
2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

1/428 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secretariado-Geral da Defesa Nacional 
(SGDN) 
2ª Repartição - Informações 

 
1939 – 1974 

 
Inventário 

 

 

 
 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

2/428 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

3/428 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA TÉCNICA: 
 
Ministério da Defesa Nacional 
Secretaria-Geral. Direção de Serviços Administrativos e Financeiros.  
Arquivo da Defesa Nacional 
 
Inventário do Secretariado Geral da Defesa Nacional. 2ª Repartição – Informações Militares (SGDN/2REP), 1939 – 1974 
Fundo PT/ADN/SGDN/2REP 
 
Organização e Descrição: Maria João Pires 
Colaboração: Serafim Roriz  
Norma de descrição Arquivística: ISAD(G) 
Datas: 2017 - 2018 
Lisboa, 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

4/428 
 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

5/428 
 

[Ficha de Fundo] 
 

PT/AND/SGDN - Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) 
 
[Datas extremas] 
1939 / 1974 
 
[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 
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militar de serviço no estrangeiro e com os adidos militares ou missões militares estrangeiras em Portugal e 
coordenadas pelo Secretariado da Defesa; manter as relações com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e 
estudar, os assuntos de natureza diplomática que se relacionem ou interessem à defesa da nação; estudar os 
problemas relativos aos serviços de cifra e segurança dos documentos classificados, nacionais ou oriundos de 
organizações internacionais, e os problemas relativos às atribuições da Comissão Interministerial de Segurança, 
elaborar as diretivas técnicas e fiscalizar o seu cumprimento. A 3ª Repartição tinha como competência os 
assuntos de armamento e equipamento, os problemas relacionados com as servidões de carácter militar e com as 
de carácter civil de interesse para a defesa nacional e o equipamento defensivo do território; elaborar e manter 
atualizada a estatística dos estabelecimentos fabris do Estado e da indústria privada que produzem ou sejam 
adaptáveis ao fabrico de armas e munições ou explosivos; manter atualizados os elementos estatísticos relativos 
às necessidades das forças armadas; colaborar nos estudos relativos à mobilização dos transportes e mão-de-
obra, em caso de guerra ou de grave emergência; preparar os estudos para a coordenação dos orçamentos 
militares e de defesa civil e repartição de verbas globais; preparar o estudo para a coordenação do apoio logístico, 
às forças armadas e definição da política fabril militar.  
A Secretaria tratava dos assuntos respeitantes ao pessoal em serviço no SGDN, recebia, registava e expedia a 
correspondência; registava as condecorações conferidas pelo Ministro da Defesa Nacional a estrangeiros. O 
Conselho Administrativo superintendia, sob orientação do CEMGFA, em todos os atos de administração do SGDN 
e dirigia a Biblioteca. O Centro de Transmissões encaminhava, processava, cifrava, distribuía e arquivava todas as 
mensagens enviadas pelo Gabinete do Ministro da Defesa Nacional e pelo SGDN ou a eles destinados. O Registo 
arquivava a documentação e a correspondência sujeitas a condições especiais de segurança.  
Segundo o quadro orgânico inicial o SGDN era composto por 65 efetivos, dos quais 30 oficiais do Exército, 7 
oficiais da Armada, 5 da Força Aérea e 23 oficiais oriundos de qualquer ramo das forças armadas.  
Em 1969, por determinação do Decreto-lei 49.106, de 7 de Julho, o SGDN foi remodelado dando origem ao 
Estado-Maior General das Forças Armadas e ao órgão de serviços destinados à administração conjunta das forças 
armadas. Em 1974, com a Revolução de 25 de Abril, o Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN) foi extinto, 
pela Lei nº 1/74, de 25 de Abril de 1974, pela qual todos os poderes eram exercidos pela Junta de Salvação 
Nacional. O art.º 1º do Decreto-Lei nº 203/74, de 15 de Maio, estabelece a orgânica do Governo Provisório, 
constituído pelo Primeiro-Ministro, pelos Ministros sem pasta e por Ministros de várias pastas, entre eles o da 
Defesa Nacional. O art.º 3º refere-se às competências do Ministro da Defesa Nacional. 
 
 
[História custodial e arquivística] 
A documentação produzida manteve-se inicialmente no Palácio da Cova da Moura, em Lisboa, sede do SGDN. Por 
exiguidade das instalações, a partir de 1964, parte da documentação foi sendo enviada para o forte de São Julião 
da Barra (cf. Cf. PT/ADN/FG/1030/ 002 e PT/ADN/FG/2165/002). 
Na sequência do 25 de Abril de 1974, a documentação que entretanto existia no palácio da Cova da Moura, foi 
transferida, parte, para o edifício onde funciona atualmente o Ministério da Defesa Nacional, no Restelo, e outra 
enviada para o Forte de São Julião da Barra. Visto não existirem guias de remessa da documentação enviada para 
o Forte de São Julião, desconhece-se com exatidão as datas de envio. Sabe-se, no entanto, que “de modo mais 
simplista e irresponsável, as secções de Arquivo dos vários sectores do departamento da DEFNAC (Defesa 
Nacional) depositam em São Julião da Barra, sem a ninguém os confiarem, todos os excedentes da sua 
capacidade de armazenagem” (Cf. PT/ADN/FG/2165/002 - Informação 255/RB, de 17 de Julho de 1970 da 2ª 
Repartição sobre “Arquivo Geral do SGDN/Fortaleza de São Julião da Barra”). 
Relativamente à 2ª Repartição, “os processos (...) encontram-se, de uma maneira geral, queimados até 1965, 
incluindo alguns de 1966/67. (...) A escolha para queima tem sido feita pelo chefe do CI (Centro de Informações 
(?) (...). Devido à morosidade que teria e à falta que o pessoal deslocado para São Julião faria no arquivo não se 
têm feito registos de destruição nas fichas dos documentos, nem certificados de queima dos documentos (...)” (cf. 
Informação 262/RB, da 2ª Rep, pº 0001.2 de 1969, PT/ADN/FG/2165/002). 
 
[Fonte imediata de aquisição ou transferência] 
Transferido para o ADN (no CME - Paço de Arcos) em Junho de 2008. 
 
[Âmbito e conteúdo] 
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 
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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. 
 
[Característica 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 relacionadas] 
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/AND/SGDN/2REP - Secretariado Geral da Defesa Nacional. 2ª Repartição – Informações Militares 
 
 
   

   
[Datas de produção] 
1939 / 1974 
 
[Dimensão e suporte] 
Secção constituída por 293 séries compostas por 974 unidades de instalação, 6246 processos e 184 copiadores de 
correspondência.  
 
[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 2ª Repartição do SGDN 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 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. 
 
[Âmbito e conteúdo] 
Fundo constituído por processos relativos às informações militares no período da guerra do ultramar e processos 
NATO, com destaque para os Serviços de Informações Militares, correspondência com os ministérios e adidos 
militares, informações transmitidas por diversos informadores, relatórios de informações dos comandos militares 
de Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, Timor e Macau, nos quais se incluem PERINTREPS, INTSUM, 
INTREPS, SUPINTREPS, SITREPS, estudos de situação, reuniões de comandos e dos Serviços de  Centralização e 
Coordenação de Informações (SCCI), informações sobre os movimentos de libertação e sobre a situação política e 
militar internacional em geral e dos países africanos em particular.  
 
[Avaliação, selecção e eliminação] 
Procedeu-se à avaliação dos processos e à eliminação de duplicados, certificados de transferência de 
documentos, listas de distribuição de documentos, registo de protocolo, guias de remessa de correspondência, 
escalas de serviços de ordenanças e pedidos de aquisição de publicações e revistas. 
 
[Sistema de organização] 
A 2ª REP do SGDN utilizou 2 classificadores, os quais nunca foram encontrados, e que vigoraram em simultâneo 
nos anos de 1966 a 1968. Muitos documentos estavam por classificar integrados em processos sob o título 
Pendentes e diversos assuntos encontravam-se repetidos em cada classificador ou classificados de forma 
diferente. Também a falta de títulos nos processos, que continham apenas o nº de classificação não facilitou a 
recuperação dos classificadores originais. Esta situação implicou um estudo profundo dos 2 classificadores e a 
classificação dos não classificados, de modo a criar um classificador geral e uniforme que permitisse a 
organização dos processos e o levantamento de séries documentais. 
A organização da 2ª Repartição permitiu formar 293 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: 
Sr. 1 - Assuntos da 2ª Repartição 
Sr. 2 - Publicações  
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Sr. 3 - Serviços de Informações Militares  
Sr. 4 - Correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros 
Sr. 5 - Correspondência com o Ministério do Ultramar 
Sr. 6 - Grupo de Trabalho do Ministério do Ultramar para a Coordenação de Transportes na Região Centro e Sul 
de África  
Sr. 7 - Adidos Militares e Missões Diplomáticas 
Sr. 8 - Adido Militar em Madrid 
Sr. 9 - Adido Militar em Londres 
Sr. 10 - Adido Militar em Washington 
Sr. 11 - Adidos Militares no Rio De Janeiro 
Sr. 12 - Adidos Militares em Paris 
Sr. 13 - Adidos Militares em Bona 
Sr. 14 - Adidos Militares em Pretória 
Sr. 15 - Adidos Militares em Salisbury (Rodésia) 
Sr. 16 - Adidos Militares Estrangeiros em Portugal 
Sr. 17 - Informações da PIDE 
Sr. 18 - Informações Sobre Política Africana 
Sr. 19 - Informações entre Espanha e Portugal  
Sr. 20 - Informações entre França e Portugal 
Sr. 21 - Informações Sobre Atividades Comunistas 
Sr. 22 - Informações Sobre o Bloco Soviético 
Sr. 23 - Subcomité NATO para a Politica Económica Soviética 
Sr. 24 - Marinha Mercante e Militar Soviética 
Sr. 25 - Operações de Vigilância de Navios Soviéticos 
Sr. 26 - Informações sobre Atividades Económicas e Financeiras 
Sr. 27 - Cerimónias, Convites e Felicitações 
Sr. 28 - Visitas de Entidades Estrangeiras 
Sr. 29 - Visitas de Entidades Nacionais 
Sr. 30 - Informações dobre Efetivos Militares  
Sr. 31 - Condecorações e Oferecimentos 
Sr. 32 - Pessoal NATO 
Sr. 33 - Instrução e Formação 
Sr. 34 - Acordos Internacionais 
Sr. 35 - Acordos NATO 
Sr. 36 - Conselho do Atlântico Norte 
Sr. 37 - Atas do Conselho Permanente NATO 
Sr. 38 - Comité Politico do Atlântico Norte 
Sr. 39 - Comité Militar do Atlântico Norte 
Sr. 40 - Reuniões e Conferências NATO 
Sr. 41 - Relatórios do SHAPE  
Sr. 42 - Informações do SHAPE  
Sr. 43 - Informações do SACEUR  
Sr. 44 - Relatórios e Informações do SACLANT  
Sr. 45 - Informações dos Grandes Comandos para o Grupo Permanente NATO 
Sr. 46 - Reuniões do Conselho da NATO 
Sr. 47 - Grupos de Trabalho e Comités NATO 
Sr. 48 - Informações do ACEREP 
Sr. 49 - Informações do NADEX 
Sr. 50 - Informações do Centro de Situação NATO 
Sr. 51 - Comité de Informação e Relações Culturais NATO 
Sr. 52 - Agência de Uniformização Militar NATO (MAS) 
Sr. 53 - Stanags  e Publicações NATO 
Sr. 54 - Exercícios NATO 
Sr. 55 - Missão Militar e Representações NATO 
Sr. 56 - Mensagens NATO 
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Sr. 57 - Transportes 
Sr. 58 - Pedidos de Sobrevoo e Aterragem  
Sr. 59 - Autorizações de Sobrevoo e Aterragem 
Sr. 60 - Pedidos de Filmes e Fotografias Aéreas 
Sr. 61 - Segurança NATO 
Sr. 62 - Segurança do Pessoal e das Instalações 
Sr. 63 - Inspeções de Segurança 
Sr. 64 - Autoridade Nacional de Segurança (ANS) 
Sr. 65 - Segurança das Indústrias  
Sr. 66 - Informações sobre Indústrias  
Sr. 67 - Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial  
Sr. 68 - Relatórios de Situação no Ultramar Português   
Sr. 69 - Boletins Informativos da 2ª Repartição do SGDN  
Sr. 70 - Resumo Mensal da Situação do Inimigo nos Teatros de Operações Ultramarinos 
Sr. 71 - Cabo Verde  
Sr. 72 - Perintreps de Cabo Verde  
Sr. 73 - Relatórios de Informação de Cabo Verde  
Sr. 74 - Guiné  
Sr. 75 - Ordens e Normas do Comando da Guiné  
Sr. 76 - Pedidos de Pesquisa e Relatórios de Notícias da Guiné 
Sr. 77 - Estudo de Informações da Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau  
Sr. 78 - Diretivas do Comando Chefe da Guiné  
Sr. 79 - Reuniões do Centro de Coordenação de Informações da Guiné 
Sr. 80 - Boletins de Informações do Centro de Coordenação de Informações da Guiné 
Sr. 81 - Intsum. Sumários de Informações do Gabinete Militar da Guiné 
Sr. 82 - Intreps. Relatórios de Informações da Guiné 
Sr. 83 - Perintreps do CTIG e CCFA da Guiné 
Sr. 84 - Perintreps do Comando de Defesa Maritima da Guiné 
Sr.85 - Resumos de Operações da Guiné  
Sr. 86 - Relatórios Diários da Situação Sociopolitica da Guiné 
Sr. 87 - Relatórios Semanais de Atividades Navais da Guiné 
Sr. 88 - Supintreps da Guiné 
Sr. 89 - Relatórios de Ação Psicológica da Guiné 
Sr. 90 - Ação Psicológica da Guiné 
Sr. 91 - Sitreps do CCFA da Guiné  
Sr. 92 - Sitreps do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné (COMZAVERDE Guiné) 
Sr. 93 - Sitreps do Comando de Defesa Marítima da Guiné  
Sr.94 - Sitreps Circunstanciados do CTIG e CCFA da Guiné  
Sr.95 - Sitreps Circunstanciados do Comando Avançado Operacional (CAOP) Teixeira Pinto da Guiné  
Sr.96 - Sitreps Circunstanciados do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné (COMZAVERDE Guiné)   
Sr. 97 - Reuniões de Comando da Guiné 
Sr. 98 - Perintransrep da CHERET sobre a Guiné  
Sr. 99 - Relatórios de Notícias da CHERET sobre a Guiné  
Sr.100 - Atividade do Inimigo na Guiné  
Sr.101 - Material Capturado na Guiné  
Sr.102 - Pessoal da Guiné 
Sr.103 - Vigilância Aérea e Marítima na Guiné 
Sr.104 - Incidentes de Fronteira na Guiné 
Sr.105 - Refugiados da Guiné 
Sr.106 - PAIGC 
Sr.107 - FlING 
Sr.108 - Transmissões e Escutas Rádio da Guiné 
Sr.109 - Relações com os Paises Vizinhos da Guiné 
Sr.110 - S. Tomé e Príncipe  
Sr.111 - Angola 
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Sr.112 - Visitas de Entidades Civis e Militares a Angola  
Sr.113 - Ordens e Normas do Comando de Angola 
Sr.114 - Informações da PIDE sobre Angola  
Sr.115 - Pedidos de Pesquisa e Relatórios de Notícias Sobre Angola  
Sr.116 - Estudos de Informações de Angola e S. Tomé E Príncipe  
Sr.117 - Notas Semanais do CCFAA  
Sr.118 - Relatórios Anuais da RMA / CCFAA   
Sr.119 - Relatórios Trimestrais do QG / RMA  
Sr.120 - Relatórios Periódicos de Informações da RMA   
Sr.121 - Supintreps de Angola   
Sr.122 - Perintreps da RMA e CCFAA   
Sr.123 - Perintreps do Comando Naval de Angola 
Sr.124 - Sitreps do Comando Militar de Angola  
Sr.125 - Sitreps do Comando Maritimo de Angola 
Sr.126 - Sitreps da 2ª Região Aérea - Angola  
Sr.127 - Sitreps Circunstanciados da RMA /CCFAA 
Sr.128 - Sitreps Circunstanciados do Comando Naval de Angola 
Sr.129 - Sitreps Circunstanciados da 2ª Região Aérea - Angola  
Sr.130 - Reuniões de Conselho de Defesa Militar de Angola  
Sr.131 - Reuniões de Comando de Angola  
Sr.132 - Relatórios Periódicos da RMA  
Sr.133 - Relatórios Periódicos do CCFAA  
Sr. 134 - Relatórios Periódicos de Comando da 2ª Região Aérea 
Sr. 135 - Relatórios Periódicos de Comando do Comando Naval de Angola  
Sr.136 - Relatórios Especiais de Informações da RMA / CCFAA  
Sr.137 - Relatórios Especiais de Informações dos SCCIA  
Sr.138 - Relatórios de Situação dos SCCIA  
Sr.139 - Relatórios dos SCCIA sobre Atividade do Inimigo  
Sr.140 - Relatórios da CHERET sobre Angola 
Sr.141 - Caminhos de Ferro de Angola  
Sr.142 - Atividade do Inimigo em Angola 
Sr.143 - Atividade do Inimigo por Distritos em Angola  
Sr.144 - Ação dos Flechas em Angola  
Sr.145 - Operações em Angola  
Sr.146 - Material de Guerra do Inimigo em Angola  
Sr.147 - Reuniões do Conselho Provincial de Contrassubversão de Angola 
Sr.148 - Relatórios de Contrassubversão de Angola 
Sr.149 - Relatórios de Ação Psicológica da RMA 
Sr.150 - Relatórios de Contrainformação de Angola  
Sr.151 - Ação Psicológica e Contrassubversão em Angola 
Sr.152 - Prisioneiros, Desaparecidos e Desertores em Angola 
Sr.153 - Mapas Mensais de Baixas em Angola 
Sr.154 - Vigilância Aérea e Marítima em Angola 
Sr.155 - Apoios aos Movimentos Nacionalistas em Angola  
Sr.156 - Incidentes de Fronteira de Angola  
Sr. 157 - Refugiados de Angola 
Sr. 158 - Movimentos Politicos de Angola 
Sr. 159 - UPA 
Sr. 160 - GRAE 
Sr. 161- JMAE 
Sr. 162 - FNLA 
Sr. 163 - MPLA 
 Sr. 164 - UNITA 
Sr. 165 - ELNA  
Sr. 166 - Movimentos Religiosos em Angola 
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Sr. 167 - Apoio das Organização Africanas em Angola 
Sr. 168 - Situação em Angola. Atitudes das Populações 
Sr. 169 - Moçambique 
Sr. 170 - Visitas de Entidades Civis e Militares e Moçambique 
Sr. 171 - Ordens e Normas do Comando de Moçambique 
Sr. 172 - Diretivas Operacionais de Moçambique 
Sr. 173 - Dados Estatísticos de Operações em Moçambique 
Sr. 174 - Informações da PIDE sobre Moçambique 
Sr. 175 - Relatórios de Situação Externa da PIDE Moçambique 
Sr. 176 - Pedidos de Pesquisa e Relatórios de Notícia sobre Moçambique 
Sr. 177 - Estudos de Informação sobre Moçambique 
Sr. 178 - Relatórios de Informações de Moçambique 
Sr. 179 - Supintreps da RMM 
Sr. 180 - Perintreps da RMM e CCFAM 
Sr. 181 - Perintreps do COMZIN e Comando Avançado de Nampula 
Sr. 182 - Perintreps do Comando Naval de Moçambique 
Sr. 183 - Perintreps da 3ª Região Aérea 
Sr. 184 - Perintreps da Policia de Segurança Pública de Moçambique 
Sr. 185 - Sitreps do Comando Militar de Moçambique 
Sr. 186 - Sitreps da 3ª Região Aérea 
Sr. 187 - Sitreps do Comando Marítimo de Moçambique (COMAR) 
Sr. 188 - Sitreps da ZIN Moçambique  
Sr. 189 - Sitreps Circunstanciados do Comando em Lourenço Marques  
Sr. 190 - Sitreps Circunstanciados do Comando em Nampula 
Sr. 191 - Sitreps Circunstanciados da 3ª Região Aérea 
Sr. 192 - Sitreps Circunstanciados do Comando Naval de Moçambique 
Sr. 193 - Sitreps Circunstanciados do Comando da Defesa de Lourenço Marques 
Sr. 194 - Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique 
Sr. 195 - Atas das Reuniões de Comandos de Moçambique 
Sr. 196 - Relatórios de Comando e Situação de Moçambique 
Sr. 197 - Resumos de Situação do Comando em Nampula 
Sr. 198 - Resumos de Situação do Comando em Lourenço Marques 
Sr. 199 - Relatórios de Comando da 3ª Região Aérea 
Sr. 200 - Relatórios de Situação dos SCCIM  
Sr. 201 - Relatórios de Informações dos SCCIM 
Sr. 202 - Relatórios de Notícias dos SCCIM  
Sr. 203 - Resenhas de Informações, Imprensa e Rádio dos SCCIM  
Sr. 204 - Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM 
Sr. 205 - Atas das Reuniões dos SCCIM  
Sr. 206 - Atividade Operacional em Moçambique  
Sr. 207 - Material de Guerra Capturado em Moçambique 
Sr. 208 - Ação Psicológica e Contrassubversão em Moçambique 
Sr. 209 - Supintreps de Contrassubversão de Moçambique 
Sr. 210 - Contrainformação em Moçambique 
Sr. 211 - Baixas em Moçambique  
Sr. 212 - Ação Psicossocial em Moçambique  
Sr. 213 - Incidentes de Fronteira em Moçambique 
Sr. 214 - Refugiados de Moçambique 
Sr. 215 - Movimentos Políticos de Moçambique 
Sr. 216 - FRELIMO  
Sr. 217 - Bases da FRELIMO 
Sr. 218 - COREMO  
Sr. 219 - Ligações Ao Malawi. Processo Engº Jorge Jardim.  
Sr. 220 - Atividades Religiosas em Moçambique  
Sr. 221 - Apoio de Organizações Africanas a Moçambique  
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Sr. 222 - Situação dm Moçambique. Atitude das Populações  
Sr. 223 - Relações de Moçambique com Outros Paises 
Sr. 224 - Movimento dos Navios Britânicos ao Largo da Beira 
Sr. 225 - Índia  
Sr. 226 - Macau  
Sr. 227 - Incidentes em Macau  
Sr. 228 - Perintreps de Macau  
Sr. 229 - Timor  
Sr. 230 - Perintreps de Timor  
Sr. 231 - Exercício ALCORA  
Sr. 232 - Resenhas de Imprensa e Circulares do MNE 
Sr. 233 - Imprensa e Rádio Estrangeira do MU  
Sr. 234 - Imprensa Ultramarina do MU 
Sr. 235 - Política Internacional e Posição de Portugal no Exterior do MU 
Sr. 236 - Situação Interna das Províncias Ultramarinas e Acção Exterior 
Sr. 237 - Boletins de Informação da PSP 
Sr. 238 - Relatórios de Contrassubversão do EME  
Sr. 239 - Resumo Diário de Noticias do EME 
Sr. 240 - Resumo e Boletim Mensal de Noticias do EME 
Sr. 241 - Relatórios Periódicos sobre a Situação no Ultramar do EME 
Sr. 242 - Boletins de Informação da Legião Portuguesa 
Sr. 243 - Relatórios Periódicos de Contrainformação do EMA 
Sr. 244  - Ação Psicológica e Subversão 
Sr. 245 - Estados Maiores Peninsulares 
Sr. 246  - Guerrilhas 
Sr. 247 - Influência Internacional em África 
Sr. 248 - Influência Comunista em África 
Sr. 249  - Comissão de Desarmamento da ONU 
Sr. 250  - Resoluções da ONU 
Sr. 251  - Conferências e Organizações Internacionais 
Sr. 252  - Luta Antiterrorismo nas Províncias Ultramarinas 
Sr. 253  - Situação Internacional 
Sr. 254  - Situação dos Países Africanos 
Sr. 255  - Situação no Norte de África 
Sr. 256  - Situação no Senegal 
Sr. 257  - Situação na República da Guiné 
Sr. 258  - Situação no Gana 
Sr. 259  - Situação na Nigéria 
Sr. 260  - Situação na República Popular do Congo (Brazza) 
Sr. 261  - Situação na República Democrática do Congo (Leo) 
Sr. 262  - Comentários Sobre a Situação Congolesa 
Sr. 263  - Situação na Zâmbia 
Sr. 264  - Situação na Rodésia 
Sr. 265  - Situação no Malawi 
Sr. 266  - Situação na África Do Sul 
Sr. 267  - Situação no Botsuana e Suazilândia 
Sr. 268  - Situação na Tanzânia 
Sr. 269  - Situação no Quénia 
Sr. 270  - Situação no Mali 
Sr. 271  - Situação no Médio Oriente 
Sr. 272  - Situação em Espanha 
Sr. 273  - Situação na Alemanha 
Sr. 274  - Situação em França 
Sr. 275  - Situação na Grã-Bretanha 
Sr. 276  - Situação na Europa de Leste 
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Sr. 277  - Situação na URSSs 
Sr. 278  - Situação nos EUA 
Sr. 279  - Situação no Canadá 
Sr. 280  - Situação no Brasil 
Sr. 281 - Situação na China 
Sr. 282  - Situação da Indonésia, Malásia e Filipinas 
Sr. 283  - Situação no Vietname 
Sr. 284  - Situação na Austrália 
Sr. 285  - Sumula de Informações e Notícias 
Sr. 286  - Coletânea de Informações 
Sr. 287  - Coletânea de Notícias 
Sr. 288  - Copiador de Relatórios de Notícias e Pedidos de Pesquisa 
Sr. 289 - Informações 
Sr. 290  - Correspondência Expedida 
Sr. 291 - Correspondência da ANS 
Sr. 292  - Telegramas e Mensagens 
Sr. 293  - Telegramas e Mensagens NATO 
 
