR, síntese de análise rádio, atas das 
reuniões da CIAP, folhetos informativos sobre Macau e Timor. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0628 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0628/017 - Grupo de trabalho de ação psicológica no SNI/CGSI . Contém anotações 
manuscritas, mapa com os grupos humanos fundamentais para a guerra psicológica e programa de ação, relatórios 
das reuniões da CAPFA, atas da CIAP, plano ministerial de ação psicológica, esboço de um órgão técnico de ação 
psicológica, proposta sobre diretiva nacional, plano de ação contra subversiva a conduzir pelo Ministério do 
Ultramar no ano de 1971. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0628/018 - Diretivas superiores de ação psicológica. Contém diretivas do Estado-
Maior da Armada, Estado-Maior do Exército, diretivas ministeriais, diretiva para a preparação e aplicação 
progressiva do SPPO – Sistema de Planeamento, Programação e Orçamento - nas Forças Armadas. 1971 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0628/019 - Informações sobre ação psicológica nos 3 ramos das Forças Armadas. 
Contém pareceres, diretivas do Estado Português de Angola, plano de ação para 1973, informações sobre pensão 
de sobrevivência, representação das Forças Armadas no Conselho Coordenador da Reforma Administrativa, estado 
de espirito das tropas, assistência sanitária, plano de ação psicológica sobre população metropolitana. 1967 / 1973 

 
 

 
UI 0629 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0629/020 - Diretivas de ação psicológica. Contém informações e diretivas sobre a 
situação em Moçambique, cerimónias militares, informação pública nas Forças Armadas, diretivas de Angola. 1969 
/ 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0629/021 - Cadernos militares do EME. Contém 15 cadernos do nº 1 – 20. Faltam os 
nºs 8, 13 a 15 e 19. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0629/022 - Publicações do EME sobre ação psicológica. Contém circulares, normas 
de segurança relativas a ausências ilegítimas, plano de ação psicológica, 5 publicações: «Ação psicológica. 
Elementos de contrapropaganda», «Instrução de Ação Psicológica na Escola de Recrutas», «Três frentes de guerra: 
os combatentes escrevem», «Boletim de Informação nº 75 sobre ação psicológica conduzida pelo inimigo na Guiné, 
Angola e Moçambique. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0629/023 - Ação psicológica no COM. Contém 2 publicações relativas ao 1º e 2º ciclo. 
[S. d.] / [S. d.] 

 
 

 
UI 0630 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0630/024 - Documentos de doutrina e regulamentos. Contém 4 publicações: manual 
de ação psicológica do SIPFA, manuais militares dos EUA, Doutrina, organização e emprego da arma psicológica 
pelo Exército espanhol. 1963 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0630/025 - Impressos e panfletos sobre Moçambique. Contém 8 publicações e 3 
panfletos da Frelimo e do Batalhão de Caçadores 1918. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0630/026 - Normas de Execução Permanente – NEP de Ação psicológica da 5ª 
Repartição do Quartel-General da Região Militar de Moçambique. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0630/027 - Relatórios de Ação Psicológica de Moçambique. Contém relatórios 
trimestrais e circunstanciados. 1967 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0630/028 - Instruções gerais de ação psicológica na Armada – IAPA’spelo Estado-
Maior da Armada. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0631 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0631/029 - As línguas Bantas. Estrutura geral pela 5ª Repartição do Quartel-General 
da Região Militar de Angola . Contém 1 publicação. 1973 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0631/030 - Instrução de Ação Psicológica. Contém 3 publicações relativas a instrução 
na Guiné e Moçambique, informações sobre estágios no IAEM e curso de operações psicológicas dos EUA. 1967 / 
1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0631/031 - Instrução de Ação Psicológica. Estágios para oficiais estrangeiros. Contém 
informações. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0631/032 - Instrução de Ação Psicológica. Contém plano didático do curso de 
comunicação social no Forte Duque de Caxias, informações sobre estágios de oficiais na Marinha, missões ao 
estrangeiro, formação de especialistas em ação psicológica. 1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0631/033 - Instrução de Ação Psicológica. NATO. Contém documentos NATO e 
informações. 1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0631/034 - Instrução de Ação Psicológica. Estágios de APSIC. Contém relações de 
documentos com interesse para a ação psicológica, análise de propaganda, técnicas de propaganda política manual 
do oficial de operações e informações do Batalhão – guerra subversiva. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/157/0631/035 - Copiador de ofícios expedidos sobre ação psicológica. 1969 / 1971 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/158 
Título: Logística 
Datas extremas: 1952 / 1967 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 632 - 635) contendo um total de 33 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre logística, transportes aéreos, serviço de saúde, logística a nível 
da NATO, relatórios do Grupo de Trabalho sobre a Logística em Tempo de Paz e Guerra, logística do SACLANT, 
abastecimentos e diretivas de instrução e do SACEUR a nível do serviço de saúde, instrução, abastecimentos e 
transportes e produção de mísseis terra-ar e diretivas do SHAPE sobre planeamento militar. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 610.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, francês e italiano. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0632 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/001 - Logística: geral. Contém documentos NATO sobre as necessidades 
militares em termos de transmissões de dados para navios de grande e pequena tonelagem e suportes logísticos, 
campos de instrução para forças terrestres e aéreas, programa de infraestruturas NATO. 1956 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/002 - Logística: transportes aéreos. Contém documentos NATO e informações 
sobre carga e estiva dos aviões C 119 e C 123. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/003 - Logística: administração. Contém instruções técnicas do Serviço de 
Contabilidade e Pagadoria Divisionário em Santa Margarida. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/004 - Logística: problemas relacionados com a instalação de reservatórios. 
Contém relatório sobre as condições de segurança a que devem satisfazer as instalações de armazenagem de 
produtos petrolíferos. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/005 - Logística: instalações de reservatórios para produtos de petróleo na área 
do porto de Leixões. Contém transcrição da portaria de 6 de janeiro de 1953, relatório final e atas das sessões da 
Comissão de Estudo do Porto de Leixões, desenhos e planos, pareceres do CEMGFA. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/006 - Serviço de Saúde. Contém plano de instrução do pessoal do Serviço 
veterinário Militar para o ano de 1958, inspeções para as incorporações, transporte de feridos, congresso de 
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medicina e farmácia militar, criação do Instituto Nacional do Sangue, serviço de hemoterapia de campanha, estudo 
sobre o efeito das radiações de micro-ondas na saúde. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/007 - Participação portuguesa no Congresso Internacional Dentário a realizar 
em Roma. 1954 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/008 - Organização do Serviço de Saúde no quadro nacional. Contém 
informações sobre a reorganização do serviço farmacêutico militar e reajustamento do quadro de oficiais, situação 
dos quadros médico e farmacêutico do Exército, Comissão de Estudo de Assuntos Sanitários do SGDN. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/009 - Inventário geral dos meios de hospitalização em edifícios. Contém 
cadastro referente às possibilidades de hospitalização de emergência nos diferentes distritos do país. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0632/010 - Infraestruturas hospitalares. Contém informações sobre as 
infraestruturas militares e da Comissão Coordenadora de Mobilização dos Recursos Médicos e de Assistência. 1958 
/ 1958 

 
 

 
UI 0633 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0633/011 - Logística NATO. Contém documentos NATO e informações do primeiro 
relatório provisório do Grupo de Trabalho sobre a Logística em Tempo de Paz e Guerra, transporte por mar de 
veículos militares, aprovisionamento industrial da Europa em tempo de guerra. 1955 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0633/012 - Logística NATO. Contém documentos NATO e informações sobre a 
utilização do campo de instrução de Santa Margarida por forças da NATO, necessidade básica militar NATO para 
uma arma ar-solo de baixa altitude, logística em tempo de paz e de guerra com pesquisa e produção de 
coordenadas e misseis para navios, apoio logístico a armas novas, pesquisa e desenvolvimento de coordenadas. 
1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0633/013 - Logística NATO. Contém documentos NATO e informações sobre a visita 
do Chefe do Estado-Maior do SHAPE, equipamentos para visão noturna. 1962 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0633/014 - Logística NATO. Contém documentos NATO e informações sobre aramas 
modernas em tempo de paz e guerra, necessidades em matéria de coordenação logística na Europa, doutrina e 
diretiva logística do SHAPE. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0633/015 - Logística NATO. Contém documentos NATO e informações sobre 
alterações à doutrina e diretiva logística do SHAPE, resumo dos encontros do Centro de Coordenação de Logística 
do ACE. 1965 / 1966 

 
 

 
UI 0634 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0634/016 - Logística NATO. Contém 2 documentos NATO relativos à conferência 
sobre a aplicação de métodos de pesquisa operacional para os problemas de manutenção e abastecimento de 
militares, vol. I e II. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0634/017 - Logística do SACLANT. Contém informações sobre as facilidades de base 
em Lisboa para apoio logístico de elementos britânicos da esquadra de Combate do SACLANT, distribuição de 
forças na área IBERLANT, facilidades de base no porto de Leixões. 1953 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0634/018 - Logística NATO: diretivas e instruções. Contém informações e 
documentos NATO sobre planeamento logístico. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0634/019 - Logística do SACLANT: abastecimentos. Contém documento NATO sobre 
procedimentos para o uso de redes de oleodutos em tempo de paz. 1960 / 1960 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0634/020 - Logística do SACEUR. Contém documento NATO e informações sobre 
organização e funcionamento da logística em zonas de combate. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0634/021 - Logística do SACEUR. Contém documento NATO e informações sobre 
reuniões do Centro de Coordenação Logística do SHAPE, estudo sobre os movimentos em formações de campo 
junto das áreas de batalha, relatório da conferência logística do CAE. 1961 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0634/022 - Logística do SACEUR: diretivas e instruções. Contém documento NATO e 
informações sobre o sistema logístico do SHAPE, apoio logístico das forças do SACEUR. 1953 / 1954 

 
 

