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O ARQUIVO DA DEFESA NACIONAL (ADN) tem como missão guardar, tratar e difundir os documentos do Ministério 

da Defesa Nacional, salvaguardando o seu património arquivístico e promovendo o seu acesso ao público em geral. 

Neste contexto, o ADN tem centrado a sua acção no tratamento dos fundos arquivísticos através da identificação e 

organização da documentação, facilitando o seu acesso através da inventariação dos fundos arquivísticos e 

respectiva divulgação na Internet.   

No final de 2010, o ADN iniciou o tratamento documental do Fundo da Comissão Mista Luso-Alemã (ADN/F4) 

constituído por 240 unidades de instalação que abarcam os anos de 1954 a 1986, e cuja documentação foi 

desclassificada por despacho do ministro da Defesa Nacional de 14 de Dezembro de 2010.   

Esta Comissão, criada por despacho ministerial de 11 de Junho de 1963, sob dependência directa do ministro da 

Defesa Nacional, tinha como missão planear e processar a execução das facilidades concedidas pelo governo 

português ao governo da República Federal da Alemanha, ou deste recebidas, no domínio militar e da indústria de 

material de guerra. A CMLA funcionava junto da Repartição do Gabinete do Ministro da Defesa Nacional, mas 

independente desta e era composta por um presidente, um secretário permanente, um número variável de vogais 

permanentes e eventuais, e uma Secretaria e Arquivo.   

O inventário do fundo da CMLA, agora disponível, encontra-se organizado em 76 séries ordenadas de acordo com o 

classificador original e numeradas sequencialmente, e onde se destacam as conversações luso-alemãs e os 

processos de construção da Base Aérea 11, em Beja e respectivo Bairro Residencial e Hospital Militar, o projecto 

“Turista” para concessão de facilidades militares na Península de Tróia, o projecto “Triton” em Alverca para 

manutenção de material aeronáutica nas Oficinas Gerais de Material Aeronáutico e os contratos firmados com 

diversas unidades fabris, nomeadamente Braço de Prata, Barcarena e Fundição de Oeiras para fabrico de 

armamento e munições. Contém também os processos dos Serviços Centrais de Ligação Alemães em Portugal, 

posteriormente designados por Delegação Militar Alemã em Portugal e que tinham competência para tratar dos 

assuntos relacionados com estacionamento, deslocação de unidades militares e serviços das Forças Armadas 

Alemãs e respectivas instalações em território português.  
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