 
[Condições de acesso] 
A documentação da 2ª Repartição do SGDN, foi desclassificada por despacho do Ministro da Defesa Nacional de 
14 de dezembro de 2010. O acesso à documentação faz-se de acordo com a lei geral aplicável. 
 
[Idioma e escrita] 
Contém documentos em francês, inglês e línguas africanas. 
 
[Características físicas e requisitos técnicos] 
Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservações, em particular, as fotocópias químicas, 
algumas das quais parcial ou totalmente ilegíveis. Nos casos em que ainda é possível, tem-se recorrido à sua 
reprodução em fotocópia, que é colocada junto ao respetivo documento. 
 
[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. 
 
[Data da descrição] 
12/4/2017 
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Inventário analítico 

 
 

 
 

SC. PT/ADN/SGDN/2REP - Secretariado Geral da Defesa Nacional (SGDN) - 2ª Repartição 
(Informações) 
 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/001 

Título: Assuntos da 2ª Repartição 

Datas extremas: 1959 / 1971 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 1 - 4) contendo um total de 33 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a assuntos da 2ª repartição do SGDN, normas, protocolo, 
segurança, informações, pessoal, orçamentos, distribuição de documentos e sistema de Planeamento-Programação-
Orçamento - PPO 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0000 - 0003 

Idioma e escrita: Contém documentos em alemão e inglês. 
 

UI 0001 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/001 - “Normas de protocolo nas Forças Armadas”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/002 - Assuntos do chefe da 2ª Repartição do SGDN” . Contém o problema estratégico 
português, breve resumo da situação em África, artigo sobre a UPA, conferência do Dr. Pereira Bastos sobre países vizinhos 
de Moçambique, ofensiva chinesa em África, definição de agressão, exposição ao GEN Wendtland sobre a situação, 
apontamento fornecido ao GEN Jacquier, acordos com os EUA, política militar de Espanha, Agência Militar de Uniformização 
– MAS, queixa de Henrique Galvão contra Humberto Delgado, organização do inimigo, ação psicossocial, plano de ação 
psicológica, manual de ação psicológica, dados sobre a Frente Patriótica de Libertação Nacional de Portugal. 1962 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/003 - Assuntos do chefe da 2ª Repartição do SGDN. Contém informações sobre reuniões 
mensais de informações no SGDN, pessoal, normas e legislação, SIPFA, adidos, segurança, marinha, protocolo e propostas de 
louvor. 1963 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/004 - Atividades da Comissão de Catalogação das Forças Armadas – COCAFA. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/005 - Assuntos da 2ª Repartição. Contém notas sobre a queda de um depósito de 
combustível de um avião espanhol, comemorações do VIII Centenário da Reconquista da Cidade de Évora, carta de Jochen 
Bruchmer sobre carimbos de bordo da Marinha de Guerra, conferência pelo COR Russel do Exército dos EUA sobre operações 
no Vietnam do Sul, cópias dos relatórios elaborados pelo Dr. George Hoffman, delegado do Comité Internacional da Cruz 
Vermelha, sobre visitas efetuadas aos prisioneiros políticos e militares que se encontram em Bissau e Mansoa. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/006 - Processo do chefe da 2ª repartição CMG Correia de Barros. Contém relatório sobre 
a deslocação ao Malawi em julho de 1966, documentos da Conferência Internacional de Oxford sobre “Diplomatic 
Realignments”, resumos de comunicações, notas pessoais. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/007 - Processo especial do chefe da 2ª Repartição. Contém informações e mensagens 
sobre as operações satélite das Shears e Neptune, operações Neptuno e Júpiter. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/008 - Assuntos da 2ª Repartição. Contém informações sobre as informações produzidas 
pela 2ª repartição, funcionamento deficiente dos serviços da Secretaria-Geral do SGDN, orçamento geral da província de S. 
Tomé e Príncipe para o ano de 1969. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0001/009 - Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas. Contém pareceres e informações sobre o 
casamento dos militares. 1959  
 

 

 

UI 0002 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/010 - Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas. Contém informações e memorandos, 
atribuição de categoria militar ao pessoal músico e consultas ao auditor jurídico da Defesa Nacional. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/011 - Normas reguladoras da correspondência entre os departamentos das Forças 
Armadas. Contém nota sobre elementos estatísticos sobre as Forças Armadas, simplificação do procedimento de consulta 
aos 3 ramos das Forças Armadas e circular sobre precedências a mensagens. 1960 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/012 - Procedimentos administrativos da 2ª Repartição. Contém notas o orçamento 
suplementar de defesa, encargos com deslocações e ajudas de custo, normas relativas à entrada, movimentação interna e 
arquivo de documentos. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/013 - Procedimentos administrativos da 2ª Repartição. Contém notas sobre 
reorganização do departamento da defesa nacional, indicações para a redação e apresentação de requerimentos e 
preenchimento de passaportes de licença e normas de arquivo. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/014 - Arquivo da 2ª Repartição. Contém informações sobre instalações, estudo sobre 
microfilmagem, elaboração da ordem de batalha. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/015 - Pessoal da 2ª Repartição. Contém nomeações, admissões e condecorações. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/016 - Pessoal da 2ª Repartição. Contém nomeações, admissões e condecorações. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/017 - Pessoal da 2ª Repartição. Contém nomeações, admissões e condecorações. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0002/018 - Pessoal da 2ª Repartição. Contém nomeações, admissões e condecorações. 1966  
 

 

 

UI 0003 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0003/019 - Pessoal da 2ª Repartição. Contém nomeações, admissões e condecorações. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0003/020 - Pessoal da 2ª Repartição. Contém nomeações, admissões e condecorações. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0003/021 - Circulação de documentos na 2ª Repartição. Contém informações sobre a caixa 
postal para serviço da repartição, classificação das precedências, normas de arquivo. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0003/022 - Circulação de documentos na 2ª Repartição. Contém impressos dos documentos e 
de sobrescritos utilizados nas repartições do SGDN. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0003/023 - Sistematização da distribuição da documentação NATO no SGDN. Contém 
informações sobre a distribuição e circulação de documentos NATO na repartição. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0003/024 - Encaminhamento de documentos NATO no SGDN pela Secretaria-geral. Contém 
documentos NATO e informações sobre a distribuição e circulação de documentos NATO na repartição, iniciais e designações 
de organismos e de documentos do Pacto do Atlântico Norte. 1970  
 

 

 

UI 0004 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/025 - NEP dactilografia. Contém normas 1 a 14, para a redação e apresentação de 
requerimentos e passaportes de licenças, endereços, encaminhamento de documentos NATO recebidos na 2ª repartição, 
entidades que devem assinar a correspondência no SGDN, entrada e saída de documentos e movimentação interna de 
documentos. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/026 - NEP do Centro de Transmissões do SGDN. NEP do Centro de Transmissões do 
SGDN.  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/027 - Segurança das transmissões. Contém diretiva para a redação de mensagens, 
reconhecimento das transmissões, segurança das transmissões NATO, reunião das agências nacionais de distribuição, 
reuniões da ACCA – Ad-Hoc Cryptographie Cordination Agency. 1954 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/028 - Segurança das transmissões. Contém informações sobre a segurança e segredo das 
comunicações telegráficas entre o SGDN e a Missão Militar de Washington, segurança das transmissões NATO, diretiva para a 
redação de mensagens. 1962 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/029 - Segurança das transmissões. Contém informação sobre a transmissão de 
documentos classificados para Macau e Timor, reunião do Comité Militar de Coordenação das Telecomunicações Europeias. 
1963 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/030 - Encaminhamento de mensagens. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/031 - Comparticipação da 2ª Repartição no sistema Planeamento-Programação-
Orçamento a cargo da futura 5ª Direcção do SGDN (inicio em Dezembro de 1970). 1º vol. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/032 - Comparticipação da 2ª repartição no sistema Planeamento-Programação-
Orçamento a cargo da futura 5º Direcção do SGDN (inicio em Dezembro de 1970), 2º vol. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/001/0004/033 - Comparticipação da 2ª repartição no sistema Planeamento-Programação-
Orçamento a cargo da futura 5º Direcção do SGDN (inicio em Dezembro de 1970), 3º vol.  1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/002 

Título: Publicações e Palestras 

Datas extremas: 1964 / 1971 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 5 - 7) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre publicações nacionais e estrangeiras, que apoiavam os processos da 
2ª repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0006 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, espanhol, francês, italiano, alemão.  
 

UI 0005 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0005/001 - Publicações. Contém 4 publicações: News Letter – The Institute of Race Relations 
de março de 1965; Aggression from the North – The record of North Viet-Nam’s campaign to Conquer South Viet-Nam; África 
and the World, de dezembro de 1964, artigo sobre Portugal in África. Pro-chinese leader Joins Holden Robert. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0005/002 - Publicações. Contém 3 publicações: Notiziario della Marina; The Institute of Race 
Relations News Letter” abril e maio/junho, comunicações sobre o governo inglês. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0005/003 - Publicações. Contém informação sobre o estudo para a realização de um jornal das 
Forças Armadas, obra “Guerra na Guiné” que o autor TCOR Hélio Esteves Felgas pretende publicar e 3 publicações: 
Intelligence Digest. Special Study 7. New Developments in Tactical Intelligence; Armed Forces management. Published for 
Free World Military executives. 1966 Defense Top Management Annual Report; Inteligence Digest. A review of world affairs, 
out 1966. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0005/004 - Publicações. Contém anúncio ao livro Defeating Comunist Insurgency da Chato and 
Windus; Intelligence Digest; revista Itinerário; L’Observateur Áfricain, atribuições, funcionamento e organização do Estado 
Maior da Força Aérea. 1965 - 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0005/005 - Publicações. Contém 6 publicações: África and the World; 2 revistas Sentinel; 2 
revistas Intelligence Digest e catálogo da Defesa Nacional sobre material e equipamentos capturados pelas Forças Armadas 
ao inimigo nas províncias da Guiné, de Angola e de Moçambique (tipos e origens). 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0005/006 - Publicações. Contém 3 publicações: Washington Report; 2 revistas Sentinel; 
Foreign Report. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0005/007 - Publicações. Contém 12 publicações: revista A voz do Futuro; revista Sentinel; 6 
Hoja de Information; 2 Boletin de Information sobre la Actividade Comunista en África y en el Mundo Arabe; Aspectos del 
Comunismo Internacional; Nouvelles de l’OTAN; cópia da informação sobre o artigo relativo a Amilcar Cabral na publicação 
cubana Granma; dados sobre o Ministério da Defesa da Noruega. 1967  
 

 

 

UI 0006 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0006/008 - Publicações. Contém 5 publicações: 2 Nouvelles Atlantiques; jane’s; 2 exemplares 
dos painéis O Exército no Ultramar; revista Vigilance. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0006/009 - Publicações. Contém 20 publicações: 7 exemplares do Intelligence Digest; 2 
exemplares da Hoja de Informacion; Boletin de Information sobre la Actividade Comunista en África y en el Mundo Arabe; 
Boletim de informações do Estado Maior da Armada; artigo para uma Enciclopédia Americana sobre Espaço Aéreo; catálogo 
de livros da Pall Mall Press; revista Sentinel; Auto Defesa – Órgão de Propaganda e Informação da OPVDCA; 2 exemplares do 
Congo África; Memoria del Ministro de Defensa Nacional al Congreso 1967 – enviado pela Embaixada de Portugal em Bogotá; 
Military Export Reporter; revista Vigilance. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0006/010 - Publicações. Contém 15 publicações: 7 exemplares da Hoja de Información; 
Aspectos del Comunismo Internacional; 2 exemplares do Boletin de Informaçion sobre a atividade comunista em África e no 
mundo Árabe, da Direção-Geral das Praças e Províncias Africanas; revista alemã OMZ – Osterreichische Militarische 
Zeitschrift; Middle East and Maghreb. Topics; The Interpreter. Soviet Efforts to Divide The West; Asian Analist; International 
Communist Front Organisations. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0006/011 - Publicações. Contém 7 publicações: Intelligence Digest; The Interpreter. 
Revolutionary Charter for China; Asian Analist; Middle East and Maghreb. Topics; International Communist Front 
Organisations; e 2 exemplares do Congo-África. 1969-02 / 1969-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0006/012 - Publicações. Contém 18 publicações: 2 exemplares do Middle East and Maghreb. 
Topics; International Communist Front Organisations; Worl Council of Peace including International Institute for Peace; The 
Interpreter: New tsars and Mandarins; The Interpreter: Soviet Leadership Under Stress; Asian Analist; Geographic Note; 10 
exemplares do Research Memorandum. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0006/013 - Publicações. Contém 9 publicações: 4 exemplares do Research Memorandum; 2 
exemplares do Congo-África; Suplemento of Air Force Policy Letter for Commanders; revista Sentinela; cópia do artigo 
L’Angola pourra-t-il éviter l’escalade de la rebelion. 1969-06 / 1969-07 

 

 

 

UI 0007 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0007/014 - Publicações. Contém 11 publicações: 4 exemplares do Congo-África; Worl Strength 
of the Comunist Party Organizations; 2 exemplares do South Áfrican Digest; Boletim do Departamento de Imprensa e 
Informação do Governo Federal da Alemanha; Notícias da África do Sul; Revolution Áfricaine, revista Sentinel. 1969-07 / 
1969-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0007/015 - Publicações. Contém 14 publicações: 3 exemplares do Revolution Áfricain; Articles 
et documents. Chroniques Étrangères; Aviazione Marina; África and the World; Free China Weekly; South Áfrican Digest; 
Ionospheric Predictions; The Áfrican Times; discurso do ministro da defesa britânico Denis Healey na Assembleia do Pacto do 
Atlântico Norte, em Bruxelas; Commanders Digest; 2 exemplares do Congo-África. 1969-11 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0007/016 - Publicações. Contém 16 publicações: CITU – Centro de Intercâmbio e Turismo 
Universitários; 6 exemplares do Congo-África; revista do Exército Rodesiano Assegai; África Report: África vs Portugal; World 
Survey. Portugal on the Move; Armée de l’Air; Boletim do Quartel General de Santa Margarida; revista Personality. In Action 
…Agaist Angola’s Terrorists; carta do Brasil; Free China Weekly; Commanders Digest; tradução do artigo O exército e o 
Vietnam: o complexo da punhalada nas costas; Boletim da Associação Industrial de Angola; Suplemento f Air Force Policy 
Letter for Commanders. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0007/017 - Publicações. Contém 7 publicações: cópia do suplemento Aviations Advisory 
Services Ltd – England; 2 exemplares do Boletim do Departamento de Imprensa e Informação do Governo Federal Alemão; 2 
exemplares do Congo-África; cópia de um artigo do Figaro sobre equipamento militar; Plaquette 1970 da ADO – Association 
pour le Developpment des Oeuvres d’Entr’aide dans l’Armée; Revista general de Marina; revista Continent 2000; Revolution 
Áfricain; normas sobre controlo e exploração da publicações no SGDN; folheto Guerrilheiro do Comittee for Freedom in 
Mozambique, Angola and Guiné. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0007/018 - Elementos da palestra do GEN Paiva Brandão. Contém apontamentos sobre a China 
comunista na política mundial, a experiência comunista em África, resumos mensais de notícias do EME de 1968, relatório 
síntese da atividade dos organismos e serviços da Secretaria Provincial de Fomento Rural entre 1965 e 1966, o ultramar 
português na organização política da nação, Angola 1962 – 1966, auxílio multiforme dos países comunistas a África, principais 
movimentos politico-subversivos no ultramar português, cópia do boletim de informação da Direccion General de Plazas y 
Provincias Africanas, indicadores económicos de Angola. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/002/0007/019 - A nação portuguesa no aspeto militar, por João de Paiva de Faria Leite Brandão. 
1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/003 

Título: Serviços de Informações Militares 

Datas extremas: 1962 / 1973 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 8 - 9) contendo um total de 24 processos, 24 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre os serviços de informações militares, organização dos serviços, 
normas e instruções sobre pedidos de informações, impressos, informações da Marinha e da Força Aérea, Comandos 
Militares e operações militares com destaque para a operação Jasmim, material militar e comunicados de informação 
pública. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0007 - 0016 