 
UI 0635 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/023 - Logística do SACEUR: diretivas e instruções. Contém documento NATO e 
informações sobre o projeto de ajuda mútua, sistema logístico do comando Aliado da Europa. 1955 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/024 - Logística do SACEUR: administração. Contém documento NATO. 1957 / 
1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/025 - Logística do SACEUR: abastecimentos. Contém mensagens e informações 
sobre a modificação das normas finais de reparação para as forças aéreas. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/026 - Logística do SACEUR: serviço de saúde. Contém documento NATO e 
informações, relatório da 3ª conferência do plano médico do SHAPE, pessoal médico especializado, necessidades 
em camas hospitalares. 1953 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/027 - Logística do SACEUR: serviço de saúde. Anexos. Contém 3 documento 
NATO sobre as conferências médicas do SHAPE. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/028 - Logística do SACEUR: serviço de saúde. Contém documento NATO e 
informações sobre tratamentos de emergência, e estabelecimento de um grupo de trabalho na NATO consagrado 
aos problemas sanitários. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/029 - Conferência médica do SHAPE. Contém documentos NATO e 
informações. 1954 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/030 - Logística do SACEUR: transportes. Contém documento NATO sobre o 
grupo de trabalho dos transportes por ar. 1960 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/031 - Logística. Produção coordenada de armas novas – mísseis terra-ar. 
Contém relatório do adido naval em Washington sobre armamento portátil. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/032 - Logística. Produção coordenada de armas novas – mísseis terra-ar. 
Contém documento NATO – relatório do secretário adjunto para a produção e logística. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/158/0635/033 - Diretivas do SHAPE relativas aos fatores de planeamento militares e a sua 
utilização no cálculo de reservas. Contém mensagens. 1958 / 1958 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/159 
Título: Estandardização 
Datas extremas: 1951 / 1973 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 636 - 638) contendo um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre assuntos sobre a normalização incluindo manuais e 
publicações técnicas da NATO com destaque para os Stanags e alguns manuais dos EUA e Reino Unido. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 620.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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UI 0636 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0636/001 - Convenção entre os Estados Partes no Tratado do Atlântico Norte relativa 
ao Estatuto das suas Forças. Contém convenção sobre o estatuto da organização do Tratado do Atlântico Norte, 
representantes nacionais e pessoal internacional, protocolo sobre o estatuto dos quartéis-generais militares 
internacionais criados por força do Tratado do Atlântico Norte. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0636/002 - Reuniões do Army Board. Contém 2 documentos NATO sobre o programa 
de estandardização. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0636/003 - Planos e operações. Conceito operacional 1971 - 1980l. Contém 1 
publicação. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0636/004 - Acordos FINABEL. Contém documento NATO sobre as características 
militares do sistema de arbitragem técnica para a luta de carro contra carro. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0636/005 - Termos do acordo sobre critérios das áreas de manobras e 
procedimentos de aproximação. Stanag 3378. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0636/006 - Estudo sobre ordens de operações, anexos às ordens de operações e 
ordens administrativo/logísticas. Stanag 2014. 1968 / 1968 

 
 

 
UI 0637 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0637/007 - Planos e operações do Naval Board. Contém documentos NATO sobre 
reabastecimentos no mar - Stanag 1065. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0637/008 - Planos e operações do Naval Board. Contém documentos NATO sobre 
doutrina interaliada de contra medida de minas – Stanag 1106. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0637/009 - Planos e operações do Naval Board. Contém documentos NATO sobre 
instruções tácticas para a condução das operações de contra medidas de minas – Stanag 1132. 1960 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0637/010 - Planos e operações do Naval Board. Doutrina nuclear. Contém 
documento NATO sobre uniformização da doutrina contra ataques nucleares no mar. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0638 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0638/011 - Manual de misseis e segurança aérea do Departamento de Força Aérea 
dos EUA. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0638/012 - Manual de verificação em voo das ajudas rádio/radar à navegação. 
Stanag 3374. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0638/013 - O campo da artilharia. Observação do batalhão e baterias. Contém 
manual do Exército dos EUA. 1951 / 1951 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0638/014 -  Ação conjunta das forças armadas. Manual dos departamentos do 
Exército, marinha e Força Aérea dos EUA. 1951 / 1951 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0638/015 - A divisão aerotransportada e operações aéreas. Manual do Exército dos 
EUA. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0638/016 - Treino da Infantaria: táticas dos pelotões de infantaria em batalha. 
Manual do Exército do Reino Unido. 1960 / 1960 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/159/0638/017 - NATO C-E Policy Index. Índice de regulamentos de segurança. 1971 / 
1971 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/160 
Título: Comunicações de Relação NATO 
Datas extremas: 1953 / 1970 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 639 - 640) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre assuntos relativos às comunicações na NATO, incluindo o 
Comité Militar de Coordenação de Telecomunicações Europeias, Comissão de Coordenação das Telecomunicações, 
transmissões nos Açores e no ACLANT, comunicações eletrónicas e circuitos do ACE e do SHAPE. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 710 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 

 
UI 0639 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0639/001 - Comité Militar de Coordenação de Telecomunicações Europeias – 
EMCCC. Documento NATO. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0639/002 - Reuniões do NATO Eletronic Warfare Liaison Comitté – NEWLC. Contém 
ata da reunião realizada em Lisboa. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0639/003 - Comissão de Coordenação das Telecomunicações – CCT. Contém 
documentos de trabalho das reuniões. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0639/004 - Comissão de Coordenação das Telecomunicações – CCT. Contém agendas 
e documentos de trabalho. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0639/005 - Transmissões nos Açores: Estudos de propagação em ondas ultra-curtas. 
Contém ensaios de propagação realizados entre as ilhas de S. Miguel, Terceira e Faial. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0639/006 - Plano de transmissões ACLANT – LANTCOMPLAN. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0639/007 - Termos de comunicações eletrónicas – ACP 167. 1953 / 1953 

 
 

 
UI 0640 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0640/008 - Comunicações eletrónicas. Contém 1 documento NATO. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0640/009 - Grupo de Trabalho sobre as Transmissões Eletrónicas de Dados – 
ELDATRWP. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0640/010 - Plano de controlo e deteção do SHAPE. Aspetos das transmissões 
eletrónicas. Contém 4 publicações NATO. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0640/011 - Necessidades em circuitos ACE HIGH. Contém 1 publicação NATO sobre a 
difusão de redes troposféricas do ACE. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/160/0640/012 - Circuitos do SHAPE. Contém 1 publicação NATO sobre as redes de 
comunicações permanentes em tempo de paz. 1968 / 1968 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/161 
Título: Agência das Linhas a Grande Distância - ALLA 
Datas extremas: 1955 / 1979 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 641 - 643) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre assuntos gerais da ELLA (European Long Lines Agency) e da 
ALLA (Allied Long Lines Agency), incluindo documentos NATO, instruções e nomeações de pessoal. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 414.231 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0641 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0641/001 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0641/002 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA, mensagens e 
informações sobre transmissões, nomeações de pessoal para a ELLA. 1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0641/003 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA e informações sobre 
aluguer de circuitos telétipo, organização e funcionamento dos organismos nacionais de comunicações. 1958 / 
1958 

 
 

 
UI 0642 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0642/004 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA e informações. 1959 / 
1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0642/005 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA e informações. 1959 / 
1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0642/006 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA e informações. 1959 / 
1961 

 
 

 
UI 0643 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0643/007 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA e informações. 1959 / 
1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0643/008 - ELLA: geral. Contém documentos NATO da ELLA e informações. 1968 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/161/0643/009 - ALLA: geral. Contém diretivas sobre a interconexação das pesquisas 
militares da NATO e instalações PTT. 1970 / 1970 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/162 
Título: Reuniões e Atas da ELLA/ALLA 
Datas extremas: 1952 / 1981 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (nº 644 - 651) contendo um total de 29 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos às reuniões plenárias da ELLA e da ALLA, incluindo agendas, 
atas e documentos NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 414.233 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição, 3ª Divisão e Divisão C-E do EMGFA. 

 
UI 0644 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0644/001 - Reuniões plenárias da ALLA. 1957 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0644/002 - Reuniões plenárias da ALLA. 1963 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0644/003 - Reuniões plenárias da ALLA. 1960 / 1964 

 
 

 
UI 0645 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0645/004 - Reuniões plenárias da ALLA. 1965 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0645/005 - Comité plenário da ALLA. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0645/006 - Reuniões plenárias da ALLA. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0645/007 - Reuniões plenárias da ALLA. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0645/008 - Reuniões plenárias da ALLA. 1968 / 1968 
 
 

 
 

 
UI 0646 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0646/009 - Reuniões plenárias da ALLA. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0646/010 - Reuniões plenárias da ALLA. 1969 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0646/011 - Reuniões plenárias da ALLA. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0646/012 - Reuniões plenárias da ALLA. 1970 / 1970 

 
 

 
UI 0647 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0647/013 - Reuniões plenárias da ALLA. 1970 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0647/014 - Reuniões plenárias da ALLA. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0647/015 - Reuniões plenárias da ALLA. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0647/016 - Reuniões plenárias da ALLA. 1972 / 1972 

 
 

 
UI 0648 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0648/017 - Reuniões plenárias da ALLA. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0648/018 - Reuniões plenárias da ALLA. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0648/019 - Reuniões plenárias da ALLA. 1973 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0648/020 - Reuniões plenárias da ALLA. 1973 / 1973 
 
 

 
UI 0649 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0649/021 - Reuniões plenárias da ALLA. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0649/022 - Reuniões plenárias da ALLA. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0649/023 - Reuniões plenárias da ALLA. 1974 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0649/024 - Reuniões plenárias da ALLA. 1974 / 1975 

 
 

 
UI 0650 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0650/025 - Reuniões de encaminhamento – routage da ALLA. Contém 4 publicações. 
1959 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0650/026 - Reuniões de encaminhamento - routage da ALLA. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0650/027 - Reuniões da ELLA em Lisboa. 1961 / 1962 

 
 