Idioma e escrita: Idioma: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0008 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/001 - Cartografia Nacional. Contém publicação sobre cartografia nacional: centralização, 
descentralização e coordenação e informação sobre a implantação das estações radiotelegráficas militares na carta itinerária 
de Portugal na escala 1/25000. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/002 - Serviço de Informações Militares: Impressos . 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/003 - Pedidos de informações de diversas entidades à Defesa. Contém mensagens do 
ministro da Defesa Nacional às Forças Armadas, pedidos de investigação sobre temas militares, Confederação Interaliada dos 
Oficiais de Reserva, posição dos sargentos das Forças Armadas Portuguesas, 3 brochuras, proteção de informações. 1964 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/004 - Normas e instruções. Contém instruções para elaboração de SITREPS mensagens e 
SITREPS circunstanciados, parecer sobre a criação de um Serviço de Coordenação e Centralização de informação a nível 
nacional. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/005 - Normas e instruções. Contém instruções sobre as novas instalações da CHERET, 
normas de segurança relativas ao pessoal miliciano e praças ao serviço. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/006 - Informações do COR Douglas Robert. Munro. Contém notícias sobre a seita Shia, 
informações sobre Moçambique e Niassalândia e outras províncias ultramarinas, mensagens e informações transmitidas pela 
Embaixada de Portugal em Londres com base nas informações do COR Muro. 1962 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/007 - “Informações do Ministério da Marinha. Contém manual dos capitães e oficiais 
para defesa dos navios mercantes, instruções para a organização do Serviço de Informações Militares na Armada, instruções 
para aquisição, processamento e difusão de informações do EMA, comunicados de contatos com submarinos do Bloco 
Soviético e não identificados em tempo de paz, dispositivo das unidades da Armada mo ultramar referido a 1 de Março de 
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1969, plano de informações, organização do serviço SIM, competências da Inspeção Superior da Mobilização Civil, boletim 
periódico de informações do EMA relativo a 11 de Julho de 1973. 1959 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/008 - Informações do Estado Maior da Força Aérea. Contém informações sobre pilotos 
ao serviço da AIR Congo, ALF MIL PIL António de Sousa Faria e Melo, plano de informações, informação sobre o acionamento 
de assuntos de carater aeronáutico, exercícios no espaço aéreo de Santa Maria. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/009 - Informações para os Comandos Militares. Contém mensagens, orçamento geral 
para 1969 da província de S. Tomé e Príncipe, informação sobre a penetração chinesa no continente Áfricano. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/010 - Informações Pollux . Contém informações sobre contactos de Constantino Delicaris 
com a Embaixada de Portugal em Atenas, mensagens sobre armamento para Moçambique, ataques em Angola, atividades do 
PAIGC, notícias sobre a atuação do Malawi frente à FRELIMO, atividades da CIA em Moçambique, atitudes inconvenientes em 
Cacine na Guiné, relatório dos contactos em Madrid com Domingo Garcia Castros, política congolesa, relatório sobre 
possíveis desmandos de militares no aldeamento de Mueda em Moçambique, auto de declarações de Ania Saíde, 
informações sobre a operação Bate Certo em Macomia a norte de Moçambique, relatórios da PIDE de Moçambique sobra 
atividades da 1ª Companhia de Paraquedistas em Nangololo, ataque ao aldeamento do Alto Namuando, situação na zona da 
serra Mapé. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/011 - Operação Jasmim. Estabelecimento de uma rede de informação. Contém 
informações, relatórios, notas sobre a economia da Zâmbia e pesquisa de informações. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0008/012 - Coordenação do plano de investimentos com o esforço de defesa. Contém 
despesas previstas para a 2ª repartição inscritos no Orçamento Suplementar de Defesa para 1965 e relatório preparatório do 
plano de investimentos para 1965-1967 do Grupo de Trabalho para a Coordenação entre os Esforços de Defesa e de 
Desenvolvimento Económico. 1964 / 1965 

 

 

 

UI 0009 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/013 - Investigação e tecnologia para a Defesa. Contém informações sobre o orçamento 
suplementar de defesa para 1966, pesquisa e tecnologia na URSS, documentos da Comissão Coordenadora de Investigação 
para a Defesa, Centro Técnico do SHAPE, comentário a um recorte do “Guardian” sobre despesas de defesa de Portugal, 
ativação do Comando do IBERLANT, definição de agressão. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/014 - Substituição de rotores Adónis 3007 por 3009. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/015 - Entrega das fragatas “Diogo Cão” e “Corte Real. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/016 - Comunicados do Serviço de Informação Pública dos comandos. Contém 
comunicação de incidentes de fronteira, informação da Companhia de Diamantes de Angola sobre recrutamento de Flechas 
para o distrito de Lunda e visita do governador-geral ao Luso. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/017 - Informação pública sobre assuntos NATO. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/018 - Pedidos de informação sobre poluição da natureza. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/019 - Organização do Serviço de Informações Militares (SIM). 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/020 - Serviços de Informações e Transmissões . Contém documentos de planeamento, 
programação e orçamento, extravio de mensagens, envio de documentos com interesse para a ação psicológica, reunião de 
chefes dos centros de transmissões, orçamento suplementar de defesa para 1968, memorando sobre um documento relativo 
à linha de pensamento de alguns militares. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/021 - Croquis relativos ao ultramar português utilizados pelo ministro da Defesa Nacional 
nas suas comunicações ao CSDN. Contém 3 cartas de ação psicológica da Guiné, Angola e Moçambique. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/022 - Caraterísticas dos teatros de operações ultramarinos (Guiné, Angola e 
Moçambique) do ponto de vista logístico. S.d.  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/023 - “Atas das reuniões mensais de informações do SGDN” (contém informações sobre 
a situação nos teatros de operações na Guiné, Angola e Moçambique). Contém informações sobre a situação nos teatros de 
operações na Guiné, Angola e Moçambique. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/003/0009/024 - “Informações do COM Peixoto Correia e oficiais adjuntos” . Contém informações 
sobre a missão à Rodésia, elementos sobre o míssil terra-ar Strela no exercício ALCORA, situação na África Austral, visita de 
adidos militares estrangeiros a Cabo Cerde e Guiné, grupo de trabalho de Caminhos de Ferro do Ministério do Ultramar, 
conversas com os informadores Fomalhaut e Rasalhague, ligação com os serviços de informações franceses, navios russos na 
costa da Guiné, situação militar da Guiné, situação na Zâmbia, Malawi e Botswana, movimento de navios de guerra na URSS, 
conversa do adido militar da França, relação dos adidos que terminaram a comissão em 1971, 24 fotografias sobre cadáveres 
africanos. 1971 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/004 

Título: Correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cxs. (nº 10) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
incluindo a Direção-geral dos Negócios Políticos e da Administração Interna 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.1609, 0017 e 0018 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês,  
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando a 
leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver F5- SIPFA, SR. 19 - Resenha de Imprensa Estrangeira dos SII/MNE, 
[PT/ADN/SIPFA/019] uma vez que alguns exemplares das resenhas foram integrados nesta coleção. 
 

UI 0010 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/004/0010/001 - Correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contém informações 
da Direção-geral dos Negócios Políticos e da Administração Interna, recortes de imprensa, planos do inimigo. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/004/0010/002 - Correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contém mensagens 
do Comando Chefe da Guiné e informações da Direção-geral dos Negócios Políticos e da Administração Interna com recortes 
de imprensa, sobre incidentes na fronteira do Senegal e ações inimigas na Guiné, novas bases do PAIGC, documentos e 
material capturado, ação internacional contra Portugal. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/004/0010/003 - Correspondência com a Direção-geral dos Negócios Políticos e da Administração 
Interna/MNE e o Estado-Maior da Força Aérea sobre a aterragem e estacionamento de um avião da FAP no aeroporto de 
Istambul. Contém notícias sobre o raly do Congo. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/004/0010/004 - Correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contém circulares do 
MNE, relação de membros das nações Unidas, das agências especializadas, da Agência Internacional de Energia Atómica e do 
Acordo Geral sobre as Pautas Aduaneiras e o Comércio, informações sobre o aumento da largura do mar territorial da 
República da Guiné. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/004/0010/005 - Correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contém informações 
sobre o lançamento de produtos radioativos no mar, evacuação experimental de resíduos radiativos no oceano atlântico, 
sobras radioativas, ligação radio entre a embaixada de Portugal em Kishasa com Lisboa, pedidos de informação de 
embaixadas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/004/0010/006 - Correspondência com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Contém informações 
sobre despesas militares e efetivos, apontamento sobre a contribuição portuguesa para a reunião do grupo de peritos sobre 
África da NATO, listas sobre as relações de Portugal com os outros países, apontamentos relativos aos contactos dos 
representantes diplomáticos portugueses com os seus colegas estrangeiros. 1970  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/005 

Título: Correspondência com o Ministério do Ultramar 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 11 - 15) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de correspondência com o Ministério do Ultramar, incluindo a Direção 
Geral das Obras Públicas e Comunicações.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0019 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando a 
leitura. 
 

UI 0011 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0011/001 - Correspondência com o Ministério do Ultramar. Contém ofícios dando 
conhecimento de notícias da Tanzânia e Quénia. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0011/002 - Correspondência com o Ministério do Ultramar. Contém relatórios de notícia sobre 
a construção do Oleoduto Zâmbia-Tanzânia, segurança de linhas férreas, e possíveis sabotagens nas linhas férreas da beira e 
Limpopo, informação sobre a defesa de aldeamentos nos distritos de Cabo Delgado e do Niassa, em Moçambique. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0011/003 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1968 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0011/004 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1969  
 

 

 

UI 0012 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0012/005 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0012/006 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1969  
 

 

 

UI 0013 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0013/007 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0013/008 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1969 / 
1970 

 

 

 

UI 0014 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0014/009 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0014/010 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1970  
 

 

 

UI 0015 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0015/011 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/005/0015/012 - Correspondência com a Direção-Geral de Obras Públicas e Comunicações. 1970  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/006 

Título: Grupo de trabalho do Ministério do Ultramar do Ultramar para a coordenação de transportes na região Centro e Sul 
de África 

Datas extremas: 1965 / 1968 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 16 - 21) contendo um total de 30 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Grupo de Trabalho para a coordenação de transportes na região 
centro e sul da África, do Ministério do Ultramar, ao nível das ligações e transportes ferroviários. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0019A 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0016 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/001 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Novo porto da 
África do Sul. Contém despachos. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/002 - Ligação ferroviária Copperbelt-dar-Es-Salam. Contém despachos. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/003 - Ligação ferroviária Rutenga – Beit – Bridge. Contém despachos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/004 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Contém 
despachos. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/005 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Trans – Zambézia 
Railway. Contém despachos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/006 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Rhodesian 
railways crise. Contém despachos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/007 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Caminho de 
Ferro de Benguela. Contém despachos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0016/008 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Portagem da 
ponte de Mutarara. Contém despachos. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0017 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0017/009 - Conversações com a Zâmbia. Contém despachos. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0017/010 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Comité 
Consultivo luso-rodesiano. Contém despachos. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0017/011 - Ligações e transportes ferroviários na região centro/sul da África. Pipe-Line Lusaca-
dar-Es-Salam. Contém despachos. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0017/012 - Grupo de trabalho de transportes ferroviários centro/sul da África. Contém 
despachos. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0017/013 - Grupo de trabalho do Ministério do Ultramar sobre ligações e transportes 
ferroviários c/s África. Contém despachos. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0017/014 - Grupo de trabalho do Ministério do Ultramar sobre ligações e transportes 
ferroviários C/S África. Contém despachos. 1966  
 

 

 

UI 0018 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0018/015 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos e conclusões do Grupo de Trabalho sobre o prolongamento da linha de Moçâmedes e sua ligação 
ao sistema ferroviário da Zâmbia com recortes de imprensa e mapas. 1966  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0018/016 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0018/017 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0018/018 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

 

 

UI 0019 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0019/019 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0019/020 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0019/021 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0019/022 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0019/023 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0019/024 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0019/025 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

 

 

UI 0020 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0020/026 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0020/027 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0020/028 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0020/029 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0020/030 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0020/031 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1968  
 

 

 

UI 0021 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

25/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0021/032 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0021/033 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0021/034 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/006/0021/035 - Grupo de trabalho para a coordenação de transportes na região centro e sul de 
África. Contém despachos. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/007 

Título: Adidos Militares e Missões Diplomáticas 

Datas extremas: 1959 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 22) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre adidos militares e missões diplomáticas, com destaque para 
correspondência, legislação, abonos, atribuições dos adidos no estrangeiro.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0019 e 0041 

 

UI 0022 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/001 - Sentido atual do Conselho da Europa. Relatório anual do 1º secretário da Legação 
de Portugal em Roma Abílio Andrade Pinto de Lemos. 1951  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/002 - Abonos a adidos militares, navais e aeronáuticos. Contém informação com tabelas 
sobre ajudas de custo, despesas de representação e transportes. 1959  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/003 - Adidos Militares. Contém projeto de novo diploma legal para adidos militares 
portugueses, coordenação nas missões constituídas por representantes militar, envio de publicações pelo serviço de 
informações estratégicas, dependências e atribuições dos adidos militares no estrangeiro. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/004 - Adidos Militares. Contém correspondência do adido naval e aeronáutico no Rio de 
Janeiro sobre a aquisição do avião Mirage pelo Brasil, despacho sobre a coordenação das missões constituídas por 
representantes militares, viagens do pessoal do International Military Staff – IMS. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/005 - Revisão da distribuição dos adidos militares. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/006 - Situação dos adidos junto da Embaixada de Portugal em Londres. Contém estudo e 
informações sobre abonos dos adidos militares e equiparação da sua categoria com a dos funcionários diplomáticos, 
precedência nas embaixadas e legações. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/007 - Relações entre adidos militares portugueses e dos países comunistas.  
. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/008 - Adidos Militares. Contém cópia do despacho do MDN sobre informação estratégica 
e aquisição de notícias e envio ao SGDN, abonos dos adidos, estabelecimento de uma missão diplomática espanhola na 
Tanzânia, relações dos oficiais em missões militares permanentes no estrangeiro. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/009 - Atualização do States Man’s Year Book a pedido de diversas embaixadas. Contém 
elementos sobre as unidades territoriais e efetivos permanentes do Exército, efetivos da Armada. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/007/0022/010 - Biografias de adidos estrangeiros. Contém notas biográficas de adidos canadianos, 
brasileiros, italianos, Rodésia África do Sul, alemães, americanos, ingleses e espanhóis. 1966 / 1967 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/008 

Título: Adidos Militares em Madrid 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 23 - 28) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao adido militar, aeronáutico e naval na Embaixada de Portugal 
em Madrid, incluindo publicações enviadas de Espanha. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0021 

Idioma e escrita: Contém documentos em espanhol. 
 

UI 0023 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0023/001 - Ligação com a contrainformação de Espanha. Contém envio de informações sobre 
Espanha incluindo atividade de súditos portugueses em África e detidos por passar clandestinamente as fronteiras, atividade 
subversiva contra Portugal e Espanha, informações sobre Cuba. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0023/002 - Adidos Militares em Madrid. Contém pedido de facilidades logísticas pela 
Alemanha Federal à Espanha para fazer chegar a Beja os aviões G-91, visitas dos adidos militares, resumo dos boletins 
mensais de informações relativas a Espanha e publicado pela Direção-Geral na Guarda Civil, relatórios de informações acerca 
de Espanha, informação sobre envio de armas de Cuba para Argélia, relatórios de noticias sobre atividades comunistas, 
ameaça soviética-árabe à Península Ibérica através de Marrocos, estadia de dirigentes cubanos, infiltração cubana no norte 
de África. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0023/003 - Adidos Militares em Madrid. Contém relatórios de notícias e informações sobre 
atividades dos cubanos no Congo-Brazza e possibilidades de ataque a Cabinda, informações acerca de Espanha, contrabando 
de armas, visitas coletivas dos adidos aeronáuticos, informações políticas sobre Marrocos, dificuldades da Espanha com o 
Clero. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0023/004 - Adidos Militares em Madrid. Contém informações sobre atividades dos agentes 
comunistas em Espanha, envio de publicações espanhola, situação em Espanha, mensagens e recortes de notícias, manobras 
hispano-americanas Pathfinder Express, reivindicações territoriais de Espanha e Marrocos, relatórios sobre a situação interna 
em Espanha, atividades da CIA, possibilidades de ataque a Cabinda e atividades cubanas em Brazaville. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0023/005 - Adidos Militares em Madrid. Contém informações sobre as tendências da opinião 
pública e da política espanhola medidas através da imprensa, atividades dos agentes comunistas em Espanha, envio de 
publicações da Direção Geral das Praças e Províncias Africanas, situação interna de Espanha. 1967  
 

 

 

UI 0024 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0024/006 - Adidos Militares em Madrid. Contém publicações da Direção Geral das Praças e 
Províncias Africanas, recortes de notícias, relatórios de notícias sobre a desvalorização da peseta, situação interna de 
Espanha, atividades de agentes comunistas em Espanha. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0024/007 - Adidos Militares em Madrid. Contém publicações da Direcção Geral das Praças e 
Províncias Africanas, recortes de notícias. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0024/008 - Regresso a Portugal do Adido Militar e Aeronáutico em Madrid. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0024/009 - Adidos Militares em Madrid. Contém informações sobre a deslocação dos adidos, 
concessão de regalias aos adidos militares estrangeiros e ao pessoal dos seus gabinetes, atividade dos agentes comunistas 
em Espanha, relatórios de notícias sobre a conferência constitucional da Guiné Equatorial espanhola e questionário do 
Exército espanhol sobre as telecomunicações para a Defesa Nacional. 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0025 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

27/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0025/010 - Adidos Militares em Madrid. Contém informações sobre a visita do GEN Diez 
Alegria, nomeação do adido naval junto da embaixada de Portugal em Madrid, envio de publicações espanholas, recortes de 
notícias, relatórios de notícias sobre a política ultramarina e mensagens. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0025/011 - Adidos Militares em Madrid. Contém informações sobre a utilização de 
helicópteros, colaboração de um agente argelino, segurança e raPIDEz nas comunicações, fornecimento de aviões DO-27, 
dossier achado numa viatura particular, carta encontrada em casa do ex CAP Varela Gomes, violação de segurança – artigo 
publicado pela UNITA, relatório do Dr. Ribeiro e Cunha sobre o TANZAN, visita do Armament Group da RAS e carta do ALF 
Cardeira desertor na Suécia, ajudas de custo a oficiais. 1970 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0025/012 - Publicações enviadas pelo adido militar em Madrid. Contém recortes de notícias, 
publicações da Direcção Geral das Praças e Províncias Africanas sobre a atividade comunista em África e no mundo árabe. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0025/013 - Publicações enviadas pelo adido militar em Madrid. Contém recortes de notícias, 
publicações da Direcção Geral das Praças e Províncias Africanas sobre a atividade comunista em África e no mundo árabe. 
1968  
 

 

 

UI 0026 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0026/014 - Publicações enviadas pelo adido militar em Madrid. Contém recortes de notícias, 
publicações da Direcção Geral das Praças e Províncias Africanas sobre a atividade comunista em África e no mundo árabe. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0026/015 - Publicações enviadas pelo adido militar em Madrid. Contém recortes de notícias, 
publicações da Direção Geral das Praças e Províncias Africanas sobre a atividade comunista em África e no mundo árabe. 
1969  
 

 

 

UI 0027 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0027/016 - Publicações enviadas pelo adido militar em Madrid. Contém recortes de notícias, 
publicações da Direção Geral das Praças e Províncias Africanas sobre a atividade comunista em África e no mundo árabe. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0027/017 - Publicações enviadas pelo adido militar em Madrid. Contém recortes de notícias, 
publicações da Direção Geral das Praças e Províncias Africanas sobre a atividade comunista em África e no mundo árabe. 
1969 / 1970 

 

 

 

UI 0028 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/008/0028/018 - Publicações enviadas pelo adido militar em Madrid. Contém recortes de notícias, 
publicações da Direção Geral das Praças e Províncias Africanas sobre a atividade comunista em África e no mundo árabe e da 
Direcção Geral de Promoção do Sahara. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/009 

Título: Adidos Militares em Londres 

Datas extremas: 1965 / 1972 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 29 - 31) contendo um total de 16 processos, 4 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao adido militar, aeronáutico e naval na Embaixada de Portugal 
em Londres.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0022 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
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UI 0029 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0029/001 - Adidos militares em Londres. Contém relatórios mensais com informações e 
notícias sobre o Reino Unido, publicações, texto da conferência do Dr. Franco Nogueira realizada na Embaixada portuguesa 
em Londres, possibilidade de troca de informações com o Naval Intelligence Britânico. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0029/002 - Adidos militares em Londres. Contém informações sobre o ultramar, publicações e 
relatórios mensais com notícias políticas. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0029/003 - Adidos militares em Londres. Contém informações com interesse para 
Moçambique, relatório com as prescrições adotadas pelas Forças Armadas inglesas na guerra da Malásia, informações sobre 
o ultramar, relatórios de notícia sobre a deslocação a Londres de representantes dos movimentos de libertação de 
Moçambique. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0029/004 - Adidos militares em Londres. Contém relatórios mensais, informações sobre a 
demonstração do veículo Hovercraft, relatório de notícia sobre pipeline Zâmbia – Tanzânia, informações sobre o ultramar. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0029/005 - Adidos militares em Londres. Contém relatórios mensais, relatório sobre a visita a 
Angola, Moçambique e Rodésia, aquisição de armamento. 1966  
 

 

 

UI 0030 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0030/006 - Adidos militares em Londres. Contém informações sobre a substituição do adido 
militar em Londres, recortes de imprensa. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0030/007 - Adidos militares em Londres. Contém panfletos da Frente de Libertação Nacional e 
Colonial, despesas com a transladação dos restos mortais da princesa D. Adelaide de Bragança, brochura sobre a visita do 
NATO Defense College, alterações à organização do Ministério da Defesa britânico, recortes de notícias, aquisição de veículos 
Hovercrafts, serviços de secretaria do adido em Londres. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0030/008 - Adidos militares em Londres. Contém notas sobre a visita dos oficiais da Força 
Aérea americana, preparação de uma conferência sobre a infiltração comunista no ultramar português, recortes de notícias 
com informações sobre o ultramar, oferta de fornecimento de material, relatórios de notícia sobre a Tanzânia – 
Moçambique, condições de vida do adido militar e aeronáutico em Londres, compra de helicópteros Alouette Mk.III, eclusão 
de Portugal da NATO. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0030/009 - Adidos militares em Londres. Contém fotografias de uma carta assinada por A. H. 
Darwish dirigida ao ministro da Defesa Nacional sobre Zanzibar, ordem de pesquisa sobre organizações subversivas 
portuguesas, fonte britânica de informações, notícias e sugestões fornecidas por Manolo, contato em Bangkok, informações 
sobre o ultramar. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0030/010 - Adidos militares em Londres. Contém recortes de noticias e informações sobre o 
ultramar, oferta de material excedente do Exército britânico. 1968  
 

 

 

UI 0031 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0031/011 - Adidos militares em Londres. Operação Corvo. Contém informações sobre as 
transmissões na Tanzânia, pesquisa de notícias. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0031/012 - Adidos militares em Londres. Visita do deputado inglês Biggs-Davison à Guiné 
Portuguesa. Contém artigos sobre a Guiné, informações e relatório sobre a visita. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0031/013 - Adidos militares em Londres. Contém informações sobre a licença do adido militar 
e aeronáutico em Londres, edição do Military Balance 68 -69, nomeação do brigadeiro João Tiroa para a conferência em 
Londres. 1968 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0031/014 - Adidos militares em Londres. Contém recortes de notícias. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0031/015 - Adidos militares em Londres. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/009/0031/016 - Adidos militares em Londres. Contém informações sobre o Comité para a Liberdade 
em Moçambique, Angola e Guiné, instruções para candidatos estrangeiros em treino com a RAF no reino Unido, estimativa 
das necessidades em pessoal das forças portuguesas, recortes de notícias com informações sobre o ultramar, guerra do 
Biafra. 1970 / 1972 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/010 

Título: Adidos Militares em Washington 

Datas extremas: 1961 / 1971 

Dimensão e suporte: 8 cxs. (nº 32 - 39) contendo um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao adido militar, aeronáutico e naval na Embaixada de Portugal 
em Washington, incluindo envio de notícias via rádio sobre a situação nacional, URSS e Brasil.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0501, 0023, 9514-9516 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0032 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0032/001 - Ligações com o informador Franco. Contém elementos periódicos de informação 
enviados pelo adido militar em Washington. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0032/002 - Adidos Militares em Washington. Contém notícias sobre o desembarque de 1961 
em Cuba, informações e noticiário relacionados com Portugal, recortes de notícias, nomeações e substituições do adido, 
mudança no Alto Comando político e Militar dos EUA em Saigão, revista da situação internacional. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0032/003 - Adidos Militares em Washington. Contém recortes de notícias. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0032/004 - Adidos Militares em Washington. Contém recortes de notícias e relatório periódico 
de notícias, política espanhola, noticias militares. 1965  
 

 

 

UI 0033 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0033/005 - Adidos Militares em Washington. Contém recortes de notícias, notícias sobre 
negócios internacionais da URSS, relatórios de notícias, relatórios periódicos de notícias, notícias sobre África, serviços de 
informações. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0033/006 - Adidos Militares em Washington. Contém recortes de imprensa. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0033/007 - Adidos Militares em Washington. Contém recortes de notícias sobre África, Brasil e 
URSS, relatórios periódicos de notícias. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0033/008 - Adidos Militares em Washington. Contém notícias sobre África, URSS, relatório 
periódico de notícias, defesa civil. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0033/009 - Adidos Militares em Washington. Contém notícias enviadas através de rádio sobre 
África, URSS, recortes da imprensa diária enviadas pela missão militar em Washington, relatórios periódicos de notícias. 1966  
 

 

 

UI 0034 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0034/010 - Adidos Militares em Washington. Contém notícias sobre África, URSS, recortes da 
imprensa diária enviadas pela missão militar em Washington, relatórios periódicos de notícias. 1966  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0034/011 - Adidos Militares em Washington. Contém nomeações, recortes de noticias sobre 
África, Cuba, envio de notícias rádio e relatórios periódicos de notícias. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0034/012 - Adidos Militares em Washington. Contém resumos diários de notícias pelo 
Gabinete do Adido Naval em Washington, notícias sobre URSS, África, envio de notícias rádio. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0034/013 - Adidos Militares em Washington. Contém recortes de noticias sobre África, envio 
de notícias rádio, resumos diários de notícias pelo Gabinete do Adido Naval em Washington, substituições de adidos, visita 
do adido ao Canadá. 1967  
 

 

 

UI 0035 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0035/014 - Adidos Militares em Washington. Contém notícias sobre armamento, envio de 
notícias rádio, noticias sobre África, envio da revista Sentinele publicada pelo Departamento de Defesa do Canadá, tradução 
de telegramas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0035/015 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0035/016 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre Brasil, URSS 
e África. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0035/017 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre Brasil, URSS 
e África. 1968  
 

 

 

UI 0036 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0036/018 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS e 
Brasil e recortes de notícias sobre Mário Soares. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0036/019 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS e 
Brasil e recortes de notícias sobre Mário Soares. 1969  
 

 

 

UI 0037 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0037/020 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0037/021 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS. 1969  
 

 

 

UI 0038 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0038/022 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS. 1969 
/ 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0038/023 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS. 1970  
 

 

 

UI 0039 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0039/024 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de notícias rádio sobre URSS. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0039/025 - Adidos Militares em Washington. Contém envio de artigos de imprensa americana 
e notícias rádio sobre URSS. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0039/026 - Adidos Militares em Washington. Contém prorrogamento da comissão, visitas a 
instalações navais americanas, notícias sobre a reunião de Lusaka, situação nacional, reunião de países não alinhados do 
terceiro mundo, oferta de material e informação sobre aquisição de detetores de minas. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/010/0039/027 - Gabinete do Adido Militar e Aeronáutico em Washington. Contém transcrição de 
notícias sobre a situação nacional, incluindo notícias de imprensa sobre o sul de África, movimentos populares africanos e 
reuniões do Comité de Descolonização das Nações Unidas. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/011 

Título: Adidos Militares no Rio de Janeiro 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 40 - 41) contendo um total de 10 processos, 8 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao adido militar, aeronáutico e naval na Embaixada de Portugal 
no Rio de Janeiro.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0024 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0040 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0040/001 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém relatórios de notícias sobre política, 
aviação embarcada, foguetes, alterações de comandos do Exército, Marinha e Aeronáutica brasileira, recortes de notícias. 
1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0040/002 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém informações sobre o comportamento 
do dactilografo do adido militar à Embaixada de Portugal no Rio de Janeiro, entendimento com a União Soviética do 
secretário do adido militar, comunicações e correspondência com a PIDE. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0040/003 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém relatórios periódicos de notícias, 
relatório da viagem dos adidos ao Estado de Minas Gerais, notícias do Rio de Janeiro sobre a exposição “Portugal de Hoje”, 
nomeação e condecoração dos adidos. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0040/004 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém relatórios de notícias sobre atividades 
subversivas, relatórios periódicos de informações, recortes de notícias, relatório da Escola Superior de Guerra sobre viagem 
de estudos a Portugal, boletim informativo do Japão. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0040/005 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém informações sobre política externa do 
Brasil, relatórios da viagem dos adidos à região leste do Brasil e à base da Barreira do inferno, envio de recortes de notícias, 
relatórios de notícias sobre declarações de Mondlane sobre a situação do terrorismo em Moçambique, relações do Brasil 
com a URSS, relatórios periódicos de notícias, declarações do marechal Costa e Silva sobre Portugal. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0040/006 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém relatórios periódicos de informações, 
recortes de notícias, relatórios de notícias sobre política brasileira, relatórios das viagens dos adidos à região sul do Brasil e 
Paraguai e às regiões norte e nordeste do Brasil, condecorações, informação sob a guerrilha na Bolívia e Che Guevara, serviço 
de informações estratégicas. 1968  
 

 

 

UI 0041 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0041/007 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém envio de periódicos brasileiros relativos 
á Aeronáutica, viagem do adido ás regiões norte e nordeste do Brasil, substituição do adido, relatórios periódicos de 
informações, informações sobre política externa brasileira, atividade comunista e recortes de notícias. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0041/008 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém relatórios periódicos de informações, 
gastos militares na América Latina, nomeação do adido, relatório da viagem dos adidos aos Estados de Minas Gerais e S. 
Paulo e às regiões oeste e noroeste do Brasil. 1968 / 1969 
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32/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0041/009 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém informações sobre noticiários, 
relatórios periódicos de informações, envio de publicações, correspondência trocada com a PIDE sobre Henrique Alberto 
Teles carreira “Iko” elemento do MPLA. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/011/0041/010 - Adidos Militares no Rio de Janeiro. Contém informações sobre deslocações do 
adido, intercâmbio luso-brasileira, defesa do Atlântico Sul, relatórios periódicos de informações. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/012 

Título: Adidos Militares em Paris 

Datas extremas: 1957 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 42 - 43) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao adido militar, aeronáutico e naval na Embaixada de Portugal 
em Paris.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0025 e 0029 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
 

UI 0042 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0042/001 - Ligações com a contrainformação da Bélgica. Contém informações sobre as 
conversações com o COR De Pue chefe do Serviço de informações da Defesa Nacional da Bélgica, memorando sobre as 
ligações com o Estado-Maior Belga, missão de estudo à França e Bélgica, informação da Federação dos Antigos Combatentes 
do Congo Belga e do Ruanda – Urundi, infiltração comunista em África. 1957 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0042/002 - Adidos Militares em Paris. Contém relatórios periódicos, recortes da imprensa, 
criação do cargo de adido naval em Paris, exercícios militares em França e criação do lugar do adido militar e Bruxelas. 1964 / 
1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0042/003 - Adidos Militares em Paris. Contém relatórios de notícia sobre ação militar contra 
Brazza, relatórios imediatos e relatórios periódicos, recortes da imprensa, participação em exercícios militares, visitas. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0042/004 - Adidos Militares em Paris. Contém nomeação do adido em paris e em Bruxelas. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0042/005 - Adidos Militares em Paris. Contém mensagens, instruções para um agente do 
Gabinete Militar do CCFA da Guiné enviado para Dakar. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0042/006 - Adidos Militares em Paris. Contém uma publicação sobre proteção do segredo de 
Defesa Nacional, mensagens. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0042/007 - Adidos Militares em Paris. Contém documentação sobre eletrónica, mensagens e 
informação sobre um indivíduo de apelido Miranda. 1967  
 

 

 

UI 0043 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0043/008 - Adidos Militares em Paris. Contém notas sobre a viagem de informação do adido 
militar e aeronáutico em Paris, licença disciplinar do adido e substituição do adido naval junto da Embaixada de Portugal em 
Paris. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0043/009 - Adidos Militares em Paris. Contém deslocações do adido, publicações e exercícios. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0043/010 - Adidos Militares em Paris. Contém deslocações do adido. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0043/011 - Adidos Militares em Paris. Contém mensagens, exercícios militares, notícias e 
informações do Ministério do Exército francês, deslocações do adido. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0043/012 - Adidos Militares em Paris. Contém recortes de notícias, boletins de informação do 
Ministério do Exército francês. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0043/013 - Adidos Militares em Paris. Contém notas sobre a conferência de oficiais de 
informações públicas no Comando Aliado na Europa, mensagens, deslocações do adido, exercícios, acordo de cooperação 
militar entre o governo da República Francesa e o governo do Estado Espanhol, informação sobre a atividade do Gabinete do 
Adido em Paris. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/012/0043/014 - Adidos Militares em Paris. Contém projeto de estatutos e de trabalho da 
Associação Solidarite criada por Henri Curiel, dirigente do Movimento Anticolonialista francês e ativista da Frente de 
Libertação Nacional na Argélia. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/013 

Título: Adidos Militares em Bona 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 44 - 46) contendo um total de 15 processos, 7 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre relativos ao adido militar, aeronáutico e naval na Embaixada de 
Portugal em Bona.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0026 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e alemão. 
 

UI 0044 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0044/001 - Adidos Militares em Bona. Contém informações sobre a imprensa alemã, relatórios 
do Gabinete do Adido da Embaixada de Portugal em Bona, recortes de notícias, conferências do adido, tradução de artigos 
sobre guerrilheiros de Cuba e da Argélia para a África, a importância militar de África, a Guiné Portuguesa, relações entre a 
Alemanha Federal e Israel, curriculum vitae do adido militar alemão em Portugal Roland Semmerich com 2 fotografias tipo 
retrato, contactos entre as organizações de reservistas nos países da NATO, cedência de aviões T-6 à União Indiana pela 
Alemanha Federal, criação do lugar de adido naval em Bona, 5 fotografias do cocktail de despedida do adido militar em Bona. 
1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0044/002 - Adidos Militares em Bona. Contém informações sobre a instrução na Força Aérea 
alemã, formação de oficiais de Estado-Maior nas Forças Armadas alemãs, relatórios mensais do Gabinete do adido em Bona, 
o Exército e a defesa territorial na República Federal da Alemanha, organização do Ministério da Defesa Federal. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0044/003 - Adidos Militares em Bona. Contém publicação da Confederação Interaliada dos 
Oficiais da Reserva – CIOR, tradução de artigos da imprensa alemã. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0044/004 - Adidos Militares em Bona. Contém informações sobre a evolução da situação na 
Bundeswehr, visita do ministro da Defesa Nacional da RFA, tradução de diversos artigos da imprensa alemã com interesse 
para Portugal, reflexo da crise financeira alemã na Bundeswehr, tratamento de mutilados no hospital de Hamburgo, 
movimento de tropas na fronteira da República Popular do Congo – Cabinda. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0044/005 - Adidos Militares em Bona. Contém tradução de cartas de Falcão – informador na 
África do Sul, tradução de artigos de imprensa alemã com interesse para Portugal, ofertas de material obsoleto das Forças 
Armadas alemãs, elementos sobre o inimigo na Tanzânia, informações sobre África. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0045 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0045/006 - Adidos Militares em Bona. Contém artigos de imprensa alemã, relatórios de notícia 
sobre o agente inimigo em Moçambique, auxílio militar alemão a países africanos, relatório anual do gabinete do adido, 
relação numérico dos efetivos militares de diversos estados africanos. 1966  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0045/007 - Adidos Militares em Bona. Contém relatórios de notícia sobre o auxilio alemão à 
Tanzânia, penetração chinesa, reforma das Forças Armadas da República Federal da Alemanha, publicação sobre ordens e 
medalhas da Alemanha Federal, informação sobre o informador Águia, tradução de artigos da imprensa alemã, posição do 
governo federal alemão sobre as declarações do GEN De Gaulle na Polónia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0045/008 - Adidos Militares em Bona. Contém informações sobre operação espadarte, nota 
sobre a aquisição de informador. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0045/009 - Adidos Militares em Bona. Contém prorrogação do prazo da estadia do adido em 
Bona e substituição do adido, festa de despedida do adido militar. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0045/010 - Adidos Militares em Bona. Contém informações sobre os informadores Águia e 
Falcão, relatório de deslocação de Águia a África, atividade do inimigo na Zâmbia, auxílio alemão as países africanos. 1968  
 

 

 

UI 0046 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0046/011 - Adidos Militares em Bona. Contém relatório de notícia e informações sobre 
atividades da PAPOMO, economia de defesa de Portugal, guerra de minas, informação sobre o submarino indiano Karanja 
pedidas pelo adido paquistanês em Bona. Pedido de informações sobre o porto, aeroporto e defesas costeiras de Mormugão 
– Goa, cartas do informador Falcão, relatórios periódicos de informações, artigos da imprensa alemã, Força Aérea estratégica 
na África Oriental, noticia sobre o PAIGC e a URSS, artigos sobre Cabora Bassa, declarações do ministro presidente da 
Renania do Norte Wstfália em Lusaka. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0046/012 - Adidos Militares em Bona. Contém informações sobre deslocações do adido. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0046/013 - Adidos Militares em Bona. Contém informações sobre o possível informador Ictus. 
1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0046/014 - Adidos Militares em Bona. Contém elementos para um artigo sobre economia de 
defesa em Portugal. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/013/0046/015 - Adidos Militares em Bona. Contém publicações alemãs, incluindo a Der Spiegel e 
tradução de artigos da imprensa alemã. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/014 

Título: Adidos Militares em Pretória 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 47 - 48) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao adido militar, aeronáutico e naval na Embaixada de Portugal 
em Pretória, África do Sul.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0027 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0047 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0047/001 - Adidos Militares em Pretória . Contém relatório de notícia sobre submarinos russos 
na áfrica do Sul, Base Naval na costa do Natal, relatórios de informações do adido em Pretória, revista de imprensa, 
acontecimentos políticos e militares na RAS, uma publicação com atas da Gazeta do governo da África do Sul. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0047/002 - Adidos Militares em Pretória . Contém relatórios de informações do gabinete do 
Adido em Pretória. 1966 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0047/003 - Adidos Militares em Pretória . Contém recortes de notícias sobre o inimigo na 
Rodésia e entrevista a Chikerema, reorganização das Forças Armadas da RAS, relatórios de informação do Gabinete do adido 
em Pretória, independência da Ovambolândia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0047/004 - Adidos Militares em Pretória . Contém processo da secretária do Gabinete do 
Adido em Pretória. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0047/005 - Adidos Militares em Pretória . Contém informações sobre comunicações com o 
Gabinete do adido em Pretória, recortes de notícias, vencimentos das praças do exército em Angola e Moçambique, relatório 
de notícia da ação armada contra a Rodésia, apoio à Nigéria. 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0048 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0048/006 - Adidos Militares em Pretória . Contém informações sobre o adido naval na RAS e 
reinstalação do Gabinete do adido. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0048/007 - Adidos Militares em Pretória . Contém informações sobre as deslocações do adido. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0048/008 - Adidos Militares em Pretória . Contém informações sobre conversações com a RAS, 
estudo sobre a administração de certas áreas de Angola e Moçambique, relatório sobre as conversações entre as autoridades 
portuguesas e sul africanas, a política e ações do governo da Zâmbia, situação na África Austral. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0048/009 - Adidos Militares em Pretória . Contém informações sobre conversações com a RAS, 
estudo sobre a cooperação entre Portugal, RAS e Rodésia na defesa da África Austral, problemas de produção e exploração 
combinada das informações e problemas da contrainformação, diretiva com plano de defesa para a África Austral. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/014/0048/010 - Adidos Militares em Pretória . Contém informações sobre os aviões F-6 sul-
africanos, fugas de segredo de material, substituição do adido militar. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/015 

Título: Adidos Militares em Salisbury 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 49 - 51) contendo um total de 15 processos, 1 positivo fotográfico p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao adido militar, aeronáutico e naval no Consulado Geral de 
Portugal em Salisbury, na Rodésia.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0028 e 9068 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0049 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0049/001 - Adidos Militares em Salisbury. Contém relatórios do adido em Leopoldvilde e 
aditamento sobre a visita do cônsul geral americano em Luanda a S. Tomé, organização do serviço do conselheiro militar. 
1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0049/002 - Curriculum vitae do comandante do Exército da Rodésia MAJGEN Putterill enviado 
pelo Consulado Geral de Portugal em Salisbury. Contém retrato do militar. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0049/003 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações de serviço sobre a situação dos 
países vizinhos, recortes de notícias, notícias de Tanganica, informação sobre a detenção de J. Nkomo na Rodésia do Sul, 
relatório sobre os motins do Tanganica. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0049/004 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações dos Serviços de Centralização e 
Coordenação de Informações de Moçambique enviadas ao adido, informações sobre territórios vizinhos de Moçambique, 
informações do adido, recortes de notícias. 1964 / 1965 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

36/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0049/005 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações de serviço pelo adido, 
relatórios do gabinete do adido, informações relativas a atividades de aviões americanos, recortes de notícias. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0049/006 - Adidos Militares em Salisbury. Contém relatórios do adido, informações dos 
Serviços de Centralização e Coordenação de Informações de Moçambique. 1965  
 

 

 

UI 0050 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0050/007 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações sobre a possibilidade de 
abastecimento de aviões rodesianos em Tete, relatórios do adido, relatório de notícias do caminho de ferro Zâmbia – 
Tanzânia, percentagens de baixas – mortos e feridos em Angola e Moçambique, informações sobre elementos do PAIGC. 
1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0050/008 - Adidos Militares em Salisbury. Contém relatórios do adido, informações sobre as 
atividades do inimigo, situação das tropas rodesianas na fronteira com Moçambique, recortes de notícias. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0050/009 - Adidos Militares em Salisbury. Contém relatórios do adido, resumo mensal de 
notícias enviadas pelo adido, curso de treino da Academia Militar de Naking coligido em apontamentos capturados a um 
grupo da ZANU. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0050/010 - Adidos Militares em Salisbury. Contém relatórios do adido, relatórios de notícias 
sobre atividades militares, oposição governamental, atividades do Exército da Zâmbia – operação Goose, mensagens 
interceptadas, interrogatório de prisioneiro, extrato de um relatório de um informador, situação na fronteira Angola – 
Zâmbia. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0051 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0051/011 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações sobre operações antiterroristas 
da Rodésia, entrevista a um terrorista, relatórios do adido, sansões contra a Rodésia, operação Goose do exército da Zâmbia, 
notícias sobre o destacamento da RAF em Majunga, atividades de Mário Sampaio, deslocação do adido a Angola. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0051/012 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações sobre atividades do COREMO, 
visita de oficias rodesianos a Moçambique, forças aerotransportadas inglesas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0051/013 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações sobre a ligação rádio entre o 
setor F da Região Militar Moçambique e o exército rodesiano, festival desportivo, atividade antiterrorista, licenças do adido 
João de Amargo Pande. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0051/014 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações enviadas pelo adido para o 
chefe da 2ª repartição do SGDN, publicações do Exército da Rodésia, reunião de autoridades portuguesas e rodesianas em 
Tete, cooperação e coordenação operacionais, compra de munições. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/015/0051/015 - Adidos Militares em Salisbury. Contém informações sobre deslocações do adido em 
Salisbury. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/016 