 
UI 0651 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0651/028 - Reuniões plenárias e atas das conferências da ELLA. 1959 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/162/0651/029 - Relatórios da ELLA. 1955 / 1981 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/163 
Título: Estudos da ELLA/ALLA 
Datas extremas: 1953 / 1976 
Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 652 - 655) contendo um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por estudos da ELLA e ALLA sobre telecomunicações, comunicações e redes, linhas 
de longa distância, procedimentos para o estabelecimento e exploração das necessidades das linhas a grande distância 
da NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 714.235 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0652 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0652/001 - ELLA. Estudos diversos: circuitos militarem e prioridades, manutenção, 
ensaios e pagamentos. 1953 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0652/002 - ELLA. Estudos diversos: utilização das redes telegráficas civis pelos 
militares em tempo de guerra. 1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0652/003 - ALLA. Estudos diversos. 1968 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0652/004 - ALLA. Estudos diversos. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0652/005 - ALLA. Estudos diversos: interconexão entre redes militares da NATO. 
1969 / 1970 
 

                  DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0652/006 - ALLA. Estudos diversos. 1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0652/007 - ALLA. Estudos diversos. 1970 / 1971 
 

 
 

 
UI 0653 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0653/008 - ALLA. Estudos diversos. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0653/009 - ALLA. Estudos diversos. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0653/010 - ALLA. Estudos diversos. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0653/011 - ALLA. Estudos diversos. 1972 / 1973 
 

 
 

 
UI 0654 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0654/012 - ALLA. Estudos diversos. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0654/013 - ALLA. Estudos diversos. 1974 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0654/014 - ALLA. Estudos diversos. 1975 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0654/015 - ALLA. Estudos sobre os procedimentos para o estabelecimento e 
exploração das necessidades das linhas a grande distância da NATO. Questão 130. 1956 / 1961 

 
 

 
UI 0655 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0655/016 - ALLA. Estudos sobre os procedimentos para o estabelecimento e 
exploração das necessidades das linhas a grande distância da NATO. Questão 130. 1962 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/163/0655/017 - ALLA. Estudos sobre os procedimentos para o estabelecimento e 
exploração das necessidades das linhas a grande distância da NATO. Questão 130. 1964 / 1965 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/164 
Título: Compêndio ELLA/ALLA 
Datas extremas: 1963 / 1978 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 656 568) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao compêndio ELLA / ALLA e suas alterações com 
documentos NATO e outas instruções e publicações. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 714.238 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0656 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0656/001 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0656/002 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0656/003 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0656/004 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1968 / 1970 

 
 

 
UI 0657 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0657/005 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0657/006 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1972 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0657/007 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1974 / 1975 

 
 

 
UI 0658 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0658/008 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1975 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0658/009 - Compêndio ELLA. Contém documentos NATO e alterações ao compêndio. 
1977 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0658/010 - Publicações da ELLA, vol. 1. 1964 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/164/0658/011 - Publicações da ELLA, vols. 5. Contém 3 publicações. 1964 / 1969 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/165 
Título: ENCA / ANCA – Agência de Comunicações Navais 
Datas extremas: 1960 / 1978 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 659 - 660) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões e agendas da ENCA - Agência Europeia de Comunicações 
Navais – ENCA e da ANCA - Agência Aliada de Comunicações Navais.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 714.253 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela Divisão C-E do EMGFA.  

 
UI 0659 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/165/0659/001 - Atas das reuniões da ENCA - Agência Europeia de Comunicações Navais . 
1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/165/0659/002 - Atas das reuniões da ENCA - Agência Europeia de Comunicações Navais . 
1962 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/165/0659/003 - Atas das reuniões da ENCA - Agência Europeia de Comunicações Navais . 
1964 / 1966 

 
 

 
UI 0660 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/165/0660/004 - Atas das reuniões da ANCA - Agência Aliada de Comunicações Navais . 
1968 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/165/0660/005 - Reuniões e agendas da ANCA - Agência Aliada de Comunicações Navais . 
1969 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/165/0660/006 - Reuniões e agendas da ANCA - Agência Aliada de Comunicações Navais . 
1972 / 1973 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/166 
Título: Comunicação de Transportes 
Datas extremas: 1960 / 1978 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 661) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões e agendas da ENCA - Agência Europeia de Comunicações 
Navais - ENCA e da ANCA - Agência Aliada de Comunicações Navais.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 714.20 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0661 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/166/0661/001 - Comunicações de transportes. Contém documentos NATO sobre a 
organização geral para o tempo de guerra dos transportes militares da NATO, informações sobre o projecto de 
alargamento e reforço da ponte de D. Luís na EN 114 em Santarém, colocação de dispositivos de destruição em 
pontes. 1952 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/166/0661/002 - Comunicações de transporte. Estradas e caminhos-de-ferro em Portugal. 
Contém informações. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/166/0661/003 - Comunicações de transporte. Estradas. Contém informações sobre o 
prolongamento da estrada nacional de barrancos até à fronteira. 1956 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/166/0661/004 - Comunicações de transporte. Comunicações rodoviárias com a Espanha. 
Contém informações sobre a construção de uma barragem no Douro internacional pelos espanhóis. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/166/0661/005 - Comunicações de transporte. Plataformas para o transporte de carros de 
combate M-47. Contém informações sobre o transporte de carros de combate em caminho-de-ferro. 1952 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/166/0661/006 - Comunicações de transporte aéreas. Contém informações sobre a 
utilização da capacidade aérea civil em tempo de guerra, reunião da comissão de transportes do SHAPE. 1952 / 
1954 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/167 
Título: Comissão de Estudos dos Transportes Interiores de Superfície na Europa - PBEIST 
Datas extremas: 1953 / 1972 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 662 - 670 e 670A) contendo um total de 36 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a Comissão de Estudos dos Transportes Interiores de 
Superfície na Europa - PBEIST, incluindo atas das reuniões, estudos, projetos e relatórios.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.40 e 724.410 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0662 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0662/001 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com as atas das reuniões. 1953 
/ 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0662/002 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0662/003 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com atas, estudos e 
documentos de trabalho. 1956 / 1956 

 
 

 
UI 0663 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0663/004 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com estudos, relatórios e atas. 
1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0663/005 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões. 1957 / 
1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0663/006 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1957 / 
1958 

 
 

 
UI 0664 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0664/007 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1959 / 
1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0664/008 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1960 / 
1960 

 
 

 
UI 0665 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0665/009 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1960 / 
1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0665/010 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1961 / 
1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0665/011 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1962 / 
1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0665/012 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1962 / 
1963 

 
 

 
UI 0666 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0666/013 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1963 / 
1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0666/014 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1963 / 
1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0666/015 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1964 / 
1965 

 
 

 
UI 0667 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0667/016 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1965 / 
1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0667/017 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1965 / 
1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0667/018 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1965 / 
1966 

 
 

 
UI 0668 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0668/019 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1966 / 
1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0668/020 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. relação 
dos estudos e trabalhos realizados pelo PBEIST depois da sua criação em 1952. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0668/021 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1967 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0668/022 - PBEIST. Comissão de estudos dos transportes interiores de superfície na 
Europa.  Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1967 / 1968 

 
 

 
UI 0669 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0669/023 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1968 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0669/024 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1968 / 
1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0669/025 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1968 / 
1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0669/026 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1970 / 
1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0669/027 - PBEIST. Geral. Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1972 / 
1972 

 
 

 
UI 0670 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670/028 - PBEIST. Comissão de Estudos dos Transportes Interiores de Superfície na 
Europa.  Contém documentos NATO com relatórios e atas. 1972 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670/029 - PBEIST. Documentos da Comissão Restrita. Contém documentos NATO 
com relatórios e atas. 1954 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670/030 - PBEIST. Documentos da Comissão Restrita. Contém documentos NATO 
com relatórios. 1953 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670/031 - PBEIST. Documentos do Comité da Europa Central. Contém documentos 
NATO com relatórios. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670/032 - PBEIST. Agendas e relatórios. Contém documentos NATO. 1953 / 1956 

 
 

 
UI 0670A 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670A/033 - PBEIST. Agendas e relatórios. Contém documentos NATO. 1955 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670A/034 - PBEIST. Organização dos transportes em tempos de guerra nos diversos 
países.  Contém documentos NATO da Comissão de Estudo dos Transportes Interiores de Superficie na Europa. 
1953-01-27 / 1964-12-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670A/035 - PBEIST. Organização dos transportes em tempos de guerra nos diversos 
países.  Contém documentos NATO da Comissão de Estudo dos Transportes Interiores de Superficie na Europa. 
1968-05-02 / 1970-09-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/167/0670A/036 - PBEIST. Organização dos transportes em tempos de guerra nos diversos 
países.  Contém documentos NATO da Comissão de Estudo dos Transportes Interiores de Superficie na Europa. 
1970-10-10 / 1972-11-20 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/168 
Título: PBEIST. Via Rodoviária 
Datas extremas: 1953 / 1972 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 671 - 673) contendo um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios, atas das reuniões e agendas do Grupo de Trabalho sobre os 
Transportes Via Rodoviária do PBEIST - Comissão de Estudos dos Transportes Interiores de Superfície na Europa, 
incluindo estudos sobre a disponibilidade e necessidade em transportes e em combustíveis e recursos em meios de 
transportes e itinerários, organização dos transportes, conservação e reparação da rede de estradas e estudos dos 
subgrupos militares da Europa. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.420 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0671 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0671/001 - PBEIST. Grupo de Trabalho Via Rodoviária. Geral. Contém documentos 
NATO com estudos. 1953 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0671/002 - PBEIST. Grupo de Trabalho Via Rodoviária. Geral. Contém documentos 
NATO com estudos. 1962-06-02 / 1966-10-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0671/003 - PBEIST. Grupo de Trabalho Via Rodoviária. Geral. Contém documentos 
NATO com estudos. 1968-03-25 / 197--08-14 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0671/004 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com agendas e atas 
das reuniões. 1953 / 1955 
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UI 0672 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0672/005 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com agendas e atas 
das reuniões. 1960 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0672/006 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com agendas e atas 
das reuniões. 1964 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0672/007 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com agendas e atas 
das reuniões. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0672/008 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com agendas, atas e 
relatórios da Comissão de Estudos dos Transportes Interiores de Superfície na Europa. 1970 / 1972 