Título: Adidos Militares Estrangeiros em Portugal 
Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 52 - 57) contendo um total de 41 processos, 12 positivos fotográficos p/b e 1 cor. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos adidos militares estrangeiros em Portugal, incluindo 
nomeações, precedências, dados biográficos e condecorações.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0030 - 40. Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, 
os processos desta série foram herdados e continuados pela 2ª Divisão do EMGFA. 
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Idioma e escrita: Contém documentos em espanhol, inglês, francês, alemão e italiano. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram herdados e 
continuados pela 2ª Divisão do EMGFA [PT/ADN/EMGFA/2DIV] 
 

UI 0052 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0052/001 - Adidos Militares Estrangeiros em Portugal. Contém informações sobre a nomeação 
de adido militar para Oslo, concessão de facilidades aos adidos, guia para os adidos militares estrangeiros em Portugal, lista 
dos representantes militares estrangeiros em Portugal. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0052/002 - Adidos Militares Estrangeiros em Portugal. Contém informações sobre a nomeação 
de um adido para Oslo, guia para os adidos militares estrangeiros em Portugal, regalias dos adidos militares estrangeiros em 
Portugal. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0052/003 - Adidos Militares Estrangeiros em Portugal. Contém criação do lugar e nomeação de 
um adido aeronáutico no Luxemburgo. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0052/004 - Adidos Militares Estrangeiros em Portugal. Contém ordens de precedência dos 
adidos estrangeiros, visita de adidos e elementos do MAAG a unidades da Região Militar de Lisboa. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0052/005 - Adidos Militares Estrangeiros em Portugal. Contém informações sobre as regalias 
dos adidos. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0052/006 - Adidos Militares Estrangeiros em Portugal. Contém informações sobre 
condecoração de GEN Sara de Rey, boletim de relações públicas do Exército brasileiro, dados biográficos dos adidos 
espanhóis em Portugal, memorando sobre o sistema de forças de defesa interna, visitas a Angola e Moçambique. 1964 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0052/007 - Adidos Militares Espanhóis em Portugal. Contém informações sobre viagens, 
nomeações. 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0053 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/008 - Adidos Militares Britânicos em Portugal. Contém informações sobre embarcação 
hovercraft, curriculum dos adidos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/009 - Adidos Militares Britânicos em Portugal. Contém informações sobre mercadoria 
destinada a navios britânicos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/010 - Adidos Militares Britânicos em Portugal. Contém informações sobre exposição do 
Ministério da Defesa do Reino Unido e do Exército Britânico no Reno na conferência do SHAPE sobre o bloco logístico 
soviético, informação sobre o sistema computador para a SHAPE. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/011 - Adidos Militares Britânicos em Portugal. Contém informações sobre a visita do 
navio naval de armamento Kinterbury a Lisboa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/012 - Adidos Militares Britânicos em Portugal. Contém informações sobre substituição do 
adido naval e aeronáutico da embaixada britânica, substituição do adido britânico em Lisboa. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/013 - Adidos Militares Americanos em Portugal. Contém informações sobre visitas, 5 
fotografias: 2 do COR Randall Kelly, 2 do CTE Rodion Cantacuzéne, 1 do adido naval Willian Doyle, relações do adido 
aeronáutico americano com a Força Aérea, elementos biográficos dos adidos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/014 - Adidos Militares Americanos em Portugal. Contém informações sobre 
equipamentos dos caminhos de ferro portugueses apresentado pelo adido de defesa americano, bilhete de identidade do 
CMG William Dole, incidentes com a espingarda M16A1. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0053/015 - Adidos Militares Americanos em Portugal. Contém informações sobre dados 
biográficos dos adidos, condecorações, programa de orientação de segurança industrial, publicações “Commanders Digest”, 
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programa da visita ao teatro de operações da Guiné do adido militar adjunto do EUA MAJ Donald Van Eynde, visita a 
unidades da PSP, noticia sobre a força naval guineense, 6 fotografias com retratos dos adidos. 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0054 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0054/016 - Adidos Militares Americanos em Portugal. Contém informações sobre substituição 
e nomeações dos adidos, elementos sobre produção de pólvora negra pedidos pelo adido dos EUA, informações sobre o 
Serviço Meteorológico da Província da Guiné. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0054/017 - Adidos Militares Americanos em Portugal. Contém informações do adido de defesa 
americano sobre informações militares, publicação “O homem na Lua”, envio de notícias rádio sobre assuntos internacionais 
da URRS. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0054/018 - Adidos Militares Americanos em Portugal. contém informações sobre 
equipamentos de comunicações KW-7, comparticipação para o MDAP - Mutual Defense Program in Portugal para 1970, 
frequência do Defense Management Seminar nos EUA, material de segurança e segurança industrial, recortes de notícias. 
1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0054/019 - Adidos Militares Franceses em Portugal. Contém informações sobre apresentação 
de material do exército francês, pessoal diplomático acreditado em Portugal, dados biográficos com 1 fotografia do COR 
Fondacci. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0054/020 - Adidos Militares Franceses em Portugal. Contém informações sobre o aeródromo 
marítimo de Espinho, apresentação de material de guerra francês. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0054/021 - Adidos Militares Franceses em Portugal. Contém informações sobre o festival 
internacional do filme militar de Versalhes, efetivos das Forças Armadas portuguesas, exposição de materiais franceses para 
as forças navais, classificação de munições, emprego de helicópteros, dados biográficos dos adidos. 1968 / 1971 

 

 

 

UI 0055 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/022 - Adidos Militares Franceses em Portugal. Contém informações sobre a visita do MAJ 
Correia da Cruz a Paris, nomeação de um adjunto do adido militar junto da Embaixada de França em Lisboa, pedido de 
consulta de arquivos militares. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/023 - Adidos Militares Franceses em Portugal. Contém informações sobre o pagamento 
de documentos NATO, substituição do adido militar, naval e aeronáutico junto da Embaixada de França, publicação “Guide 
familial des armées”, estragos causados por um avião B-26 da Força Aérea francesa, pedido de condecoração. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/024 - Adidos Militares Franceses em Portugal. Contém informações sobre acesso de 
militares franceses às messes, e recenseamento de material de guerra de fabrico francês nas Forças Armadas portuguesas. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/025 - Adidos Militares Belgas em Portugal. Contém informações sobre armas do bloco 
soviético, projeto de lei do orçamento do Ministério belga da Defesa Nacional, elementos relativos aos quadros do Serviço 
Veterinário Militar, luta antisubversiva, dados biográficos e 1 fotografia do COR Mentior. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/026 - Adidos Militares Belgas em Portugal. Contém informações sobre carros americanos 
de combate M-47 e M-48. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/027 - Adidos Militares Belgas em Portugal. Contém informações sobre a visita do chefe 
do Serviço Geral de Informações belgas, perguntas feitas pelo adido belga junto da Embaixada da Bélgica sobre Guiné, 
Angola e Moçambique, pedido de informações sobre o engº Honoré Fouk. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/028 - Adidos Militares Alemães em Portugal. Contém dados biográficos dos adidos, 
informações sobre assistência médica às Forças Armadas, emprego de helicópteros no serviço de socorro a náufragos e SAR. 
1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0055/029 - Adidos Militares Alemães em Portugal. Contém informações sobre a substituição 
do adido da República Federal da Alemanha em Lisboa, custos da preparação de um oficial, regulamentos alfandegários para 
as tropas. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0056 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0056/030 - Adidos Militares Alemães em Portugal. Contém informações sobre a troca mútua 
de aspirantes das Forças Armadas entre nações aliadas, nomeações de adidos, prestação de serviço militar, artigos de 
imprensa sobre guerra revolucionária, cooperação luso-alemã e o movimento para a libertação de Angola. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0056/031 - Adidos Militares Alemães em Portugal. Contém correspondência do adido com a 2ª 
Repartição/SGDN, publicação com análise sobre a crise da Checoslováquia. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0056/032 - Adidos Militares Rodesianos em Portugal. Contém informações sobre a nomeação 
de adidos rodesianos junto da Missão Diplomática da Rodésia em Lisboa, despedida do COM Dymond, substituição do adido 
da África do Sul, ligações rádio diretas entre as autoridades militares portuguesas e sul-Africanas. 1963 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0056/033 - Adidos Militares Sul africanos e Rodesianos em Portugal. Contém pedido de 
informações sobre o Biafra, nomeações de adidos, carros Jeep, dados biográficos TCOR Helm Roos. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0056/034 - Adidos Militares Rodesianos em Portugal. Contém carta de W. A Dowden da 
Missão Rodesiana, informações sobre inspeção de munições na FNMAL. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0056/035 - Adidos Militares Italianos em Portugal. Contém informações do o campeoNATO 
internacional militar de esgrima, candidatura do CALM Luigi Di Paola para o cargo de diretor do Bureau Hydrographique 
International, facilidades concedidas aos mutilados nos serviços públicos, condecorações, organização da pesquisa técnico-
científica junto das Forças Armadas italianas. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0056/036 - Adidos Militares Italianos em Portugal. Contém informações sobre nomeações dos 
adidos, visitas, desporto militar, firmas que efetuam o comércio de armas em Portugal, certificações de segurança NATO, 
dados biográficos do ALM Virgílio Spigai, cursos para defesa civil. 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0057 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0057/037 - Adidos Militares Brasileiros em Portugal. Contém informações sobre visitas dos 
adidos, 5ª Conferência dos Chefes do Serviço de Informações dos Exércitos Sul-Americanos, vigilância sobre elementos 
subversivos brasileiros, movimentos comunistas internacionais, dados biográficos CMG Carlos Balthazar da Silveira. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0057/038 - Adidos Militares Brasileiros em Portugal. Contém informações sobre visitas dos 
adidos, nomeações e substituições, envio do Boletim de Relações Públicas do Exército brasileiro. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0057/039 - Adidos Militares Brasileiros em Portugal. Contém pedido de informações do adido 
sobre o movimento comunista internacional e os movimentos de libertação do ultramar português, relatório da Direção-
Geral dos Negócios Políticos do Ministério dos negócios Estrangeiros sobre “apoios externos nomeadamente de países 
socialistas aos movimentos africanos antiportugueses”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0057/040 - Adido Naval do Perú em Portugal. Contém nomeação do adido CFR Ricardo 
Zevallos Távara. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/016/0057/041 - Adido Militar Venezuelano em Portugal. Contém visitas, dados biográficos do CALM 
Manuel António Veja Garcia e nomeação do CALM Troconis. 1970  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/017 

Título: Informações da PIDE 

Datas extremas: 1964 / 1969 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 58) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos síntese de informações quinzenais do ultramar, redes de informações, 
atividades do inimigo, pedidos de pesquisas. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 42, 202, 9042, 9245 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0058 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/001 - Informações da PIDE. Contém síntese das informações relativas ao período de 15 a 
30 de Novembro de 1964. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/002 - Informações da PIDE. Contém síntese das informações relativas ao período de 2 a 
15 e de 16 a 31 de Dezembro de 1964. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/003 - Informações da PIDE. Contém síntese de informações periódicas sobre o ultramar, 
texto do Diretório e Secretariado de Ação Democrato-Social, passagem por Lisboa de dois cientistas do SACLANT ASW 
Research Center. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/004 - Informações da PIDE. Contém síntese das informações relativas ao período de 1 a 
15 de Janeiro até ao período de 1 a 14 de março de 1965. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/005 - Informações da PIDE. Contém, informações sobre a rede de informações na Zâmbia 
e no Catanga, síntese de informações periódicas sobre o ultramar e informações de Macau. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/006 - Informações da PIDE. Contém síntese de informações periódicas sobre o ultramar, 
pesquisa sobre o apoio do Malawi ao COREMO, apontamento sobre abonos especiais a civis e militares. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/007 - Informações da PIDE. Contém informações sobre atividades do inimigo nas zonas 
norte e leste de Angola, síntese de informações periódicas sobre o ultramar. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/008 - Informações da PIDE. Contém pedidos de pesquisa sobre segurança civil em França 
e organizações de estudantes no Porto. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/017/0058/009 - Informações da PIDE. Contém relação com categorias e vencimentos do pessoal da 
PIDE e informações sobre a Rodésia e os nacionalismos africanos. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/018 

Título: Informações sobre Política Africana 

Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 59 - 67) contendo um total de 37 processos, 7 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações e notícias sobre política africana, nomeadamente 
atividades, centros de treino e apoio aos movimentos de libertação africanos, políticas comunistas nos países africanos e 
influência chinesa e soviética. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 44 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém alguns documentos ilegíveis.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 254 - Situação nos Paises Africanos [PT/ADN/SGDN/2REP/254] 
 

UI 0059 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0059/001 - Política africanas. Contém informações de diversas proveniências sobre política 
africanas e a situação congolesa, Malawi, Rodésia, atividades da CIA. 1966 / 1967 
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UI 0060 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0060/002 - Política africanas. Contém informações de diversas proveniências sobre centro de 
treino na Tanzânia, observação de navios russos na ilha de Santa Helena, informações da missão Ankaa, movimento da 
FLING, situação congolesa, base da FNLA na República Democrática do Congo, treino de guerrilheiros angolanos, aviões para 
o PAIGC, filiação comunista da ZAPU e ZANU, penetração chinesa em África, Força Aérea do Uganda. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0060/003 - Política africanas. Contém informações de diversas proveniências sobre atividades 
do MPLA, política congolesa, informações da Rodésia, preparação de guerrilheiros em Brazzaville, cooperação de policias 
congoleses com a URSS, personalidades do governo da República da Guiné, desertores angolanos, do MPLA, possibilidade de 
extensão das sansões à Rodésia, atividades navais da Grã-Bretanha, políticas e táticas comunistas, pilotos canadianos e 
instrutores chineses na Tanzânia, presença chinesa em Pemba, boletins de informação do FLING. 1967  
 

 

 

UI 0061 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0061/004 - Política africanas. Contém informações de diversas proveniências sobre atividades 
do MPLA, situação congolesa, informações da Rodésia, URSS e Arménia: estruturas e personalidades, Quénia, comunicado de 
guerra do MPLA, campos do inimigo no leste da Zâmbia, construção da comunicação ferroviária Tanzânia – Sambia pela 
República Popular da China, política interna do Mali, informações da OUA sobre atividades do inimigo, relatório sobre o 
saque de Osvaldo Vieira e consequências sobre os Mandigues. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0061/005 - Política africanas. Contém informações de diversas proveniências incluindo as das 
missões Altair e Adhara sobre a Rodésia, situação congolesa, atividades do MPLA, carta a presidente da República Federal 
dos Camarões Ahmadou Ahidjo, bases do PAIGC na Guiné e no Senegal, atividades comunistas, 4 positivos fotográficos p/b 
com os responsáveis do PAIGC na frente norte e da região de S. Domingos no Senegal. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0061/006 - Política africanas. Contém informações de diversas proveniências incluindo as das 
missões Altair e Adhara sobre a Força Aérea do Quénia, treino em Odessa na Academia Militar da URSS, Forças Armadas na 
Tanzânia, atividades do MPLA, conselheiros americanos do serviço do GRAE, situação congolesa, relações MPLA - movimento 
de Cabinda, crise no seio do MPLA, informações sobre a Rodésia, políticas e táticas comunistas, boletim de informação para a 
amizade sovieto-africanas, presença jugoslava no Congo Brazzaville, movimentos independentistas no Cairo, influência 
chinesa na África Central. 1967  
 

 

 

UI 0062 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0062/007 - Política africanas. Contém informações de diversas proveniências sobre a evolução 
de meios do inimigo pelo CCFA Angola e em Moçambique, emprego de meios mais evoluídos pelo inimigo no teatro de 
operações de Moçambique, conversas com informadores, armamento para o GRAE, espionagem a favor de Portugal, 
visitantes africanos na Jugoslávia, relações entre a República Democrática do Congo e a Rússia, criação de um novo partido 
politico angolano – PSDA, instrutores cubanos e chineses, informações sobre o Senegal, fornecimento de aviões MIG ao 
Uganda, atividades de MPLA, operação Nickel e a incursão de guerrilheiros e seus métodos, FRELIMO, saque à sede do GRAE, 
política congolesa, influencia americana, efetivos de MPLA na frente de Cabinda, ligação ferroviária Tan-Zan, utilização de 
bases congolesas pelos americanos, oposição ao regime de Mobutu no Catanga, política do Congo Kinshasa. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0062/008 - Política africanas. Contém informações sobre guerra subversiva em Angola, 
movimentos de libertação de Angola, atividades Africanas antiportugueses, situação na Algéria, conversas com informadores. 
1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0062/009 - Política africanas. Contém informações de DELNATO e adido de Londres sobre a 
operação Leon, circulação e negócios estrangeiros do Zaire, política estrangeira Zaire – EUA, informações africanas, mudança 
do regime do Ruanda, política interna do Zaire, notícias sobre a Tanzânia, Forças Armadas e situação do Zaire, panfleto 
contra a repressão fascistas em Portugal – resistência popular, atividades estudantis, movimentos de libertação de Angola. 
1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0062/010 - Política africanas: informações de DELNATO sobre operação Leon e situação no 
Zaire. 1974  
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UI 0063 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0063/011 - Política africanas: informações sobre a Rodésia através do envio de revistas 
semanais. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0063/012 - Política africanas: informações sobre a Rodésia através do envio de revistas 
semanais, incluindo informações sobre rockets utilizados no Vietname. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0063/013 - Política africanas: informações sobre a Rodésia através do envio de revistas 
semanais e conversas com informadores. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0063/014 - Política africanas: informações sobre a Rodésia através do envio de revistas 
semanais, conversas com informadores. 1970  
 

 

 

UI 0064 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/015 - Política africanas: informações e notícias sobre a operação Limoeiro enviadas pelas 
autoridades belgas. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/016 - Política africanas: informações sobre interesses russos no Níger e no Chade. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/017 - Política africanas: informações da missão T Bis e noticias especiais. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/018 - Política africanas: informações sobre notícias especiais da missão T Bis. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/019 - Política africanas: informações da missão T Bis. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/020 - Política africanas: informações fornecidas por Pollux e relatórios da PIDE sobre a 
situação em Timor. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/021 - Política africanas: informações sobre a operação Hortense.  Contém informações 
sobre a necessidade de realizar um briefing a um informador no Cairo. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/022 - Política africanas: informações da missão K sobre a reunião no quadro da OUA em 
Dakar e sobre a exposição do PAIGC. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0064/023 - Política africanas: informações e relatórios de notícias enviados pelos informadores 
Altair e Anka. Contém  informações sobre os movimentos de libertação em Angola, atividades do MPLA e do PAIGC, 
publicações e 3 fotografias sobre exercício equipamento e bandeira do MPLA. 1968  
 

 

 

UI 0065 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0065/024 - Política africanas: informações de diversos informadores. Contém informações 
sobre a missão Nunki, T Bis, Anka, entre outros e relatórios de notícias. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0065/025 - Política africanas: informações de diversos informadores . Contém informações de 
informadores nomeadamente Rasalhague, Adhara, Altair sobre a Rodésia, Tanzânia, Congo Kinshasa, estratégia russa em 
África, programa de treino cubano, incursões de guerrilheiros na Rodésia. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0065/026 - Política africanas: informações de Rasalhague sobre a Rodésia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0065/027 - Política africanas: informações sobre o caminho de ferro Zâmbia – Tanzânia e 
contactos com autoridades rodesianas. 1968  
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UI 0066 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0066/028 - Política africanas. Contém informações e relatórios de notícias sobre penetração 
chinesa em África, situação da República democrática do Congo, fornecimento de aviões MIG ao Uganda, política externa do 
Congo Leo. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0066/029 - Política africanas: informações semanais sobre a situação congolesa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0066/030 - Política africanas: informações semanais sobre a situação congolesa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0066/031 - Política africanas. Contém informações e relatórios de notícias sobre a Zâmbia, 
Rodésia, Congo Kin, atividades russas e chinesas, situação congolesa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0066/032 - Política africanas: informações da Embaixada dos EUA. 1968  
 

 

 

UI 0067 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0067/033 - Política africanas: informações sobre a operação Fungo da missão T Bis em ação 
sobre os Macondes. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0067/034 - Política africanas. Contém informações sobre moral dos elementos do PAIGC, visita 
do GEN Buerin do serviço de Informações belga, atividades doa FNLA, infiltração comunista no continente africano, 
fornecimento de bombardeiros ao Uganda, Força Aérea tanzaniana, atividades do PAIGC, relações OUA – FRELIMO, 
informações enviadas pela missão T Bis e P. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0067/035 - Política africanas. Contém informações sobre um documento publicado no jornal 
francês “L’Observateur” sobre um intelectual comunista fugido da Checoslováquia, eleições do Congo Braza, e comunicados 
do PAIGC e do MPLA, situação política da República Popular do Congo, situação em Brazavile, discurso do presidente do 
MPLA Agostinho Neto na rádio Tanzânia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0067/036 - Política africanas. Contém informações sobre sansões contra Angola, influência 
chinesa na Republica Democrática do Congo. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/018/0067/037 - Política africanas: informações sobre a operação Girassol e transações de 
armamento, com informações do Sr. WalterMcGowan. 1972 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/019 

Título: Informações entre Espanha e Portugal 
Datas extremas: 1967 / 1970 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 68 - 73) contendo um total de 17 processos, 6 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre boletins espanhóis com informação sobre Cuba, África geral e 
países de África Ocidental, África Central, Oriental e Meridional, países do Médio Oriente, Argélia e Tunes e navios russos e 
de países satélites. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 45 