 
 

 
UI 0673 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0673/009 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO sobre a 
disponibilidade e necessidade em transportes e em combustíveis e recursos em meios de transportes e itinerários. 
1953 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0673/010 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO sobre a organização 
dos transportes. 1953 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0673/011 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO sobre a conservação e 
reparação da rede de estradas. 1953 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0673/012 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com estudos 
efetuados pelos subgrupos militares. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0673/013 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com estudos dos 
subgrupos militares do Centro da Europa. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0673/014 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com estudos dos 
subgrupos militares do Norte da Europa. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/168/0673/015 - PBEIST. Via Rodoviária. Contém documentos NATO com estudos dos 
subgrupos militares do Sul da Europa. 1954 / 1954 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/169 
Título: PBEIST. Via Férrea 
Datas extremas: 1953 / 1971 
Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 674 - 678) contendo um total de 24 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios, atas das reuniões e agendas do Grupo de Trabalho sobre os 
Transportes Via Férrea do PBEIST - Comissão de Estudos dos Transportes Interiores de Superfície na Europa, incluindo 
estudos sobre transporte de material pesado em caminho-de-ferro, medidas para tornar os transportes em caminhos-
de-ferro menos vulneráveis e aumentar a sua capacidade, ocultação de luzes e sinalização, pontos sensíveis das redes 
de caminho-de-ferro, a necessidade e capacidade em transportes de caminhos-de-ferro sobre vagões-plataformas 
especiais, necessidade de novas construções e planos de reparações, intermutabilidade de materiais e reparação e 
necessidades de material rolante, estudos efetuados pelo subgrupo militar do Norte, Centro e Sul da Europa. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.430 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0674 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0674/001 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com relatórios e 
documentos de trabalho. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0674/002 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com relatórios e 
documentos de trabalho. 1955 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0674/003 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com relatórios e 
documentos de trabalho. 1956 / 1958 

 
 

 
UI 0675 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0675/004 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com relatórios e 
documentos de trabalho. 1957 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0675/005 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com relatórios e 
documentos de trabalho e um caderno com disposições e instruções relativas à criação, organização e 
funcionamento da Grupo Centro-Europa de Carros (CCEW). 1960 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0675/006 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com relatórios e 
documentos de trabalho. 1968 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0675/007 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO incluindo agendas, atas e 
relatórios. 1953 / 1955 

 
 

 
UI 0676 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0676/008 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO incluindo agendas, atas e 
relatórios. 1955 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0676/009 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO incluindo agendas, atas e 
relatórios. 1965 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0676/010 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO incluindo agendas, atas e 
relatórios. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0676/011 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre transporte de 
material pesado em caminho-de-ferro. 1953 / 1970 

 
 

 
UI 0677 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0677/012 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com medidas para tornar 
os transportes em caminhos-de-ferro menos vulneráveis e aumentar a sua capacidade. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0677/013 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre ocultação de luzes e 
sinalização. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0677/014 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre pontos sensíveis das 
redes de caminho de ferro. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0677/015 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre a necessidade e 
capacidade em transportes de caminhos-de-ferro sobre vagões-plataformas especiais. 1969 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0677/016 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre a capacidade dos 
transportes em caminhos-de-ferro. 1953 / 1962 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0677/017 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre a capacidade dos 
transportes em caminhos-de-ferro. 1953 / 1954 

 
 

 
UI 0678 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0678/018 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre a necessidade de 
novas construções e planos de reparações. 1953 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0678/019 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre a necessidade de 
novas construções e planos de reparações. 1953 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0678/020 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO sobre a intermutabilidade 
de materiais e reparação e necessidades de material rolante. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0678/021 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com os estudos efetuados 
pelos subgrupos militares. 1972 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0678/022 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com os estudos efetuados 
pelo subgrupo militar do Centro da Europa. 1953 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0678/023 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com os estudos efetuados 
pelo subgrupo militar do Sul da Europa. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/169/0678/024 - PBEIST. Via Férrea. Contém documentos NATO com os estudos efetuados 
pelo subgrupo militar do Norte da Europa. 1953 / 1954 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/170 
Título: PBEIST. Via Navegável 
Datas extremas: 1953 / 1971 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 679 - 680) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios e atas das reuniões do Grupo de Trabalho das Vias Navegáveis do 
PBEIST. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.440 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0679 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/170/0679/001 - PBEIST. Via Navegável. Contém documentos NATO com relatórios e atas 
das reuniões. 1953 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/170/0679/002 - PBEIST. Via Navegável. Contém documentos NATO com relatórios e atas 
das reuniões. 1954 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/170/0679/003 - PBEIST. Via Navegável. Contém documentos NATO com relatórios e atas 
das reuniões do Comité do Centro da Europa. 1956 / 1960 

 
 

 
UI 0680 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/170/0680/004 - PBEIST. Via Navegável. Contém documentos NATO com relatórios e atas 
das reuniões do Comité do Centro da Europa. 1961 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/170/0680/005 - PBEIST. Via Navegável. Contém documentos NATO com relatórios e atas 
das reuniões do Comité do Centro da Europa. 1965 / 1971 
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SR. PT/ADN/SGDN/1REP/171 
Título: PBEIST. Portos e Praias 
Datas extremas: 1954 / 1972 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 681 - 682) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios, estudos e atas das reuniões do Grupo de Trabalho dos Portos e 
Praias do PBEIST, incluindo avaliação da capacidade de descarga e escoamento dos pequenos portos, estuários e praias 
da Europa, protecção dos portos marítimos em tempos de guerra, organização dos portos em tempos de paz e planos 
relativos ao funcionamento em tempos de guerra, estudos sobre as águas interiores. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.450 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0681 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/171/0681/001 - PBEIST. Portos e Praias. Contém documentos NATO com relatórios, 
estudos e atas das reuniões. 1954 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/171/0681/002 - PBEIST. Portos e Praias. Contém documentos NATO com relatórios, 
estudos, atas das reuniões e regulamento sobre avaliação da capacidade de descarga e escoamento dos pequenos 
portos, estuários e praias da Europa, protecção dos portos marítimos em tempos de guerra. 1954 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/171/0681/003 - PBEIST. Portos e Praias. Contém documentos NATO com relatórios, 
estudos sobre a organização dos portos em tempo de paz e planos relativos ao funcionamento em tempo de guerra 
e atas das reuniões. 1960 / 1964 

 
 

 
UI 0682 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/171/0682/004 - PBEIST. Portos e Praias. Contém documentos NATO com relatórios, 
estudos e atas das reuniões. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/171/0682/005 - PBEIST. Portos e Praias. Contém documentos NATO com relatórios, 
estudos e atas das reuniões. 1968 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/171/0682/006 - PBEIST. Portos e Praias. Contém documentos NATO com relatórios, 
estudos sobre águas interiores e atas das reuniões. 1968 / 1972 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/172 
Título: PBEIST. Transporte a Granel de Produtos de Petróleo – BIPOL 
Datas extremas: 1953 / 1972 
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 683) contendo um total de 2 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios, estudos e atas das reuniões do Grupo de Trabalho sobre o 
transporte a granel de produtos petrolíferos do PBEIST. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.460 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0683 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/172/0683/001 - PBEIST. Transporte a granel de produtos de petróleo . Bipol: contém 
documentos NATO com relatórios, estudos e atas das reuniões. 1953 / 1964 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/172/0683/002 - PBEIST. Transporte a granel de produtos de petróleo . Bipol: contém 
documentos NATO com relatórios, estudos e atas das reuniões. 1965 / 1972 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/173 
Título: Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO 
Datas extremas: 1956 / 1967 
Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 684 - 685) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios, estudos, relatos de conferências e planos de evacuação, agendas e 
atas das reuniões da Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO, incluindo atas das reuniões da Comissão 
Coordenadora da Mobilização da Aviação Civil na Presidência do Conselho. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.50 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0684 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/173/0684/001 - Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO. Contém documentos NATO 
com relatórios, estudos, planos de evacuação por países, relato das conferências. 1956 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/173/0684/002 - Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO. Contém documentos NATO 
com relatórios, estudos e planos de evacuação. 1958 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/173/0684/003 - Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO. Contém documentos NATO 
com agendas e atas das reuniões. 1956 / 1960 

 
 

 
UI 0685 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/173/0685/004 - Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO. Contém documentos NATO 
com agendas e atas das reuniões incluindo reuniões da Comissão Coordenadora da Mobilização da Aviação Civil na 
Presidência do Conselho. 1963 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/173/0685/005 - Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO. Contém documentos NATO 
com relatórios. 1960 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/173/0685/006 - Comissão de Estudos da Aviação Civil NATO. Contém documentos NATO 
com relatórios. 1965 / 1967 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/174 
Título: Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS 
Datas extremas: 1955 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 686 – 688) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por documentos da Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica – 
PBOS, incluindo documentos das reuniões, relatórios, revisões dos planeamentos nacionais, planos de comunicações e 
telecomunicações, destino das cargas militares no momento da eclosão de uma guerra. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 724.60 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 

 
UI 0686 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0686/001 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO, informações e correspondência com a delegação portuguesa no PBOS sobre as 
reuniões e documentos de trabalho incluindo relatórios. 1955 / 1957 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0686/002 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO sobre o destino de cargas militares essenciais no momento de eclosão de uma guerra, 
revisão do planeamento nacional do PBOS para 1959 e documentos técnicos. 1958 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0686/003 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO e correspondência. 1958 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0686/004 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO incluindo planos de comunicações e croquis. 1971 / 1971 

 
 

 
UI 0687 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0687/005 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO, incluindo documentos técnicos das reuniões, planeamentos de navegação em tempo 
de guerra e relatórios. 1959 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0687/006 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO, incluindo documentos da 12ª reunião, incluindo relatórios e exercícios militares. 1960 
/ 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0687/007 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO, incluindo documentos da 12ª e 13ª reuniões, incluindo relatórios e exercícios militares. 
1960 / 1962 

 
 

 
UI 0688 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0688/008 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO, incluindo documentos da 14ª e 15ª reuniões, incluindo relatórios. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0688/009 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO, incluindo documentos da 16ª reunião, incluindo relatórios. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/174/0688/010 - Comissão de Planeamento da Navegação Mercante Oceânica - PBOS. 
Contém documentos NATO, incluindo documentos da 17ª e 19ª reuniões, incluindo relatórios. 1965 / 1966 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/175 
Título: Organização e Planeamento Metereológico NATO 
Datas extremas: 1950 / 1979 
Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 689 – 698) contendo um total de 41 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à organização e planeamento meteorológico NATO 
incluindo necessidades meteorológicas Nato em voos meteorológicos, estações flutuantes e necessidades em 
equipamento especializado, plano de comunicações, rede de observadores a grande altitude, segurança das 
informações meteorológicas e publicações NATO. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 742.30 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão e Divisão de Operações do EMGFA.  