Idioma e escrita: Contém documentos em espanhol.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver  SR. 245 - Estados Maiores Peninsulares [PT/ADN/SGDN/2REP/245] e SR. 272 - 
Situação em Espanha (PT/ADN/SGDN/2REP/272] 
 

UI 0068 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0068/001 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações 
enviadas pelo adido militar em Madrid sobre venda de munições pela Espanha aos EUA, movimento de navios de guerra 
russos com 1 fotografia do navio russo Repiter, economia cubana, boletins de informação sobre países do médio oriente, 
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Argélia e Tunes, África Central, Oriental e Meridional, instrutores cubanos no Congo Brazzaville, navio mercante de 
nacionalidade polaca com 1 fotografia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0068/002 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações 
enviadas pelo adido militar em Madrid sobre países do Médio Oriente, Argélia e Tunes, situação política de Cuba, material 
russo de aviação para a República da Guiné, África Central, Oriental e Meridional. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0068/003 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações 
enviadas pelo adido militar em Madrid sobre Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, África Central, Oriental e 
Meridional, países da África Ocidental. 1967  
 

 

 

UI 0069 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0069/004 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações 
enviadas pelo adido militar em Madrid sobre África em geral e países da África Ocidental, boletim de informações sobre 
panorama do mundo comunista no ano de 1967, atividades comunistas espanholas em paris, política cubana e propaganda 
comunista em Espanha. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0069/005 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações 
enviadas pelo adido militar em Madrid sobre África Central, Oriental e Meridional, países do Médio Oriente, Argélia, Tunes e 
Líbia, atividades comunistas espanhola em Paris, boletim sobre o Movimento de Solidariedade Revolucionária 1º de Maio, 
resolução do Partido Comunista de Espanha por um partido de massas para acelerar a transição para a democracia, 
propaganda comunista em Espanha, principais acontecimentos observados no mundo comunista no período de junho-julho 
de 1967. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0069/006 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações 
enviadas pelo adido militar em Madrid sobre África em geral e países de África Ocidental, relações entre a União Soviética e 
países ibero-americanos, Argélia e Tunes, países do Médio Oriente, informações sobre Cuba, África Central, Oriental e 
Meridional, discurso de Fidel Castro, atualidade política cubana, grupo de militares cubanos que morreram na Bolívia 
combatendo às ordens de Che Guevara. 1968  
 

 

 

UI 0070 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0070/007 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações 
enviadas pelo adido militar em Madrid sobre Serafim de Pinho, navios mercantes russos com 10 fotografias, informações 
sobre África em geral e países da África Ocidental, Camboja, Argélia e Tunes, África Central, Oriental e Meridional, países do 
Médio Oriente, barcos de guerra do PAIGC facilitados pela URSS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0070/008 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém publicação com 
dados monográficos sobre a República Democrática Popular da Coreia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0070/009 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém publicação sobre o 
grupo de forças soviéticas na Republica Democrática Alemã – forças terrestres. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0070/010 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África em geral e países da África ocidental, Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, PAIGC na Mauritânia, navios 
mercantes russos com 4 fotografias, informações sobre minas. 1968  
 

 

 

UI 0071 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0071/011 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África e os países da África Ocidental, países do Médio Oriente, Argélia, Tunes e Líbia, extremistas portugueses detidos em 
Bruxelas. 1968 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0071/012 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África em geral e países de África Ocidental, Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, África Central, Oriental e 
Meridional, países do Médio Oriente. 1969  
 

 

 

UI 0072 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0072/013 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África em geral e países de África Ocidental, Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, África Central, Oriental e 
Meridional, países do Médio Oriente. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0072/014 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África em geral e países de África Ocidental, Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, África Central, Oriental e 
Meridional, países do Médio Oriente. 1969  
 

 

 

UI 0073 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0073/015 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África em geral e países de África Ocidental, Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, África Central, Oriental e 
Meridional, países do Médio Oriente, informações sobre um possível desertor do Exército Agripino da Conceição Batista 
Monteiro. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0073/016 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África em geral e países de África Ocidental, Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, África Central, Oriental e 
Meridional, países do Médio Oriente. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/019/0073/017 - Intercâmbio de informações entre Espanha e Portugal. Contém informações sobre 
África em geral e países de África Ocidental, Argélia, Tunes e Líbia, países do Médio Oriente, África Central, Oriental e 
Meridional, países do Médio Oriente. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/020 

Título: Informações entre França e Portugal 
Datas extremas: 1965 / 1971 

Dimensão e suporte: 17 cxs. (nº 74 - 90) contendo um total de 36 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre intercâmbio de informações entre França e Portugal enviadas por 
diversos informadores sobre a situação politica em África, URSS e China. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 46 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês, espanhol, inglês e alemão.  
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém alguns documentos ilegíveis.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 274 - Situação em França [PT/ADN/SGDN/2REP/274] 
 

UI 0074 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0074/001 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre os EUA e África, 
subversão em África e a penetração comunista. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0074/002 - Informações entre França e Portugal. Contém informações envidas por Z-64-U 
sobre a revolução socialista na Tanzânia, rebelião camaronesa, boletim de informação para orientação dos serviços, situação 
interna do Togo e do Gana, situação na Jugoslávia. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0075 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0075/003 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por Z-64-U 
sobre a criação do PC Revolucionário dos Trabalhadores na Somália, reunião dos PC europeus, evolução da situação no Gana, 
relações exteriores com o Mali, revisão da política jugoslava em relação aos países afro-asiáticos, boletim de informação para 
orientação dos serviços. Perspectivas de evolução dos países socialistas, atividades comunistas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0075/004 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por Z-64-U 
sobre a situação política em África e na Europa, relatórios de notícias, revista de informações locais chinesas, influência 
cubana em África, países socialistas, boletim de informação para documentação e orientação dos serviços, imprensa 
comunistas. 1967  
 

 

 

UI 0076 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0076/005 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre o “amigo de 
Paris”, plano para aproveitamento do informador Mário Sampaio, relatório da deslocação a Paris do TCOR Fernando dos 
Santos Sequeira. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0076/006 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre boletim de 
informação para a documentação e orientação dos serviços de informação, publicação sobre noticias de África no jornalismo 
o soviético. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0076/007 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por diversos 
informadores sobre política africana, relatórios de notícias, revista de informação local chinesa, situação dos países 
socialistas, atividades e propaganda chinesas, atividades cubanas em África, revista de assuntos económicos da URSS. 1967  
 

 

 

UI 0077 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0077/008 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre o boletim de 
informações para a documentação e orientação dos serviços. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0077/009 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por diversos 
informadores sobre penetração soviética em África, política africanas, relatórios de notícias, boletins de informação para 
documentação e orientação dos serviços, lista dos membros da Embaixada da China presentes em Paris em 1967. 1967  
 

 

 

UI 0078 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0078/010 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por diversos 
informadores sobre política africanas, revistas de informação local chinesa, mundo comunista, relatórios de notícias, boletins 
de informação do FLING – Frente de Luta para a Independência Nacional da Guiné dita portuguesa. 1967  
 

 

 

UI 0079 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0079/011 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por diversos 
informadores sobre a situação política em África, publicações com a estruturas e personalidades da URSS e da Republica 
Democrática da Alemanha, revistas de informação local chinesa. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0079/012 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por diversos 
informadores com relatórios de notícias sobre a situação política de África, atividades do MPLA e do PAIGC, estruturas da 
RDA, situação dos países socialistas, revistas de informação local chinesa, estruturas e personalidades da URSS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0079/013 - Informações entre França e Portugal. Contém informações e listas de membros das 
representações húngara, polaca, checoslovaca, romena e soviética em Paris. 1968  
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UI 0080 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0080/014 - Informações entre França e Portugal. Contém informações enviadas por diversos 
informadores sobre política africanas, revista de informação local chinesa, situação dos países socialistas, atividades do 
PAIGC, atividades comunistas provenientes de fontes comunistas, estruturas e personalidades da URSS, estruturas 
governamentais da URSS, agitação, propagada, contactos e outras atividades da China, listas de membros da representação 
chinesa em Paris. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0080/015 - Informações entre França e Portugal. Contém informações e relatório de notícias 
sobre reaparecimento de partidos políticos no Congo Kinshasa, política africana, estruturas e personalidades da URSS, estudo 
sobre a marinha mercante soviética, revista de informação local chinesa, situação dos países socialistas. 1968  
 

 

 

UI 0081 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0081/016 - Informações entre França e Portugal. Contém informações e relatório de notícias 
sobre política africanas, situação dos países socialistas, estruturas e personalidades da URSS, revista de informação local 
chinesa, organizações sociais e de massa soviéticas. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0081/017 - Informações entre França e Portugal. Contém informações e relatório de notícias 
sobre milícias guineenses, atividades do MPLA, situação política africana, atividades de um extremista pró-soviético, revista 
de informação local chinesa, estruturas e personalidades da Letónia. 1968  
 

 

 

UI 0082 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0082/018 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre a política sindical 
soviética, política africana, situação dos países socialistas, revista de informação local chinesa, relatório de notícias e 
informações sobre as estruturas e personalidades da Estónia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0082/019 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre delegações 
soviéticas na República da Guiné, Formação da UEAC – União de Estados da África Central; oficiais do ANC, assassiNATO de 
William Deng presidente da SANU – partido representativo dos negros do Sudão Austral, publicações de propaganda sobre o 
ultramar, instalação de uma frota pesqueira soviética nas Canárias, pedido do de granadas de RPG-7 apreendidas ao inimigo, 
barcos soviéticos em Serra Leoa e no porto de Tanger, material bélico e relações com o Biafra. 1968 / 1969 

 

 

 

UI 0083 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0083/020 - Informações entre França e Portugal. Contém informações e publicações sobre 
problemas chineses, política e situação dos países africanos, situação dos países socialistas, revistas de informação local 
chinesa. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0083/021 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant, e publicações sobre política e situação dos países africanos, situação dos países socialistas, revistas de 
informação local chinesa. 1969  
 

 

 

UI 0084 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0084/022 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant e publicações sobre política e situação dos países africanos, atividade do MPLA e UNITA, situação dos países 
socialistas, revistas de informação local chinesa. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0084/023 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant, e publicações sobre política e situação dos países africanos, situação dos países socialistas, revistas de 
informação local chinesa, estruturas e personalidades do Cazaquistão e Geórgia. 1969  
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UI 0085 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0085/024 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre política e situação dos países africanos, situação dos países socialistas, estruturas e personalidades do 
Azerbaijão, informação sobre um elemento dos partidos subversivos antiportugueses, revistas de informação local chinesa. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0085/025 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre política e situação dos países africanos, situação dos países socialistas, estruturas e personalidades da 
Ucrânia, revistas de informação local chinesa. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0086 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0086/026 - Informações entre França e Portugal. Contém 4 volumes com informações sobre o 
pessoal dos comités revolucionários locais da China. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0086/027 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre política e situação dos países africanos, situação dos países socialistas. 1969  
 

 

 

UI 0087 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0087/028 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre política e situação dos países africanos, situação dos países socialistas, atividades comunistas ou de 
orientação comunista, relatórios de notícia, academia naval Kirov de Bakou, plano de desenvolvimento económico da URSS 
para 1970, revistas de informação local chinesa. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0087/029 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre organizações internacionais, situação dos países socialistas, política em África, ordens de batalha da 
marinha soviética, relatórios de notícia, informações gerais sobre a China, planos de desenvolvimento económico da URSS 
para 1970, revista de informação local chinesa. 1970  
 

 

 

UI 0088 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0088/030 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre a China, situação política em África e nos países socialistas, estruturas e personalidades da URSS. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0088/031 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre a Embaixada da China em Paris, situação política em África e nos países socialistas, estruturas e 
personalidades da URSS. 1970  
 

 

 

UI 0089 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0089/032 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre a Embaixada da China em Paris, organizações internacionais, situação política em África e nos países 
socialistas, estruturas e personalidades da URSS, revistas de informações locais da China. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0089/033 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre revistas de informações locais da China, situação política em África e nos países socialistas, construção 
naval de Kamych Burnu, estruturas e personalidades da URSS, estruturas governamentais da URSS. 1970  
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UI 0090 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0090/034 - Informações entre França e Portugal. Contém informações recolhidas por 
Fomalhant sobre a, situação política em África e nos países socialistas, planos de desenvolvimento económico da URSS para 
1970, revistas de informações locais da China. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0090/035 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre a Força Aérea e 
defesa aérea soviética. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/020/0090/036 - Informações entre França e Portugal. Contém informações sobre as atividades da 
URSS de investigação hidrográfica e oceanográfica e de observação incluindo satélites durante 1969, ordens de batalha da 
marinha soviética, composição e efetivos do partido comunista da URSS e recortes de imprensa. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/021 

Título: Informações sobre Atividades Comunistas 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 11 cxs. (nº 91 - 101) contendo um total de 27 processos e 138 fotografias p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a penetração comunista em África, pela URSS e China.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0102 e 47. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês, inglês e alemão. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 248 - Influência Comunista em África [PT/ADN/SGDN/2REP/248] 
 

UI 0091 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0091/001 - Apoio à subversão em África. Penetração comunista. 1ª Parte. China Continental. 
Contém estudo da 2ª repartição/SGDN com 17 fotografias sobre a presença de elementos do PAIGC na China Continental, 
existência de medicamentos chineses na província da Guiné, material de guerra oriundo da China capturado ao inimigo em 
Angola, boletim do MPLA, encontro do vice-presidente da RPC com o presidente da FRELIMO Dr. E. Mondlane e do 
presidente Mao Tse Toung com Marcelino dos Santos secretário das relações exteriores da FRELIMO, e mapa da infiltração 
comunista em África. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0091/002 - Apoio à subversão em África. Penetração comunista. 2ª Parte. Rússia e seus 
satélites. Contém estudo da 2ª repartição/SGDN com 84 fotografias, alguns em falta, sobre a presença de elementos do 
PAIGC em países do bloco soviético, material de guerra originário do bloco soviético utilizado em Angola, material de guerra 
apreendido ao inimigo em Moçambique, e mapa sobre a infiltração do bloco soviético em África. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0091/003 - Documentos utilizados no estudo sobre a penetração comunistas. Contém estudos 
e informações sobre a ofensiva chinesa em África, informações da PIDE, captura de armamento e explosivos na Rodésia do 
Sul, a importância das forças morais, curso de guerrilhas da FRELIMO, problemas de estratégia da guerra revolucionária, 
fabricação e aplicação de explosivos, luta revolucionária, material capturado, panfletos de propaganda da FRELIMO com os 
dirigentes, 3 fotografias de material capturado e 2 fotografias do cartão da FELIMO – frente e verso, penetração comunista 
chinesa em África por Augusto Deslandes. Contém 2 álbuns: 10 fotografias dos Serviços de Centralização e Coordenação de 
Informações de Angola – SCCIA sobre material de guerra capturado e 22 fotografias sobre material de guerra chinês e 
soviético capturado e propaganda. 1965  
 

 

 

UI 0092 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0092/004 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações de Z-62-U sobre o 
comunismo internacional, conferência regional do Conselho Mundial da Paz – CMP para a África e os países árabes, política 
africanas, atividades do PAIGC, a organização do poder governamental na Indonésia, negociações militares do MAR Amer em 
Moscovo, revista sobre atividades comunistas ou de orientação comunista, publicações sobre religião e Igreja na zona de 
influência comunista, relações com a Indonésia, apoio da China a movimentos de libertação, posição do Congo Kinshasa, 
relatório de visita em Zanzibar, seminário sobre teoria da revolução da África, estudo sobre as atividades das organizações 
mundiais comunistas, situação da organização da unidade africanas – OUA, política africanas, movimentos de libertação 
africanos e asiáticos na Argélia. 1966  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

50/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0092/005 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações de Z-62-U sobre a 
impressa politico-cientifica comunista, atividades dos rebeldes no Congo Kinshasa e a atitude de Mobutu para a África do Sul, 
negociações da Zâmbia com o Congo e a Rodésia, conflitos entre os partidários do PAIGC e os cubanos, atividades comunistas 
ou de orientação comunista, atividades da FRELIMO na Tanzânia, situação do Gana, publicações sobre religião e Igreja na 
zona de influência comunista, atividades das organizações mundiais comunistas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0092/006 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações de Z-62-U sobre o 
serviço de contraespionagem italiano, assistência financeira da China para partidos e organizações da África negra, 
publicações sobre religião e Igreja na zona de influência comunista, informações sobre Argélia e Tunez, relatórios de notícia, 
imprensa politico-cientifica comunista, atividades comunistas ou de orientação comunista, atividades das organizações 
mundiais comunistas, conferência de partidos progressistas na Argélia, apontamentos sobre a infiltração comunista na África. 
1967  
 

 

 

UI 0093 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0093/007 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações de Z-62-U sobre 
política africanas, atividades comunistas ou de orientação comunista, comunismo internacional, relatórios de notícias, 
imprensa politico-cientifica comunista, forças terrestres soviéticas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0093/008 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações sobre atividades 
comunistas ou de orientação comunista, situação interna da Tunísia, conferência pan-africanas dos sindicatos do comércio e 
da indústria em Cotonou no Daomé, atividades na Indonésia, influência soviética na política africanas, publicação sobre 
agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China Vermelha, religião e igreja na zona de influência comunista, 
situação no Congo Kinshasa, África no jornalismo soviético. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0093/009 - Informações sobre atividades comunistas. Contém exemplares da publicação alemã 
Lande-Berichte sobre política, economia, transportes, imprensa e rádio. 1967  
 

 

 

UI 0094 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0094/010 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações sobre imprensa 
politico-cientifica comunista, influência comunista na política africanas, relatórios de notícias, atividades comunistas ou de 
orientação comunista, publicação sobre agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha, estudo 
sobre os problemas económicos e sociais no países em vias de desenvolvimento no conflito entre os estados comunistas e o 
ocidente, situação dos movimentos africanos de libertação depois da conferência da OUA em Kinshasa. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0094/011 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações sobre a influência 
comunista na política africanas, atividades comunistas ou de orientação comunista, atividades das organizações mundiais 
comunistas, situação dos chineses na Indonésia, relatórios de notícias. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0094/012 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações sobre atividades 
comunistas ou de orientação comunista, relatórios de notícia, política africanas, listas de personalidades da Força Aérea da 
URSS, mostra de misseis na parada de Moscovo, resumo da situação económica e de armamento da Nigéria, Forças Armadas 
da Coreia do Norte, publicações Lander-Berichte sobre África. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0094/013 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações sobre a situação 
política da República Democrática do Congo, ameaças do primeiro-ministro Vorster da África do Sul contra a Zâmbia, estudo 
sobre as atividades das organizações comunistas, armamento de origem soviética e chinesa. 1968  
 

 

 

UI 0095 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0095/014 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações sobre a influência 
soviética na política africanas, relatórios de notícia, relatório técnico dos roquetes BM-24 soviéticos, atividades comunistas 
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ou de orientação comunista, áfrica no jornalismo soviético, sistema de roquetes Scaleboard Mobile MRBM, publicação sobre 
agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha, imprensa politico-cientifica comunista. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0095/015 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações sobre a influência 
chinesa e soviética na política africanas, aviões do PAIGC, Religião e Igreja na zona de influência comunista, relatórios de 
notícia, atividades comunistas ou de orientação comunista, imprensa politico-cientifica comunista, esquemas da composição 
e distribuição das forças terrestres no combate em Nampula em 01jan67, roquetes estratégicos soviéticos, publicação sobre 
agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha, atividades das organizações mundiais comunistas. 
1968  
 

 

 

UI 0096 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0096/016 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre a influência soviética na política africanas, relatórios de notícias, apontamentos acerca da situação da república 
popular da China em meados de 1968, publicação sobre agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China 
vermelha, relatório económico de produção de Estados com economia planeada e economia de mercado na produção 
industrial mundial, atividades comunistas ou de orientação comunista, imprensa politico-cientifica comunista, publicação 
sobre agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha, revistas de informação local chinesa, produção 
aeronáutica da URSS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0096/017 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre a influência chinesa e soviética na política africanas, religião e Igreja na zona de influência comunista, 
helicópteros da classe Moskva, potencial militar da China comunista, atividades comunistas ou de orientação comunista, 
atividades das organizações mundiais comunistas, imprensa politico-cientifica comunista, armamento das forças navais do 
bloco soviético. 1967 / 1969 

 

 

 

UI 0097 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0097/018 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre a influência soviética na política africanas, imprensa politico-cientifica comunista, religião e Igreja na zona de 
influência comunista, atividades comunistas ou de orientação comunista, publicação sobre agitação, propaganda, contactos 
e outras atividades da China vermelha, atividades das organizações mundiais comunistas. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0097/019 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre o comunismo internacional, atividades comunistas ou de orientação comunista, imprensa politico-cientifica 
comunista, religião e Igreja na zona de influência comunista, publicação sobre agitação, propaganda, contactos e outras 
atividades da China vermelha, política africanas, estudo sobre o desenvolvimento estratégico naval no oceano indico em 
setembro de 1968. 1969  
 

 

 