 
UI 0689 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0689/001 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões do Grupo de Trabalho de Planeamento Meteorológico e relatórios. 1962 / 1963 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0689/002 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões do Grupo de Trabalho de Planeamento Meteorológico e relatórios. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0689/003 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões do Grupo de Trabalho de Planeamento Meteorológico e relatórios. 1965 / 1965 

 
 

 
UI 0690 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0690/004 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões do Grupo de Trabalho de Planeamento Meteorológico e relatórios. 1965 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0690/005 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO sobre as reuniões do Grupo de Trabalho de Planeamento Meteorológico e relatórios. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0690/006 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO e correspondência sobre relatórios meteorológicos. 1953 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0690/007 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO, informações e correspondência sobre os serviços de meteorologia, constituição de brigadas, medidas para 
satisfazer os planos NATO, documento MILSTAM. 1955 / 1978 

 
 

 
UI 0691 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0691/008 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO, agendas e relatórios das reuniões do MCMG – Grupo Meteorológico da Comissão Militar, participação 
portuguesa nas reuniões. 1959 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0691/009 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO, agendas e relatórios das reuniões do MCMG – Grupo Meteorológico da Comissão Militar, participação 
portuguesa nas reuniões. 1969 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0691/010 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO, agendas e relatórios das reuniões do MCMG – Grupo Meteorológico da Comissão Militar, participação 
portuguesa nas reuniões. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0691/011 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO, agendas e relatórios das reuniões do MCMG – Grupo Meteorológico da Comissão Militar, participação 
portuguesa nas reuniões. 1971 / 1973 

 
 

 
UI 0692 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0692/012 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO, agendas e relatórios das reuniões do MCMG – Grupo Meteorológico da Comissão Militar, participação 
portuguesa nas reuniões. 1973 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0692/013 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO sobre a ligação com o Grupo Meteorológico do Grupo de Armamento do Exercito NATO a nível das 
operações, definição de zonas criticas. 1968 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0692/014 - Organização e planeamento meteorológico NATO. Contém documentos 
NATO. 1962 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0692/015 - Necessidades meteorológicas NATO. Contém documentos NATO e 
informações sobre as necessidades meteorológicas de Portugal para a NATO, comunicados meteorológicos em 
tempo de guerra, coordenação dos programas das radiodifusões meteorológicas em tempo de guerra. 1953 / 1962 

 
 

 
UI 0693 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0693/016 - Necessidades meteorológicas NATO. Contém documentos NATO. 1958 / 
1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0693/017 - Plano de comunicações meteorológicas NATO. Contém documentos 
NATO com relatórios e planos para o tráfego meteorológico em tempo de guerra. 1957 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0693/018 - Plano de comunicações meteorológicas NATO. Contém documentos 
NATO com relatórios e informações sobre as necessidades criptográficas meteorológicas NATO, consignação de 
frequências à estação de Lisboa. 1962 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0693/019 - Plano de comunicações meteorológicas NATO. Equipamentos de 
observação. Contém documentos NATO. 1955 / 1962 

 
 

 
UI 0694 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0694/020 - Observações meteorológicas MILSTAM . MET 30 e investigação e 
desenvolvimento de técnicas meteorológicas e equipamento(Contém documentos NATO com relatórios anuais. 
1970 / 1978 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0694/021 - Observações meteorológicas MILSTAM . MET 30 e investigação e 
desenvolvimento de técnicas meteorológicas e equipamento(Contém documentos NATO com relatórios. 1979 / 
1979 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0694/022 - Rede meteorológica de observações de altitude na área NATO. Contém 
documentos NATO com relatórios sobre as necessidades em observações RADIOSONDA RAWIN. 1962 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0694/023 - Rede meteorológica de observações de altitude na área NATO. Contém 
documentos NATO com relatórios anuais. 1967 / 1973 

 
 

 
UI 0695 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0695/024 - Rede meteorológica de observações de altitude na área NATO. Contém 
documentos NATO com relatórios anuais. 1973 / 1979 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0695/025 - Comunicações meteorológica das estações oceânicas. Contém 
documentos NATO com relatórios anuais, informações sobre navios meteorológicos. 1955 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0695/026 - Planeamento para obter informações meteorológicas sobre território 
inimigo. Contém documentos NATO e informações sobre necessidades de voos de reconhecimento METEO em 
tempo de guerra e voos Ganso. 1951 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0695/027 - Planeamento para obter informações meteorológicas sobre território 
inimigo. Contém documentos NATO e informações. 1966 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0695/028 - Planeamento para obter informações meteorológicas sobre território 
inimigo. Contém documentos NATO e informações. 1975 / 1977 
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UI 0696 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0696/029 - Satélites meteorológicos. Contém documentos NATO e informações. 
1967 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0696/030 - Rede de Observadores a Grande Altitude. Contém documentos NATO e 
informações. 1952 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0696/031 - Rede de Observadores a Grande Altitude. Contém documentos NATO e 
informações. 1958 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0696/032 - Rede de Observadores a Grande Altitude. Necessidades dos Centros de 
Análise para assistência meteorológica a forças militares NATO. Contém documentos NATO e questionário. 1962 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0696/033 - Rede de Observadores a Grande Altitude. Necessidades dos Centros de 
Análise para assistência meteorológica a forças militares NATO. Contém documentos NATO e questionário. 1970 / 
1978 

 
 

 
UI 0697 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0697/034 - Rede de Observadores a Grande Altitude. Previsão numérica do tempo. 
Contém documentos NATO com relatórios. 1960 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0697/035 - Rede de Observadores a Grande Altitude. Análises e previsões MILSTAM. 
MET 47 e revisão numérica meteorológica (Contém documentos NATO com relatórios meteorológicos. 1972 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0697/036 - Segurança das informações meteorológicas. Contém documentos NATO, 
informações e memorandos. 1950 / 1960 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0697/037 - Segurança das informações meteorológicas. Contém documentos NATO, 
informações e memorandos. 1958 / 1970 

 
 

 
UI 0698 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0698/038 - Segurança das informações meteorológicas. Contém documentos NATO, 
informações e memorandos. 1972 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0698/039 - Publicações NATO de meteorologia. Contém documentos NATO. 1951 / 
1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0698/040 - Publicações NATO de meteorologia. Contém documentos NATO. 1957 / 
1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/175/0698/041 - Publicações NATO de meteorologia. Contém documentos NATO. 1957 / 
1975 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/176 
Título: Infraestruturas 
Datas extremas: 1951 / 1979 
Dimensão e suporte: 8 cxs. (nº 699 – 706) contendo um total de 39 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a infra-estruturas no âmbito do programa NATO, infra-
estruturas navais e aeronáuticas, com destaque para os portos dos Açores e facilidades concedidas aos EUA, e utilização 
das bases aeronavais pela NATO.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 810.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 3ª Divisão e Divisão de Operações do EMGFA.  

 
UI 0699 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0699/001 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO e informações sobre o 
programa de infra-estruturas da NATO, critérios para os grandes quartéis generais em tempo de guerra, objectivos 
nucleares prováveis no Comando Aliado da Europa – ACE, relatório do Conselho Superior de Transportes 
Terrestres. 1956 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0699/002 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO, informações e 
relatórios sobre a experiência com radares, logística em tempo de paz e de guerra, programa de infra-estruturas do 
SACLANT, programa de infra-estruturas da NATO, projecto NATO de instalações para armazenagem e 
movimentação de POL em Ponta Delegada e do terminal de Lisboa. 1959 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0699/003 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO, informações e 
relatórios sobre o programa de infra-estruturas da NATO. 1960 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0699/004 - Depósitos para armas especiais e XIIª fracção das infra-estruturas. 
Contém informações sobre o depósito no Montijo de acordo com o programa do SACLANT de infra-estruturas 
comuns. 1960 / 1960 

 
 

 
UI 0700 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0700/005 - Infra-estruturas. Geral. Contém 6 publicações NATO sobre infra-
estruturas, 1962 – 1966 
. 1962 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0700/006 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO, informações e 
relatórios sobre a comparticipação dos países utentes nos encargos relativos aos aeródromos marítimos do 
SACLANT, plano anual de aquisição de material, armamento e munições, utilização do aeródromo de Porto santo 
para fins NATO. 1960 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0700/007 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO, informações e 
relatórios sobre a utilização do aeródromo de Porto Santo e da utilização das infra-estruturas NATO. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0700/008 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO, informações e 
relatórios da Comissão de Infra-estruturas. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0700/009 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO, informações e 
relatórios da Comissão de Infra-estruturas. 1965 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0700/010 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos NATO, informações e 
relatórios da Comissão de Infra-estruturas, comparticipações de Portugal, cedência do forte Gomes Freire e 
programa de infra-estruturas. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0702 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0702/011 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos e publicações NATO sobre o 
programa de infra-estruturas NATO. 1969 / 1971 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0702/012 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos e publicações NATO sobre o 
programa de infra-estruturas NATO. 1971 / 1972 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0702/013 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos e publicações NATO sobre o 
programa de infra-estruturas NATO. 1972 / 1973 