UI 0098 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0098/020 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre política africanas, atividades comunistas ou de orientação comunista, relatórios de notícia, comunismo 
internacional, imprensa politico-cientifica comunista, situação logística da esquadra soviética mediterrânica, informações 
económicas, roquets estratégicos soviéticos, religião e Igreja na zona de influência comunista, publicação sobre agitação, 
propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha, lista de personalidades de forças militares soviéticas, 
publicação Lander-Berichte. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0098/021 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab com relatórios semanais sobre a imprensa soviética, atividades comunistas ou de orientação comunista, publicação 
sobre agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha, material capturado ao inimigo no interior de 
Moçambique, influência soviética na política africanas, situação logística da esquadra soviética do mediterrâneo, imprensa 
politico-cientifica comunista, religião e Igreja na zona de influência comunista. 1969 / 1970 
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UI 0099 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0099/022 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab com relatórios semanais sobre política soviética, atividades comunistas ou de orientação comunista, imprensa 
politico-cientifica comunista, religião e Igreja na zona de influência comunista, relatórios de notícia sobre política africanas, 
relatório técnico sobre o Panzer RPG-7, imprensa politico-cientifica comunista. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0099/023 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre zona soviética na Alemanha, relatórios de notícia sobre política africanas, atividades das organizações 
comunistas mundiais, relatórios semanais sobre política soviética. 1970  
 

 

 

UI 0100 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0100/024 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab com relatórios semanais sobre política soviética, atividades comunistas ou de orientação comunista, política 
africanas, publicação sobre agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha, religião e Igreja na zona 
de influência comunista. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0100/025 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre a zona soviética na Alemanha, organizações paramilitares, relatórios sobre as forças aéreas, forças navais do 
bloco soviético e, forças terrestres, imprensa politico-cientifica comunista, relatórios semanais sobre política soviética, 
política africanas, publicação sobre agitação, propaganda, contactos e outras atividades da China vermelha. 1970  
 

 

 

UI 0101 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0101/026 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab com relatórios semanais sobre política soviética, política africanas. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/021/0101/027 - Informações sobre atividades comunistas. Contém informações enviadas por 
Kochab sobre forças navais soviéticas, política africanas, relatórios semanais sobre política soviética, situação na Zâmbia. 
1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/022 

Título: Informações sobre o Bloco Soviético 

Datas extremas: 1963 / 1973 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 102 -106) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre política do bloco soviético, propaganda comunista, armamento e 
munições, ciência e tecnologia soviética, capacidades e constrangimentos da política soviética e meios da marinha e força 
aérea soviética. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0101 – 1000.0106 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0102 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0102/001 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e estudos 
sobre a evolução política dos satélites europeus da URSS, tendências da propaganda comunista sem indicação de origem. 
1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0102/002 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e 
tendências da propaganda comunista sem indicação de origem. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0102/003 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e 
tendências da propaganda comunista sem indicação de origem. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0102/004 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e 
tendências da propaganda comunista sem indicação de origem, mapa de depósitos de munições nos distritos militares do 
Báltico e de Leninegrado. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0102/005 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e 
mensagens sobre as tendências e incidências da política soviética, ciência e tecnologia soviética, restrições aos residentes em 
zonas de ocupação soviética. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0103 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0103/006 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documento NATO sobre 
ciência e tecnologia soviética. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0103/007 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e 
mensagens sobre as implicações da ciência e tecnologia soviética, logística no bloco soviético, capacidades e 
constrangimentos da política soviética. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0103/008 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO sobre as 
capacidades e constrangimentos da política soviética. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0103/009 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO sobre a 
conferência relativa a ordens de batalha das forças do bloco soviético, penetração do bloco soviético no Médio Oriente e 
Norte de África, capacidades e constrangimentos do bloco soviético. 1968  
 

 

 

UI 0104 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0104/010 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO sobre 
capacidades e estratégia do bloco soviético marítimo, aspectos logísticos de transporte de acordo com a ameaça soviética ao 
leste da Turquia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0104/011 - Informações políticas sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO sobre 
conferência do SHAPE de atualização da ordem de batalha das forças terrestres do bloco soviético, escolha e nomeação do 
representante do SACLANT na Europa e de assistente de comunicações no SACLANTREPEUR. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0104/012 - Informações sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e mensagens 
sobre as ações soviéticas na Checoslováquia do ponto de vista militar, capacidades e intenções de intervenção soviética, 
conferência sobre logística soviética, organização e equipamentos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0104/013 - Informações sobre o bloco soviético. Contém estudo sobre os aspetos logísticos da 
ameaça soviética no norte da Noruega e da Finlândia. 1968  
 

 

 

UI 0105 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0105/014 - Informações sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e informações 
sobre a marinha soviética, 4 boletins de informação do estado-maior da Armada sobre a evolução da propulsão nuclear, os 
mísseis navais soviéticos, a marinha de guerra do bloco soviético, informações sobre a organização do comando e das Forças 
Armadas da URSS, análise da marinha mercante soviética, e da China comunista, desenvolvimento económico da União 
Soviética. 1957 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0105/015 - Informações sobre o bloco soviético. Exército . Contém documentos NATO e 
informações do SHAPE sobre a logística do bloco soviético, depósitos de produtos petrolíferos e de munições nos distritos 
militares soviéticos do Báltico e de Leninegrado, misseis terra-ar soviéticos, redução da idade de recrutamento na Rússia, 
mapa das forças soviéticas na Europa de Leste. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0105/016 - Informações sobre o bloco soviético. Marinha. Contém documentos NATO e 
informações sobre as vias navegáveis internas soviéticos e seus efeitos sobre os movimentos e transferências entre as suas 
frotas ocidentais, sistemas de misseis na Marinha soviética e da Força Aérea Naval. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0105/017 - Informações sobre o bloco soviético. Marinha. Contém documentos NATO e 
informações do SACLANT, marinha mercante soviética, contactos submarinos na área mediterrânea. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0105/018 - Informações sobre o bloco soviético. Força Aérea. Contém documentos NATO e 
informações sobre facilidades aéreas do bloco soviético. 1966  
 

 

 

UI 0106 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/019 - Informações sobre o bloco soviético. Força Aérea. Contém documentos NATO e 
informações sobre facilidades aéreas do bloco soviético. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/020 - Informações sobre o bloco soviético. Força Aérea. Contém documentos NATO e 
informações sobre aviões soviéticos. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/021 - Informações sobre o bloco soviético. Força Aérea. Contém documentos NATO e 
informações SHAPE sobre facilidades aéreas do bloco soviético, aviões a soviéticos e armamento associado, equipamentos 
eletrónicos associados aos aviões e misseis. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/022 - Informações sobre o bloco soviético. Marinha. Contém documentos NATO, estudos 
SACLANT e informações sobre as capacidades estratégicas e possibilidades marítimas do bloco soviético, ordens de batalha 
naval soviética, política da marinha soviética. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/023 - Informações sobre o bloco soviético. Marinha. Contém documentos NATO, estudos 
SACLANT e informações sobre as capacidades estratégicas e possibilidades marítimas do bloco soviético, ordens de batalha 
naval soviética, política da marinha soviética. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/024 - Informações sobre o bloco soviético. Contém documentos NATO e informações 
sobre a 1ª conferência anual dos antigos auditores de Colégio de Defesa NATO, ordem de batalha aérea soviética. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/025 - Informações sobre o bloco soviético. Contém documento NATO sobre a União 
Soviética no limiar da década dos 70. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/022/0106/026 - “Capacidades de guerra química da URSS”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/023 

Título: Subcomité NATO para a Política Económica Soviética 

Datas extremas: 1963 / 1968 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 107 -109) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Subcomité NATO para a política económica soviética, bases da 
marinha mercante soviética, propaganda, produção de petróleo, evolução económica dos países comunistas da Europa 
Oriental, desenvolvimento da energia nuclear e diferenças entre NATO e o Pacto de Varsóvia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0103 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0107/001 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documento 
NATO/SACLANT sobre as bases da frota soviética do norte. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0107/002 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO. 
1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0107/003 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém publicações sobre as 
tendências da propaganda soviética. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0107/004 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
sobre a construção de centrais elétricas na URSS, economia da Jugoslávia, a moeda soviética e o sistema bancário, marinha 
mercante. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0107/005 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO. 
1966  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0108/006 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
com análise sobre a evolução económica da Europa, a produção do petróleo soviético. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0108/007 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
com ordens do dia, estudo da evolução económica nos países comunistas da Europa Oriental, tendências económicas, 
diferenças entre NATO e o Pacto de Varsóvia, exportações soviéticas de petróleo por mar em 1964 e 1965. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0108/008 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
com a situação na china comunista e perspetivas de evolução, produção de petróleo na URSS, situação da Checoslováquia. 
1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0108/009 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
com a situação económica da China, petróleo e gás natural na URSS, desenvolvimento económica na União Soviética e 
evolução da economia búlgara. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0109/010 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
com a situação económica de Cuba, petróleo e gás natural da URSS, zona soviética da Alemanha, construções de energia 
nuclear nos países satélites europeus, evolução económica nos países da Europa oriental, situação da Bulgária. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0109/011 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
sobre a possível abertura de uma via marítima no Mar do Norte para navios estrangeiros, economia da China comunista, 
petróleo e gás natural na URSS, situação na Hungria e Bulgária. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0109/012 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
sobre os problemas e as perspectivas da economia romena, situação económica da china comunista, produção de 
armamento e equipamento espacial, incidências políticas nas reformas económicas na União soviética. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0109/013 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
com exame da economia dos países da Europa de Leste, acordos comerciais entre a Turquia e os países comunistas, 
atividades dos países comunistas no Mediterrâneo, agricultura soviética em 1967, tratados marítimos da União Soviética, 
economia na China comunista. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/023/0109/014 - Subcomité NATO para a política económica soviética. Contém documentos NATO 
sobre implicações económicas na Checoslováquia, evolução económica na União Soviética, agricultura húngara e soviética, 
atividades económicas dos países comunistas no Mediterrâneo. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/024 

Título: Marinha Mercante e Militar Soviética 

Datas extremas: 1959 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 110 -114) contendo um total de 22 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas 
nacionais e movimento dos navios de guerra russos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.1627, 1000.1628, 1000.0251, 114.5 e 114.9 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 19 – “Informações entre Espanha e Portugal” relativa aos processos sobre 
navios russos [ADN/SGDN/2REP/019]. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0110/001 - Instruções para os navios mercantes, pelo Estado-Maior da Armada. 1959 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0110/002 - Cadernos de orientação de navios de guerra soviéticos”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0110/003 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais - Angola. 
Contém INTREPS do Comando de Angola sobre os movimentos dos navios. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0110/004 - Movimento dos navios de guerra soviéticos. Contém relatórios de notícias sobre 
navegação e transportes do inimigo, artigos de imprensa, procedimentos NATO para identificação de submarinos soviéticos 
na área do Mediterrâneo, contactos de submarinos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0110/005 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0110/006 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1966  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0111/007 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0111/008 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0111/009 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0111/010 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1967  
 

 

 

UI 0112 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0112/011 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0112/012 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais+C497. 
Contém INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0112/013 - Movimento dos navios de guerra soviéticos. Contém estudo NATO sobre os 
submarinos soviéticos e percentagens de disponibilidade. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0112/014 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios e mapas com as características 
dos navios soviéticos. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0113/015 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios). 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0113/016 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
INTREPS do Estado-Maior da Armada e informações da PIDE sobre o movimento dos navios). 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0113/017 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
informações e relatórios para o SACLANT. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0113/018 - Atividades da marinha mercante do bloco soviético em águas nacionais. Contém 
informações e relatórios para o SACLANT. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0113/019 - Movimentos dos navios mercantes comunistas em portos nacionais. Contém 
informações e relatórios para o SACLANT. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0113/020 - Movimentos dos navios mercantes comunistas em portos nacionais. Contém 
relatórios mensais relativo a setembro e outubro a enviar ao SACLANT, informações da PIDE sobre o movimento dos navios e 
mapas com as características dos navios soviéticos. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0114/021 - Movimentos dos navios mercantes comunistas em portos nacionais. Contém 
relatórios mensais relativo a novembro e dezembro a enviar ao SACLANT, informações da PIDE sobre o movimento dos 
navios e mapas com as características dos navios soviéticos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/024/0114/022 - Movimentos dos navios mercantes comunistas em portos nacionais. Contém 
relatórios periódicos com informação para o SACLANT. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/025 

Título: Operações de Vigilânciade Navios Soviéticos 

Datas extremas: 1969 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 115 -116) contendo um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT sobre 
navios soviéticos no Atlântico e Mediterrâneo.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 114.9 e 85 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 19 – “Informações entre Espanha e Portugal” relativa aos processos sobre 
navios russos [ADN/SGDN/”REP/019] e SR. 24 – “Marinha Mercante e Militar Soviética” [ADN/SGDN/2REP/024] 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/001 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Estabelecimento de NEP 
entre a Defesa Nacional e o SACLANT para operações de vigilância marítima. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/002 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no mar da Madeira e de Marrocos. Contém mensagens. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/003 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos na costa portuguesa em setembro e outubro de 1969. Contém mensagens. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/004 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em fevereiro de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/005 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em janeiro de 1970. Contém mensagens. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/006 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em março de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/007 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em abril de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/008 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em fim de abril de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/009 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/010 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância em janeiro de 
1970 pela fragata Sacadura Cabral. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/011 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em junho de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0115/012 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em julho de 1970. Contém mensagens. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0116/013 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em agosto de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0116/014 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em setembro de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0116/015 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em outubro de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0116/016 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em novembro de 1970. Contém mensagens. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/025/0116/017 - Operações de vigilância marítima a pedido do SACLANT. Vigilância de navios 
soviéticos no Atlântico em dezembro 1970. Contém mensagens. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/026 

Título: Informações sobre Atividades Económicas e Financeiras 

Datas extremas: 1966 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 117 - 119) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre atividades económicas e financeiras com base nas informações do 
Banco de Portugal. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 49 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/0117/001 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/0117/002 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/0117/003 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/0117/004 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1967  
 

 

 

UI 0118 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/0118/006 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/00118/005 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/0119/007 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/026/0119/008 - Informações sobre atividades económicas e financeiras. Revista semanal de 
informações económicas e financeiras do Banco de Portugal. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/027 

Título: Cerimónias, Convites e Felicitações 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 120 - 121) contendo um total de 13 processos, 1 positivo fotográficos p/b 

Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre cerimónias, comemorações e protocolo, inclui agradecimentos e 
condolências. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 11, 50 - 52 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0120/001 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém informações sobre as formaturas 
englobando elementos dos 3 ramos das Forças Armadas, cerimónia de Santa Engrácia, serviço de relações públicas no 
aeroporto de Lisboa, precedência do chefe da Missão Militar em Washington, precedência hierárquicas nas Forças Armadas, 
militares em serviço nas embaixadas, precedência entre membros das embaixadas portuguesas no estrangeiro. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0120/002 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém informações sobre mensagens de 
natal, cerimónias do 11Nov, ordem de precedências no ultramar, representação dos membros do governo dos 
departamentos militares, normas de protocolo nas Forças Armadas. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0120/003 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém felicitações, condolências e 
agradecimentos, curriculum do TCOR Alberto Danese adido italiano em Lisboa, com 1 fotografia, substituição de funções, 
precedência do chefe da Missão Militar em Washington e precedências hierárquicas nas Forças Armadas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0120/004 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém pareceres sobre a contagem de tempo 
de serviço aos oficiais médicos dos QP, serviço de relações públicas do aeroporto de Lisboa, precedência de visitas, estatuto 
dos oficiais das Forças Armadas. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0120/005 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém convite para a participação portuguesa 
na semana de reflexão 1967, cumprimentos ao bispo castrense, sagração do bispo castrense e capelão-mor. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0120/006 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém informação com relato e instruções do 
funeral do presidente Salazar. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0120/007 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém informação sobre almoço em honra do 
CEME GEN Pina na messe de Monsanto, romagem ao túmulo do VALM Machado dos Santos, viagem a Bruxelas do ministro 
da Defesa Nacional, oferta das estrelas do GEN Deslandes, mensagem de fim do ano, precedência a observar em solenidades 
oficiais no ultramar. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0121/008 - Cerimónias, convites e felicitações. Contém informações sobre o jantar oferecido 
pelo CEMGFA, substituição de funções, cumprimentos dos adidos militares estrangeiros ao MDN e ao CEMGFA, viagem do 
estado-maior Internacional de 1968 e condolências. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0121/009 - Cerimónias militares. Contém disposições para as cerimónias do 10 de Junho, 
festival NATO/TAPTOE, festivais de musica NATO, concurso de paraquedismo na Rodésia. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0121/010 - Comemorações do 20º aniversário da NATO. Contém reuniões, protocolo, ordem 
de operações e despachos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0121/011 - Comemorações do 20º aniversário da NATO. Contém reuniões, protocolo, ordem 
de operações e despachos. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0121/012 - Comemorações do 11 de Novembro. Contém recortes de imprensas e diretivas. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/027/0121/013 - Comemorações do 11 de Novembro. Contém recortes de imprensas e diretivas. 
1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/028 

Título: Visitas de Entidades Estrangeiras 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 122 – 131) contendo um total de 34 processos, 141 positivos fotográficos p/b . 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre visitas de entidades estrangeiras a Portugal com destaque para o 
primeiro-ministro da Rodésia, autoridades NATO e adidos militares. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 53, 54 e 56. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês, espanhol e inglês.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 29 – Visitas de Entidades Nacionais [ADN/SGDN/2REP/029]. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0122/001 - Visita do primeiro-ministro da Rodésia do Sul, Ian Smith. Contém reuniões com o 
chefe da “Intelligence” da Rodésia do Sul, apontamentos das reuniões com os rodesianos do sul na Defesa Nacional, 
comentários aos assuntos da agenda das conversações de interesse para o SGDN, agenda dos assuntos propostos pelas 
autoridades rodesianas do sul. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0122/002 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visita de uma missão 
do alto Estado-Maior espanhol, visita de adidos estrangeiros ao ultramar, estadia de uma equipa da TV alemã, relatório da 
conferência de parlamentares da NATO, visita a Lisboa de uma força naval NATO, visita coletiva a unidades da 1ª Região 
Militar, relatório da visita do VCEME ao 7º Exército dos EUA na Alemanha, visita dos delegados NATO aos campos de Espinho 
e Montijo, visitas a unidade da 2ª Região Militar, visita a Angola de elementos da BBC. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0122/003 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do COR 
Luquet da Repartição de informações do SHAPE, do National War College a Luanda, do GEN Baurin do Estado-Maior General 
Belga, exercício Sailors Pride, COR Jeffries adido americano a Angola e Moçambique, do Dr. Krone presidente do Conselho de 
Defesa da Alemanha, do 29º curso do Colégio de Defesa NATO, do War College dos EUA a Moçambique e do War College a 
Lisboa. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0122/004 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visita de adidos 
militares ao ultramar, visita a Moçambique do TCOR B. Waring, visita do BRIG J. G. Willers às OGMA, relatório do Comité 
Internacional da Cruz Vermelha sobre a visita a Moçambique e Angola incluindo a cadeia de Machava em Lourenço Marques 
e à prisão de Vila Cabral, campo de trabalho prisional de Mabalane, campo de trabalho de Missombo, campo de recuperação 
social de São Nicolau, pavilhão prisional da PIDE em Luanda, relatório do COR L. Warinng para o ministro da Defesa sobre a 
visita a Moçambique, Angola e Rodésia, visita do BRIG Thompson a Moçambique e Angola, visita de uma missão do 
Comaircent ligada ao cross-servicing das Bases Aéreas NATO. 1966  
 

 

 

UI 0123 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0123/005 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do 
embaixador de Itália à Guiné, do adido inglês aos Açores, Madeira, Guiné e Angola, militares do Colégio de Defesa da 
Tailândia, do GEN O’Meara comandante central do Army Group, do adido britânico a Moçambique, do MAR Mac Brien chefe 
deputado do SHAPE, do ALM Griffin, do COM José Peral adido espanhol á Guiné, Angola e Moçambique. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0123/006 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do adido 
americano COR Randall Kelly e do adido espanhol à Guiné, do adido belga a Angola e Moçambique, do adido francês ao 
ultramar, do GEN Craig do MAAG a Lisboa, do BRIG Boots a Angola, dos oficiais generais da Tailândia, visita particular do GEN 
Eugéne Guibaud a Lisboa, do navio USS Liberty a Luanda, do TCOR Weigelt da USAF, do delgado da Cruz Vermelha à Guiné e 
do ALM Clutterbuck do SACLANT. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0123/007 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas de Nocolle 
Deney do Instituto Francês de Estudos Estratégicos, de professores e alunos do Instituto de Altos Estudos de Defesa de 
França, ausência do adido da defesa aeronáutico americano, do GEN Aubert para inauguração das instalações da ilha das 
Flores – Açores, visitas ao ultramar de diversos adidos estrangeiros. 1966  
 

 

 

UI 0124 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0124/008 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do SACLANT 
a Lisboa do ALM Moorer com álbum de 18  fotografias, do Instituto de Altos Estudos Militares belga, do GEN Ailleret chefe do 
Estado-Maior das Forças Armadas francesas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0124/009 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do COR 
William Murphy e Dominic Garbarri dos serviços químicos do Exército dos EUA, do comandante-chefe sul-africanos, visita ao 
ultramar dos adidos americanos e a Luanda da frota brasileira, do Colégio de Defesa NATO. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0124/010 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visita de entidades 
estrageiras a organismos da Marinha, visita da Agência Militar de Uniformização em Lisboa, visita dos adidos estrangeiros ao 
ultramar, visita de navios de guerra estrangeiros. 1967  
 

 

 