 
 

 
UI 0703 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0703/014 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos e publicações NATO sobre o 
programa de infra-estruturas NATO. 1973 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0703/015 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos e publicações NATO sobre o 
programa de infra-estruturas NATO. 1974 / 1976 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0703/016 - Infra-estruturas. Geral. Contém documentos e publicações NATO sobre o 
programa de infra-estruturas NATO. 1977 / 1979 

 
 

 
UI 0704 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0704/017 - Direção Geral dos Serviços de Urbanização. Contém documentos da 
representação do SGDN com informações sobre servidões militares. 1958 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0704/018 - Lista de Infra-estruturas em território português: Angola. Contém 
informações sobre as infra-estruturas militares e civis. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0704/019 - Lista de Infra-estruturas em território português: S. Tomé e Príncipe. 
Contém informações sobre as infra-estruturas militares e civis. [S. d.] / [S. d.] 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0704/020 - Infra-estruturas navais: Açores. Contém relatórios e informações sobre as 
forças navais, escalonamento da contribuição portuguesa na Conferência de Paris, apetrechamento dos portos dos 
Açores, conversações com os EUA sobre facilidades nos portos dos Açores. 1951 / 1955 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0704/021 - Infra-estruturas navais: Açores. Contém informação sobre o projecto de 
POL em Ponta Delgada e prolongamento do molhe e cais do porto pela delegação portuguesa da NATO. 1959 / 
1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0704/022 - Infra-estruturas aeronáuticas. Geral. Contém documentos NATO, atas das 
reuniões do Grupo Nato de Armamento da Força Aérea, activação de aeródromos em Portugal. 1953 / 1967 

 
 

 
UI 0705 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/023 - Infra-estruturas aeronáuticas. Geral. Contém documentos NATO e 
informações sobre a Estação Radar de Foia, e base aérea de Espinho. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/024 - Infra-estruturas aeronáuticas. Geral. Contém documentos NATO e 
informações. 1968 / 1980 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/025 - Infra-estruturas aeronáuticas. Utilização das bases aeronavais pela NATO. 
Contém documentos NATO e informações sobre as bases do Montijo e de Espinho, apoio a hidroaviões dos EUA na 
base do Montijo, utilização de bases nacionais pelos aviões franceses em tempo de guerra. 1952 / 1977 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/026 - Planos dos aeródromos do Montijo e S. Jacinto. 1951 / 1951 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/027 - Necessidades da aeronáutica Militar relacionadas com o Pacto do 
Atlântico. Estimativa dos trabalhos a realizar em aeródromos militares. Contém memória descritiva, estimativa e 
desenhos dos aeródromos da Ota, Alverca, Monte Real, Espinho, Sintra e Tancos. 1951 / 1951 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/028 - Recomendações sobre aeródromos: campos da marinha. Contém 
desenhos e plantas de S. jacinto e Montijo. 1951 / 1951 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/029 - Infra-estruturas aeronáuticas. Conversações com o ALM Mac Cormich. 
Contém informações sobre as missões previstas para as forças a estacionar nas bases aeronavais. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0705/030 - Infra-estruturas aeronáuticas. Visita dos oficias do CINCAIREASTLANT. 
Contém conversações com o ALM Mac Cormick sobre as bases aeronavais portuguesas para utilização da NATO, 
plano de comunicações para as bases de Espinho e Montijo. 1953 / 1953 

 
 

 
UI 0706 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/031 - Infra-estruturas aeronáuticas. FAP: Informação sobre as despesas 
efetuadas e a efetuar em aeródromos de interesse militar. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/032 - Infra-estruturas aeronáuticas. Secretaria de Estado da Aeronáutica: 
estimativo tipo B das necessidades do Montijo – programa de 1954. Contém plantas e desenhos. 1954 / 1954 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/033 - Infra-estruturas aeronáuticas. Visita dos oficiais do CINCAIREASTLANT. 
Contém ofícios e informações sobre os países utentes do aeródromo de Espinho, base aeronaval de Espinho, 
relatórios das reuniões no SACLANT sobre bases aeronavais, infra-estruturas no Montijo e Espinho. 1953 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/034 - Infra-estruturas aeronáuticas. Acordo para a utilização do aeródromo de 
Espinho pelo CINCENT. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/035 - Infra-estruturas aeronáuticas. Utilização do Aeródromo do SAL pela 
aviação americana. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/036 - Infra-estruturas aeronáuticas. Facilidades concedidas às nações NATO em 
aeródromos dos Açores. 1952 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/037 - Instalações para o Quartel-general da NATO da área Ibero-Atlântica, em 
Portugal. Contém documentos NATO, informações sobre a construção do quartel do IBERLANT em Lisboa, quartel 
do CINCIBERLANT, organização do Comando da Área IBERLANT. 1952 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/038 - Aquartelamentos no continente. Contém informação sobre o quartel da 
Penha de França. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/176/0706/039 - Aquartelamentos na Madeira. Contém informações sobre o BII 19 e 
relatório do Governador Militar da Madeira. 1953 / 1954 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/177 
Título: Equipamento 
Datas extremas: 1953 / 1974 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 707 – 718) contendo um total de 49 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao equipamento utilizado pelas Forças Armadas no 
continente, ilhas e ultramar, publicações do Centro Técnico do SHAPE, destaque para o equipamento das forças 
terrestres e o armamento anticarro, forças navais e aeronavais, força aérea e forças especiais e documentação sobre os 
misseis com destaque para os sistemas Redeye e Crotale. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem original de processo: 820.0 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando 
a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram 
herdados e continuados pela 1ª Repartição e 3ª Divisão do EMGFA.  

 
UI 0707 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0707/001 - Equipamento do território: continente. Contém dados técnicos e 
estatísticos do campo de Instrução Militar de Santa Margarida incluindo plantas e desenhos. 1953 / 1953 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0707/002 - Equipamento do ultramar. Contém mensagens e informações sobre a 
substituição dos aviões Hunter pelos F-104G na Força Aérea belga e distribuição de barracas na Guiné. 1964 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0707/003 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO e informações sobre o 
equipamento das forças portuguesas no âmbito da NATO, diretiva para os 3 ramos sobre programas gerais de 
armamento. 1957 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0707/004 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO e informações sobre 
obuses de 7,5 M/940, gás – CS para ser empregado na manutenção da ordem pública em substituição dos gases 
lacrimogéneos, material de transmissões de campanha. 1959 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0707/005 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1961 / 1962 

 
 

 
UI 0708 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0708/006 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1961 / 1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0708/007 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1962 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0708/008 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1962 / 1963 

 
 

 
UI 0709 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0709/009 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0709/010 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1963 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0709/011 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1964 / 1964 

 
 

 
UI 0710 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0710/012 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1964 / 1964 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0710/013 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0710/014 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento, estudos sobre equipamentos sonoros. 1966 / 1966 

 
 

 
UI 0711 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/015 - Equipamento Geral. Contém documentos NATO com atas das reuniões 
dos grupos de trabalho sobre equipamento, estudos sobre equipamentos sonoros. 1967 / 1968 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/016 - Equipamento: publicações. Contém documento NATO sobre sistemas 
táticos. 1961 / 1965 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/017 - Equipamento: publicações. Contém documento NATO com catálogo de 
material de informações para os campos de batalha. 1963 / 1963 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/018 - Equipamento: publicações. Contém manual das Forças Armadas dos EUA 
sobre o emprego de elementos químicos e biológicos. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/019 - Equipamento: publicações. Contém relatório sobre sistemas de alerta 
para apoio à pesquisa. 1966 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/020 - Equipamento: publicações. Contém relatório técnico sobre avaliação da 
contaminação de precipitação, pelo Departamento de Engenharia de Massachusetts. 1966 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/021 - Equipamento: publicações. Contém manual do Exército dos EUA sobre o 
Redeye - sistema de mísseis teleguiados. 1971 / 1971 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0711/022 - Equipamento: publicações. Contém catálogo do radar Doppler DR 810. 
1973 / 1973 

 
 

 
UI 0712 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0712/023 - Equipamento: publicações do Centro Técnico do SHAPE. Contém catálogo 
das publicações do CTS. 1967 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0712/024 - Equipamento: publicações. Contém propostas de programas de trabalho 
do CTS. 1968 / 1970 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0712/025 - Equipamento: publicações. Contém 3 documentos profissionais. 1968 / 
1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0712/026 - Equipamento: publicações. Contém 7 relatórios técnicos. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0712/027 - Equipamento: publicações. Contém 6 relatórios técnicos. 1968 / 1969 

 
 

 
UI 0713 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0713/028 - Equipamento: publicações. Contém 9 relatórios técnicos. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0713/029 - Equipamento: publicações. Contém 7 relatórios técnicos. 1968 / 1969 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0713/030 - Equipamento das forças terrestres. Contém documentos NATO sobre as 
reuniões dos grupos de trabalho. 1958 / 1960 
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UI 0714 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0714/031 - Equipamento das forças terrestres. Contém documentos NATO sobre as 
reuniões dos grupos de trabalho. 1960 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0714/032 - Equipamento das forças terrestres. Contém documentos NATO sobre as 
reuniões dos grupos de trabalho. 1961 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0714/033 - Equipamento das forças terrestres. Contém documentos NATO sobre as 
reuniões dos grupos de trabalho. 1961 / 1963 

 
 

 
UI 0715 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0715/034 - Equipamento das forças terrestres. Contém documentos NATO sobre as 
reuniões dos grupos de trabalho. 1964 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0715/035 - Catálogo de materiais de armamento dos helicópteros. 1967 / 1967 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0715/036 - Armamento: material anticarro. Contém documentos Nato e 
informações. 1958 / 1959 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0715/037 - Equipamento das forças navais. Contém apontamentos de M. A. Cardoso 
Barata sobre necessidades de forças, planos de defesa, material MDAP/MAAG e OSP, transportes marítimos em 
tempo de guerra, exercícios, pessoal, defesa e apetrechamento de portos e organização de comandos. 1952 / 1952 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0715/038 - Equipamento das forças navais. Contém documentos NATO com sumário 
das reuniões dos grupos de trabalho para o equipamento naval. 1953 / 1961 

 
 

 
UI 0716 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0716/039 - Equipamento das forças navais. Contém documentos NATO com sumário 
das reuniões dos grupos de trabalho e documentos técnicos sobre equipamento navais. 1969 / 1973 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0716/040 - Equipamento das forças navais. Armas e censores. Contém boletins 
técnicos da ASTIA – Armed Services Technical Information Agency. 1975 / 1975 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0716/041 - Equipamento das forças aéreas. Contém documentos NATO com sumário 
das reuniões dos grupos de trabalho e documentos técnicos sobre equipamento aéreos. 1957 / 1958 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0716/042 - Equipamento das forças aéreas. Contém documentos NATO com sumário 
das reuniões dos grupos de trabalho e documentos técnicos sobre equipamento aéreos e informação sobre lista de 
materiais a incluir num eventual acordo de assistência com os EUA. 1959 / 1974 

 
 

 
UI 0717 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0717/043 - Equipamento das forças especais. Contém documentos NATO. 1958 / 
1962 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0717/044 - Equipamento: misseis. Contém relatórios sobre os misseis de defesa, 
estudos relativos ao emprego de teleguiados, introdução de misseis no sistema português de defesa aérea, 
armazenagem de munições nucleares e atómicas, características de projecteis teleguiados norte-americanos, 
informações sobre misseis balísticos de alcance intermédio, projécteis teleguiados e aviso estratégico, defesa de 
uma aérea sensível com teleguiados Nike. 1957 / 1958 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0717/045 - Equipamento: misseis. Contém informações sobre frequências para 
armas radio guiadas, instalação de misseis, princípios de dispersão das instalações dos aeródromos tácticos, 
definição das necessidades do SACEUR em misseis, campo de tiro NATO para misseis, eventual produção de 
projéctil Bullpup, documentos NATO dos grupos de trabalho sobre misseis, emprego de teleguiados e catálogos. 
1958 / 1961 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0717/046 - Equipamento: misseis. Contém documentos NATO dos grupos de 
trabalho sobre misseis, relatório táctico do sistema Redeye e catálogos. 1961 / 1962 

 
 

 
UI 0718 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0718/047 - Equipamento: misseis e radares. Contém documentos NATO dos grupos 
de trabalho sobre misseis, informações sobre misseis ar-solo Bullpur com catálogos. 1962 / 1966 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0718/048 - Equipamento: misseis. Contém documentos NATO dos grupos de 
trabalho sobre misseis, estudos e informações sobre os misseis terra-ar Redeye com guia do sistema, estudo dos 
misseis terra –ar soviéticos Grail – SA-7. 1971 / 1974 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/177/0718/049 - Equipamento: misseis Crotale. Contém documentos NATO dos grupos de 
trabalho sobre o sistema de armas Crotale. 1971 / 1971 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/178 
Título: Informações 
Datas extremas: 1956 / 1973 
Dimensão e suporte: 14 cxs. (nº 719 - 732) contendo um total de 80 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por informações da 1ª repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Alguns anos encontram-se em falta sobretudo o 
período de 1964 a 1968. 

 
UI 0719 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0719/001 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 107, 1956, jan. – 
Fev. 1956-01 / 1956-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0719/002 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 108 – 188, 1956, Mar. 
– Abr. 1956-03 / 1956-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0719/003 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 108 – 188, 1956, Mar. 
– Abr. 1956-03 / 1956-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0719/004 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 276 – 391, 1956, Jul. 
– Ago. 1956-07 / 1956-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0719/005 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 393 – 476, 1956, Set. 
– Out. 1956-09 / 1956-10 

 
 

 
UI 0720 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0720/006 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 477 – 508, 1956, Nov. 
– Dez. 1956-11 / 1956-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0720/007 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 48, 1957, Jan. – 
Fev. 1957-01 / 1957-02 



2019-01-17 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/1REP 
 

   

  

 

283/292 
 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0720/008 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 102 – 194, 1957, Mar. 
– Abr. 1957-03 / 1957-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0720/009 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 102 – 194, 1957, Mar. 
– Abr. 1957-03 / 1957-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0720/010 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 239 – 306, 1957, Jul. 
– Ago. 1957-07 / 1957-08 

 
 

 
UI 0721 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0721/011 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 307 – 384, 1957, Set. 
– Out. 1957-09 / 1957-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0721/012 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 385 – 421, 1957, Nov. 
– Dez. 1957-11 / 1957-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0721/013 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 80, 1958, Jan. – 
Fev. 1958-01 / 1958-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0721/014 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 81 – 139, 1958, Mar. 
– Abr. 1958-03 / 1958-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0721/015 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 140 – 198, 1958, Mai. 
– Jun. 1958-05 / 1958-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0721/016 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 199 – 254, 1958, Mai. 
– Jun. 1958-05 / 1958-06 

 
 

 
UI 0722 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0722/017 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 253 – 319, 1958, Set. 
– Out. 1958-09 / 1958-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0722/018 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 320 – 392, 1958, Nov. 
– Dez. 1958-11 / 1958-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0722/019 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 59, 1959, Jan. 
1959-01 / 1959-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0722/020 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 60 – 114, 1959, Fev. 
1959-02 / 1959-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0722/021 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 115 – 159, 1959, Mar. 
1959-03 / 1959-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0722/022 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 160 – 205, 1959, Abr. 
1959-04 / 1959-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0722/023 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 206 – 247, 1959, Mai. 
1959-05 / 1959-05 

 
 

 
UI 0723 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0723/024 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 248 – 284, 1959, Jun. 
1959-06 / 1959-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0723/025 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 285 – 331, 1959, Jul. 
1959-07 / 1959-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0723/026 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 332 – 364, 1959, Ago. 
1959-08 / 1959-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0723/027 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 365 – 384, 1959, Set. 
1959-09 / 1959-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0723/028 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 386 – 439, 1959, Out. 
1959-10 / 1959-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0723/029 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 440 – 503, 1959, Nov. 
1959-11 / 1959-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0723/030 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 504 – 551, 1959, Dez. 
1959-12 / 1959-12 

 
 

 
UI 0724 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0724/031 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 52, 1960, Jan. 
1960-01 / 1960-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0724/032 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 53 – 136, 1960, Fev. 
1960-02 / 1960-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0724/033 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 137 – 193, 1960, Mar. 
1960-03 / 1960-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0724/034 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 194 – 254, 1960, Abr. 
1960-04 / 1960-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0724/035 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 256 – 305, 1960, Mai. 
1960-05 / 1960-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0724/036 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 306 – 369, 1960, Jun. 
1960-06 / 1960-06 

 
 

 
UI 0725 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0725/037 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 370 – 441, 1960, Jul. 
1960-07 / 1960-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0725/038 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 442 – 496, 1960, Ago. 
1960-08 / 1960-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0725/039 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 497 – 544, 1960, Set. 
1960-09 / 1960-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0725/040 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 569 – 611, 1960, Out. 
1960-10 / 1960-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0725/041 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 612 – 669, 1960, Nov. 
1960-11 / 1960-11 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0725/042 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 670 – 729, 1960, Dez. 
1960-12 / 1960-12 

 
 

 
UI 0726 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0726/043 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 88, 1961, Jan. 
1961-01 / 1961-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0726/044 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 89 – 135, 1961, Fev. 
1961-02 / 1961-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0726/045 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 136 – 182, 1961, Mar. 
1961-03 / 1961-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0726/046 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 183 – 233, 1961, Abr. 
1961-04 / 1961-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0726/047 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 234 – 281, 1961, Mai. 
1961-05 / 1961-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0726/048 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 283 – 348, 1961, Jun. 
– Jul. 1961-06 / 1961-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0726/049 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 349 – 383, 1961, Ago. 
1961-08 / 1961-08 

 
 

 
UI 0727 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0727/050 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 384 – 428, 1961, Set. 
– Out. 1961-09 / 1961-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0727/051 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 429 – 496, 1961, Nov. 
– Dez. 1961-11 / 1961-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0727/052 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 72, 1962, Jan. – 
Fev. 1962-01 / 1962-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0727/053 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 73 – 98, 1962, Mar. 
1962-03 / 1962-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0727/054 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 99 – 144, 1962, Abr. 
1962-04 / 1962-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0727/055 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 145 – 204, 1962, Mai. 
– Jun. 1962-05 / 1962-06 

 
 

 
UI 0728 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/056 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 205 – 249, 1962, Jul. 
– Ago. 1962-07 / 1962-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/057 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 250 – 300, 1962, Set. 
– Out. 1962-09 / 1962-10 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/058 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 301 – 361, 1962, Nov. 
– Dez. 1962-11 / 1962-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/059 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 1 – 36, 1963, Jan. 
1963-01 / 1963-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/060 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 37 – 65, 1963, Fev. 
1963-02 / 1963-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/061 - Informação da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 66 – 97, 1963, Mar. 
1963-03 / 1963-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/062 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 98 – 122, 1963, Abr. 
1963-04 / 1963-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/063 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 123 – 149, 1963, Mai. 
1963-05 / 1963-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0728/064 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 150 – 194, 1963, Jun. 
– Jul. 1963-06 / 1963-07 

 
 

 
UI 0729 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0729/065 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 195 – 220, 1963, Ago. 
1963-08 / 1963-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0729/066 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 221 – 252, 1963, Set. 
– Out. 1963-09 / 1963-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0729/067 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 253 – 312, 1963, Nov. 
- Dez. 1963-11 / 1963-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0729/068 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 13 – 94, 1969, Jan. - 
Fev. 1969-01 / 1969-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0729/069 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 95 – 221, 1969, Mar. 
– Abr. 1969-03 / 1969-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0729/070 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 222 – 332, 1969, Mai. 
– Jun. 1969-05 / 1969-06 

 
 

 
UI 0730 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0730/071 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 333 – 448, 1969, Jul. 
– Ago. 1969-07 / 1969-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0730/072 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 449 – 577, 1969, Set. 
– Out. 1969-09 / 1969-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0730/073 - Informações da 1ª Repartição do SGDN. Contém nº 578 – 710, 1969, Nov. 
– Dez. 1969-11 / 1969-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0730/074 - Informações da 1ª Repartição do SGDN1970, Jan. – Abr. 1970-01 / 1970-
04 
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UI 0731 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0731/075 - Informações da 1ª Repartição do SGDN1970, Mai. – Ago. 1970-05 / 1970-
08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0731/076 - Informações da 1ª Repartição do SGDN1970, Set. – Dez. 1970-09 / 1970-
12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0731/077 - Informações da 1ª Repartição do SGDN1972, Jan. – Set. 1972-01 / 1972-
09 

 
 

 
UI 0732 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0732/078 - Informações da 1ª Repartição do SGDN1972, Nov. – Dez. 1972-11 / 1972-
12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0732/079 - Informações da 1ª Repartição do SGDN1973, Jan. – Fev. 1973-01 / 1973-
02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/178/0732/080 - Informações da 1ª Repartição do SGDN1973, Fev. – Abr. 1973-02 / 1973-
04 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/179 
Título: Correspondência Expedida 
Datas extremas: 1956 / 1972 
Dimensão e suporte: 16 cxs. (nº 733 – 748) contendo um total de 81 copiadores. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por copiadores de ofícios expedidos pela 1ª Repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Alguns anos encontram-se em falta sobretudo o 
período de 1964 a 1970. 

 
UI 0733 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0733/001 - Correspondência expedida. 1956-01 / 1956-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0733/002 - Correspondência expedida. 1956-04 / 1956-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0733/003 - Correspondência expedida. 1956-07 / 1956-09 

 
 

 
UI 0734 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0734/004 - Correspondência expedida. 1956-10 / 1956-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0734/005 - Correspondência expedida. 1957-01 / 1957-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0734/006 - Correspondência expedida. 1957-03 / 1957-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0734/007 - Correspondência expedida. 1957-05 / 1957-06 

 
 

 
UI 0735 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0735/008 - Correspondência expedida. 1957-07 / 1957-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0735/009 - Correspondência expedida. 1957-09 / 1957-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0735/010 - Correspondência expedida. 1957-11 / 1957-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0735/011 - Correspondência expedida. 1958-01 / 1958-02 

 
 

 
UI 0736 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0736/012 - Correspondência expedida. 1958-03 / 1958-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0736/013 - Correspondência expedida. 1958-05 / 1958-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0736/014 - Correspondência expedida. 1958-07 / 1958-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0736/015 - Correspondência expedida. 1958-09 / 1958-10 

 
 

 
UI 0737 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0737/016 - Correspondência expedida. 1958-11 / 1958-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0737/017 - [em falta]. 1959-01 / 1959-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0737/018 - Correspondência expedida. 1959-02 / 1959-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0737/019 - Correspondência expedida. 1959-03 / 1959-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0737/020 - Correspondência expedida. 1959-04 / 1959-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0737/021 - Correspondência expedida. 1959-05 / 1959-05 

 
 

 
UI 0738 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0738/022 - Correspondência expedida. 1959-06 / 1959-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0738/023 - Correspondência expedida. 1959-07 / 1959-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0738/024 - Correspondência expedida. 1959-08 / 1959-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0738/025 - Correspondência expedida. 1959-09 / 1959-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0738/026 - Correspondência expedida. 1959-10 / 1959-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0738/027 - Correspondência expedida. 1959-11 / 1959-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0738/028 - Correspondência expedida. 1959-12 / 1959-12 

 
 

 
UI 0739 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0739/029 - Correspondência expedida. 1960-01 / 1960-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0739/030 - Correspondência expedida. 1960-02 / 1960-02 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0739/031 - Correspondência expedida. 1960-03 / 1960-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0739/032 - Correspondência expedida. 1960-04 / 1960-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0739/033 - Correspondência expedida. 1960-05 / 1960-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0739/034 - Correspondência expedida. 1960-06 / 1960-06 

 
 

 
UI 0740 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0740/035 - Correspondência expedida. 1960-07 / 1960-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0740/036 - Correspondência expedida. 1960-08 / 1960-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0740/037 - Correspondência expedida. 1960-09 / 1960-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0740/038 - Correspondência expedida. 1960-10 / 1960-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0740/039 - Correspondência expedida. 1960-11 / 1960-11 

 
 

 
UI 0741 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0741/040 - Correspondência expedida. 1960-12 / 1960-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0741/041 - Correspondência expedida. 1961-01 / 1961-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0741/042 - Correspondência expedida. 1961-02 / 1961-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0741/043 - Correspondência expedida. 1961-03 / 1961-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0741/044 - [em falta]. 1961-04 / 1961-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0741/045 - Correspondência expedida. 1961-05 / 1961-05 

 
 

 
UI 0742 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0742/046 - Correspondência expedida. 1961-06 / 1961-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0742/047 - Correspondência expedida. 1961-07 / 1961-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0742/048 - Correspondência expedida. 1961-08 / 1961-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0742/049 - Correspondência expedida. 1961-09 / 1961-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0742/050 - Correspondência expedida. 1961-10 / 1961-10 

 
 

 
UI 0743 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0743/051 - Correspondência expedida. 1961-11 / 1961-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0743/052 - [em falta]. 1961-12 / 1961-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0743/053 - Correspondência expedida. 1962-01 / 1962-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0743/054 - Correspondência expedida. 1962-02 / 1962-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0743/055 - Correspondência expedida. 1962-03 / 1962-03 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0743/056 - Correspondência expedida. 1962-04 / 1962-04 

 
 

 
UI 0744 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0744/057 - Correspondência expedida. 1962-05 / 1962-05 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0744/058 - Correspondência expedida. 1962-06 / 1962-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0744/059 - Correspondência expedida. 1962-07 / 1962-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0744/060 - Correspondência expedida. 1962-08 / 1962-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0744/061 - Correspondência expedida. 1962-09 / 1962-09 

 
 

 
UI 0745 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0745/062 - Correspondência expedida. 1962-10 / 1962-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0745/063 - Correspondência expedida. 1962-11 / 1962-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0745/064 - Correspondência expedida. 1962-12 / 1962-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0745/065 - Correspondência expedida. 1963-01 / 1963-01 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0745/066 - Correspondência expedida. 1963-02 / 1963-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0745/067 - Correspondência expedida. 1963-03 / 1963-03 

 
 

 
UI 0746 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/068 - Correspondência expedida. 1963-04 / 1963-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/069 - Correspondência expedida. 1963-05 / 1963-05 
 

                  DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/070 - Correspondência expedida. 1963-06 / 1963-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/071 - Correspondência expedida. 1963-07 / 1963-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/072 - Correspondência expedida. 1963-09 / 1963-09 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/073 - Correspondência expedida. 1963-10 / 1963-10 
 

                  DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/074 - Correspondência expedida. 1963-11 / 1963-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0746/075 - Correspondência expedida. 1963-12 / 1963-12 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0747/076 - Correspondência expedida. 1971-01 / 1971-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0747/077 - Correspondência expedida. 1971-05 / 1971-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0747/078 - Correspondência expedida. 1971-09 / 1971-12 

 
 

 
UI 0748 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0748/079 - Correspondência expedida. 1972-01 / 1972-07 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0748/080 - Correspondência expedida. 1972-08 / 1972-11 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/179/0748/081 - Correspondência expedida. 1972-11 / 1972-12 

 
 
 
 

 
SR. PT/ADN/SGDN/1REP/180 
Título: Telegramas e Mensagens 
Datas extremas: 1956 / 1971 
Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 749 – 752) contendo um total de 33 copiadores. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por telegramas e mensagens expedidas pela 1ª Repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Alguns meses e anos encontram-se em falta 
sobretudo o período de 1964 a 1970. 

 
UI 0749 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0749/001 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1956 / 1956 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0749/002 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1957 / 1957 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0749/003 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1958-01 / 1958-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0749/004 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1958-07 / 1958-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0749/005 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1959-01 / 1959-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0749/006 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1959-03 / 1959-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0749/007 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1959-05 / 1959-06 

 
 

 
UI 0750 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/008 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1959-07 / 1959-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/009 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1959-09 / 1959-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/010 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1959-11 / 1959-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/011 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1960-01 / 1960-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/012 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1960-03 / 1960-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/013 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1960-05 / 1960-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/014 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1960-07 / 1960-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/015 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1960-09 / 1960-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0750/016 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1960-11 / 1960-12 

 
 

 
UI 0751 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/017 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1961-01 / 1961-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/018 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1961-03 / 1961-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/019 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1961-05 / 1961-06 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/020 - [em falta]. 1961-07 / 1961-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/021 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1961-09 / 1961-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/022 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1961-11 / 1961-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/023 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1962-01 / 1962-02 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/024 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1962-03 / 1962-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0751/025 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1962-05 / 1962-06 

 
 

 
UI 0752 

 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/026 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1962-07 / 1962-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/027 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1962-09 / 1962-10 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/028 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1962-11 / 1962-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/029 - [em falta]. 1963-01 / 1963-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/030 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1963-05 / 1963-08 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/031 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1963-09 / 1963-12 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/032 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1969-01 / 1969-04 
 
DC. PT/ADN/SGDN/1REP/180/0752/033 - Telegramas e mensagens da 1ª Repartição do SGDN. 1971 / 1971 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