UI 0125 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0125/011 - Visitas de Entidades NATO e adidos militares. Contém informações sobre as visitas 
a Moçambique do CFR Herbeq, do adido italiano TCOR Danese a Angola e Moçambique, dos oficiais brasileiros às províncias 
ultramarinas, do adido da defesa inglês Howell a Angola e Moçambique, do Matchmaker Squadron a Lisboa, do VALM Ellis do 
SCALANT a Lisboa, do GEN Stone a Lisboa. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0125/012 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do GEN 
Burchinal dos EUA a Lisboa, do COR Gilliland e MAJ Kolesky do corpo médico da África do Sul, entidades militares da 
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Argentina, de um marabú mauritâneo Bechir à Guiné, do adido inglês CFR James à Guiné, Angola e Moçambique, do War 
College a Moçambique. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0125/013 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do 
embaixador e do adido da defesa americanos a Angola e Moçambique, a Angola do deputado Van der Walt, a Portugal do 
31º Curso do Colégio de Defesa NATO, do comandante Horta adjunto de informações do CCFA à Rodésia, a Portugal do 
comandante chefe do Exército Libanês GEN Boustany e do comandante GEN Alsogaray do Exército da Argentina. 1967  
 

 

 

UI 0126 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0126/014 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas ao ultramar 
de Maurice Marchiris e Walter O’Malley, MAR Wawkins a Portugal, do ALM Ephraim P. Holmes, às províncias ultramarinas de 
Beu Van der Walt, do adido do Exército americano MAJ Van Eynde ao ultramar, a Cabo Verde de um grupo de oficiais da 
Força Aérea Britânica, do GEN Robert Bray do SACEUR. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0126/015 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre as visitas do chefe do 
Gabinete de informação e Ligação do Corpo Químico do Exército dos EUA na Europa, do Oceanographic Office a Angola, dos 
congressistas americanos a Lisboa, do Deputy SACLANT ALM Edwin Cheef, do deputado inglês Biggs Davison.  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0126/016 - Visitas de entidades estrangeiras, vol. 1. Contém informações sobre a visita do 
Portugal do 32º Curso do Colégio de Defesa NATO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0126/017 - Visitas de entidades estrangeiras, vol. 2. Contém informações sobre a visita do 
Portugal do 32º Curso do Colégio de Defesa NATO, 2 álbuns fotográficos. 1968  
 

 

 

UI 0127 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0127/018 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visita de De Gaule a 
Franco, visita do MGEN Elmer Almquist, navios científicos norte-americanos, visita a Lisboa de uma força naval NATO, visita 
de entidades alemãs às instalações portuárias em Tróia, relatório da missão do Serviço cartográfico do Exército a 
Moçambique, relatório da visita de entidades alemãs à Guiné, relatório da visita à Guiné de Martin Edwards da missão da 
Rodésia em Lisboa. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0127/019 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre a visita de um oficial 
da RAS, de adidos militares estrangeiros às províncias ultramarinas, do embaixador italiano em Dakar à Guiné, do War 
College, do Sr. Beeman do Departamento das Pescarias do Canadá, do GEN Robert Bray do SACEUR, do MAJ Hinterhoff para 
conferência em Portugal. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0127/020 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas a Angola do 
TCOR Frase e MGEN G. Moodie, do diretor do fornecimento de armamento naval do Ministério da Defesa britânico, de um 
oficial americano a Luanda, do 33º Curso do Colégio de Defesa NATO com álbum fotográficos. 1968  
 

 

 

UI 0128 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0128/021 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas a Portugal do 
Colégio de Defesa da NATO, do navio escola da Marinha de Guerra do Brasil a Lourenço Marques, de militares sul-Africanas 
ao ultramar, do Sherifo Yousouf Aidará à Guiné, VALM da esquadra La Haye comandante chefe para o Atlântico em Lisboa, 
dos adidos dos EUA aos Açores, do CFR Rodin Cantacuzene a Angola e Moçambique, do Dr. Walter Stein antigo ministro do 
governo alemão, dos embaixadores da Suíça e da Grã-Bretanha a Angola e Moçambique, do VMAR Hankins. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0128/022 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas a Portugal do 
VALM Compston, do GEN Parker do SHAPE, do chefe da seção política da representação americana em Dakar à Guiné, jantar 
de homenagem ao GEN Baurin, do ALM Holmes comandante do SACLANT a Lisboa. 1968 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0128/023 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visita a Lisboa da 
seção naval da Agência Militar de Uniformização, comunicações por satélite – Estação Ibéria, deslocações de militares da RAS 
a Angola e Moçambique, visita do GEN Wade chefe do Estado-Maior do SHAPE, visita do prof. Vallepi a Angola e 
Moçambique.  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0128/024 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas de altas 
entidades estrangeiras. 1968 / 1969 

 

 

 

UI 0129 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0129/025 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do National 
War College a Lourenço Marques e a Lisboa, do 34º Curso do Colégio de Defesa NATO com álbum fotográfico, do GEN 
Lemnitzer a Lisboa. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0129/026 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do ALM Wendt 
a Portugal, dos alunos do Escola de Comando e Estado-Maior do Exército Brasileiro a Angola e à Guiné, dos adidos creditados 
em Portugal a Angola e Moçambique, do SACLANT ao IBERLANT, reunião da Comissão Diretora do Polígono Acústico de Santa 
Maria nos Açores, do SACLANTREPEUR à Madeira. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0129/027 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do Curso do 
Colégio de Defesa NATO, concertos para as tropas portuguesas que combatem em Moçambique, visita operacional a 
Moçambique, visitantes estrangeiros, adidos e elementos do MAAG, cerimónias militares NATO, do SACLANT à Madeira. 
1969 / 1970 

 

 

 

UI 0130 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0130/028 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do Colégio de 
Defesa Nacional da Tailândia a Portugal, dos adidos militares à Guiné, do COR John Helms. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0130/029 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas a Lisboa do 36º 
Curso do Colégio de Defesa da NATO, do STANAVFORLANT ao Funchal, de National War College a Luanda, do Comandante 
Chefe das Forças Navais Americanas na Europa. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0130/030 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do National 
War College, do VALM Compston, dos GENs Hiemstra e Fraser, seminário para uma prospetiva da nação portuguesa, das 
esposas dos adidos a Angola e Moçambique, de oficiais estrangeiros à Guiné, do ALM Holmes a Lisboa. 1970  
 

 

 

UI 0131 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0131/031 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas de militares 
ingleses às linhas de Torres, do Industrial College of the Armed Forces dos EUA, do Comité Militar da NATO, relatório do 
adido militar americano Kinshasa, da Escola Militar do Chile a Lisboa, do adjunto do SACEUR GEN Bray, dos alunos da Escola 
Superior de Guerra do Brasil. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0131/032 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do 37ª Curso 
do Colégio de Defesa NATO, do CINCSOUTH e do SACLANTREPEUR ao COMIBERLANT, dos cadetes da Academia Militar à 
Guiné, do assistente do diretor de Meteorologia do SACLANT, dos adidos ao ultramar. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0131/033 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do Deputy 
SACLANT, do ALM Fluky ao ultramar, do adido da África do Sul na Rodésia a Angola e Moçambique, do Conselho Atlântico a 
Lisboa, do adido italiano a Luanda. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/028/0131/034 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém informações sobre visitas do CESEDEN e 
Colégio de Defesa da Tailândia com relatório do GEN Câmara Pina, do diretor de Instruções Correntes do SACLANT e do ALM 
Cousins do SACLANT aos Açores entretanto cancelada. 1972 / 1973 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/029 

Título: Visitas de Entidades Nacionais 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 132 - 133) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre visitas de entidades nacionais. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 55 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e espanhol.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 28 – Visitas de Entidades Estrangeiras [ADN/SGDN/2REP/028] 
 

UI 0132 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0132/001 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém convites a visitar a Alemanha, visita do 
CCFA de Angola do oficial adjunto do Gabinete Militar do CCFA de Moçambique, missão a Moçambique de oficiais do SGDN, 
visitas coletivas a unidades e estabelecimentos do GML, do CEMA aos EUA, do CMD da 3ª Região Aérea à Rodésia. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0132/002 - Visitas de entidades estrangeiras. Contém convite a entidades portuguesas, visita à 
Alemanha de diretores dos Serviços de Saúde, relatório da viagem de adidos militares à região do Nordeste, relatório da 
viagem do ministro da Defesa Nacional ao ultramar, relatório da visita ao Brasil do ministro do Exército COR Luz Cunha, 
relatório da viagem dos adidos ao Estado da Baia. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0132/003 - Visitas de entidades nacionais. Contém missão a Angola, visita aos portos 
americanos, visita a Cabo Verde incluindo despacho e relatório sobre a estadia do chefe da 2ª REP/SGDN, relatório dos 
incidentes entre militares e civis ocorridos na ilha do Sal em jun67. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0132/004 - Visitas de entidades nacionais. Contém visitas a países estrangeiros, informação e 
vigilância no arquipélago de Cabo Verde, visita do Colégio Militar a RFA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0132/005 - Visitas de entidades nacionais. Contém visitas a organismos de informações 
franceses e processamento de notícias, visita do ministro da Defesa Nacional a Angola, visita presidencial à Guiné e situação 
da província, deslocações ao estrangeiro de militares da Armada em serviço nas províncias ultramarinas e relatório da Cruz 
Vermelha sobre a visita aos núcleos ultramarinos de Angola e Moçambique com informações sobre o posto de socorros e 
acolhimento de Cabinda e os refugiados provenientes do Congo-Leo com resenha da ação do núcleo auxiliar feminino da 
delegação de Tete da Cruz Vermelha Portuguesa. 1968 / 1972 
 

 

 

UI 0133 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0133/006 - Visitas de entidades nacionais. Contém visita de oficiais do Serviço de 
Reconhecimento Fotográfico da Força Aérea à RAS, visitas ao SACLANT, convite para Portugal se fazer representar na 
exposição aeronáutica e espacial na Argentina, visita a Angola e Moçambique do CMT Braga da Silva. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0133/007 - Visitas de entidades nacionais. Contém visita a África do ministro da Defesa 
Nacional, visita ao Centro de Comunicação do CINCEASTLANT. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0133/008 - Visitas de entidades nacionais. Contém informação sobre segurança interna nas 
deslocações de membros do governo e altas entidades, instruções especiais ao CMG Guilherme dos Reis Tomaz sobre a visita 
do Presidente da República a S. Tomé e Príncipe, convite a militares portugueses pelo jornal Hoofstadt de Pretória, visita do 
GEN Portugal à Rodésia, visita do ministro da Defesa Nacional e do GEN Kaúza de Arriaga à África do Sul. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0133/009 - Visitas de entidades nacionais. Contém informações sobre o congresso mundial das 
cruzes de guerra. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0133/010 - Visitas de entidades nacionais. Relatório da visita - Missão à Bélgica e Holanda para 
estudo do SPPO (anexos). Contém missão à Bélgica e Holanda para estudo do SPPO. 1970-11-00 / 1970-11-00 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

65/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/029/0133/011 - Viagem do ministro da Defesa Nacional a Paris (21 a 23 de dezembro de 1971). 
Contém cópia do acordo entre o governo português e o governo francês relativo ao uso de facilidades nos Açores pela 
França, brochura sobre a Paris: sua população, economia, administração e suas instalações, programa da visita, 
apontamentos sobre o acordo luso-francês sobre o uso de facilidades nos Açores pela França, , aquisição de material de 
origem francesa, 2 brochuras sobre o “Centre d’Essais des Landes”, material de guerra que o Exército está interessado em 
adquirir em França, memorando sobre radares para as Forças Armadas,  informação do GEN Deslandes sobre a aquisição de 
helicópteros, dificuldades de fornecimento da indústria francesa, intervenção do ministro M. Debré, memorando sobre as 
facilidades concedidas à França nos Açores. 1964 / 1971 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/030 

Título: Efetivos Militares 

Datas extremas: 1962 / 1972 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 134 - 137) contendo um total de 34 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre efetivos militares as Forças Armadas portuguesas e na Missão 
Militar NATO, biografias de militares nacionais e estrangeiros, prisioneiros de guerra, estatuto dos oficiais e capelães 
militares. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 60 – 69, 80 – 83 e 420, 537 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês, inglês e espanhol.  
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém alguns documentos ilegíveis.  
 

UI 0134 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0134/001 - "Pedidos de informação sobre as Forças Armadas. Efetivos militares. Contém 
orgânica do SGDN, requerimento do CFR António Gil sobre o Estatuto dos Oficiais das Forças Armadas, alteração nominal de 
especialidades do Exército, relação de oficiais que comandaram setores no ultramar, equivalências entre oficiais generais 
portugueses e americanos, estatuto dos oficiais médicos e efetivos relativos a 31 de dezembro de 1965. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0134/002 - "Pedidos de informação sobre as Forças Armadas. Efetivos militares. Contém 
responsabilidades do militar, incorporações, vencimentos do pessoal da missão militar NATO, equivalência entre militares 
entre funcionários públicos e autoridades diplomáticas. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0134/003 - "Pedidos de informação sobre as Forças Armadas. Representação portuguesa na 
NATO” . Contém substituição do chefe da Divisão de logística do Estado-Maior Internacional e preenchimento de quadros 
orgânicos da NATO, efetivos das Forças Armadas, rendimento nacional por habitante, efetivos da Armada, Exército e Força 
Aérea, formação e readaptação profissional do pessoal militar e paramilitar. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0134/004 - "Efetivos militares” . Contém pedidos de informação sobre as Forças Armadas 
portuguesas, reforços para o ultramar, promoções póstumas de militares mortos em serviços, instrução programada, 
oferecimento de voluntário residente no Congo-Leo. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0134/005 - "Efetivos militares” . Contém dados sobre policia militar, carros de combate M-47, 
dados sobre o coro de bombeiros, mobilização militar, recrutamento, efetivos nas Forças Armadas, serviço de alimentação. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0134/006 - "Efetivos militares” . Contém informações sobre pedidos da imprensa nacional e 
estrangeira sobre as Forças Armadas Portuguesa, servidões militares em Portugal, organizações militarizadas e visitas às 
respetivas unidades, serviço militar prestado por nacionais no estrangeiro, serviço de correio militar português, auxílio 
financeiro às famílias de militares no ultramar, estudo de um novo sistema militar pelo Ministério de Defesa alemão. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0134/007 - "Pedidos de informação sobre as Forças Armadas. Efetivos militares” . Contém 
informações sobre pessoal, ocupação de Macu e Timor pelos japoneses, programa da BBC sobre África, dados sobre as 
Forças Armadas nacionais, insígnias dos postos militares portugueses, organização dos Comandos, missão à Guiné. 1968 / 
1970 

 

 

 

UI 0135 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0135/008 - "Pedidos de informação sobre as Forças Armadas. Efetivos militares” . Contém 
pedido do SHAPE sobre insígnias dos postos do pessoal militar, deslocação à Alemanha, pedido de informações sobre a Força 
Aérea e sobre o corpo médico. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0135/009 - "Licenças de ausência para o estrangeiro de militares”. 1961 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0135/010 - "Biografias” . Contém cartões de identificação de oficiais NATO da delegação 
portuguesa à Comissão Mista Luso-Alemã, dados biográficos dos representantes militares portugueses na NATO e do ex-
ministro da Defesa Nacional Venâncio Augusto Deslandes. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0135/011 - "Biografias" . Contém resumos biográficos de militares dos EUA e portugueses. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0135/012 - "Biografias" . Contém notas biográficas de membros do governo dos EUA, GEN 
Alberto Andrade e Silva, COR António da Câmara de França Dória, GEN João de Paiva de Faria Leite Brandão, CALM Eugénio 
de Sequeira araújo, BRIG Luís Mário Nascimento, GEN Luís Maria da Câmara Pina, GEN Venâncio Augusto Deslandes, GEN 
Joaquim Brilhante Paiva, CALM Jacinto Neto Milheiriço, GEN Kaúlza de Arriaga, CALm Laurinho Henriques dos Santos, GEN 
Horário José de Sá Viana Rebelo, VALM Armando Júlio de Roboredo e Silva. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0135/013 - "Biografias de entidades nacionais". Contém pedidos de biografias feitas pelo 
representante militar nacional no SHAPE. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/014 - "Biografias de entidades estrangeiras". 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/015 - "Representação da Defesa Nacional do Conselho Consultivo da junta de Energia 
Nuclear". 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/016 - "Pedidos de informação sobre as Forças Armadas" . Contém vencimentos no 
ultramar da Força Aérea, e fornecimentos de combustíveis e lubrificantes à Força Aérea entre 1969 – 1971. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/017 - "Correspondência de prisioneiros de guerra" . Contém informações sobre 
telegramas para prisioneiros de guerra, e do projeto de sistema de mensagens telegráficas destinadas à correspondência dos 
prisioneiros, resumo sobre a missão e organização operacional da Marinha de Guerra Portuguesa. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/018 - "Correspondência de prisioneiros de guerra" . Contém informações sobre a 
correspondência de prisioneiros de guerra e o projeto elaborado pela Cruz Vermelha, alteração à relação de especialidades 
do Exército, normas para uso de uniforme, transporte de tropas vindas da Guiné. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/019 - "Correspondência de prisioneiros de guerra" . Contém diretiva do CCFA da Guiné 
sobre a exploração imediata de prisioneiros apresentados ou informadores. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/020 - "Legislação portuguesa sobre combatentes em caso de defesa – agentes da 
Polícia”. 1962 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/021 - "Estatuto dos Oficias das Forças Armadas - EOFA" . Contém processo relativo ao 
CFR António Gil no âmbito do requerimento sobre retroatividade do EOFA, informação sobre despacho interpretativo 
relativo ao EOFA, regime de requisições militares, reorganização do Serviço Cartográfico do Exército. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/022 - "Estatuto dos Oficias das Forças Armadas - EOFA". Contém despacho do MDN 
sobre o EOFA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0136/023 - "Circulares do Exército sobre pessoal" . Contém circulares sobre transportes e 
apontamentos sobre o Estatuto do Oficial da Armada. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/024 - Circulares do Exército sobre pessoal. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/025 - “Recrutamento e mobilização militares no quadro da Defesa Nacional”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/026 - “Quadro especial de oficiais” . Contém despacho e informação sobre a criação de 
um quadro a guarnecer com oficiais do QC que ingressam no QP. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/027 - “Alocução proferida pelo Bispo do Porto” . Contém carta do Vigário Geral Castrense 
contra a referência aos capelães militares. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/028 - “Desertores” . Contém informações sobre a deserção em Angola e Guiné, circulares 
de contrassubversão das Nossas tropas do EME, rebentamento de engenhos explosivos, diretiva inicial de ação psicológica, 
diretiva para a repressão de possíveis ações subversivas em maio de 1964 nas áreas a cargo da PSP, subversão interna – 
Centro Ibéria, recortes de imprensa, informação da PSP sobre a atualização do plano revolucionário subversivo, atividades 
entre Portugal e Espanha, preparativos na Argélia para agitação na Península Ibérica. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/029 - “Desertores” . Contém resumos estatísticos das deserções na Armada, atividades 
subversivas e desaparecimento de um aspirante do Exército, soldados paraquedistas desertores e presos em Madrid, 
deserção de pessoal da Força Aérea, circular de contrassubversão do EME. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/030 - “Desertores” . Contém informações sobre desertores e extradição de um aspirante. 
1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/031 - “Desertores” . Contém recortes e traduções de notícias, deserção de pessoal da 
Força Aérea, relatórios periódicos de contrainformação do EMA, normas de segurança relativas a ausências ilegítimas. 1968 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/032 - “Cooperativa construtora de habitação para militares dos 3 ramos das Forças 
Armadas”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/033 - “Situação dos sargentos. Vencimentos” . Contém carta enviada ao CEMGFA. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/030/0137/034 - “Liga dos combatentes” . Contém informação sobre a ligação com antigos militares 
e estudo de apoio a conceder â Liga dos Combatentes, 3 panfletos e 1 brochura do cinquentenário da exposição, 1 exemplar 
do Monde Combattent sobre a conferência internacional sobre a legislação dos antigos combatentes e vitimas de guerra. 
1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/031 

Título: Condecorações e Oferecimentos 

Datas extremas: 1965 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 138) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre condecorações de militares e adidos e voluntários estrangeiros. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 71 a 79. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês.  
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém alguns documentos ilegíveis.  
 

UI 0138 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/001 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém informações sobre condecorações, 
insígnia, sugestão alemã para condecorações, condecoração do adido aeronáutico espanhol. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/002 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém condecorações de oficiais e adidos 
estrangeiros. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/003 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém normas para uso de condecorações e 
notas sobre condecorações e medalhas nacionais a atribuir a a entidades estrangeiras. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/004 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém condecorações de oficiais portugueses 
pela República Federal Alemã, militares condecorados com a Ordem Militar de Torre e Espada por ações em campanha e 
equiparação com a condecoração inglesa Vitória Cross. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/005 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém condecorações de oficiais médicos 
alemães, de um oficial general brasileiro, de 3 oficiais espanhóis e de entidades francesas e do SACLANT. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/006 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém condecoração de um oficial general do 
exército francês Jacques Brunet. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/007 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém proposta de condecoração do GEN de 
Cumont, condecoração do GEN brasileiro Dióscoro Gonçalves do Valle, homenagem ao adido militar belga em Lisboa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/008 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém notas sobre voluntários estrangeiros, 
antigos militares belgas ofertas para voluntários estrangeiros no ultramar, voluntários para a Força Aérea Portuguesa. 1965 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/009 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém pedido de um médico sueco para 
colocação no ultramar, admissão de voluntários nas Forças Armadas portuguesas, voluntários para o Biafra. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/010 - “Condecorações e oferecimentos” . Contém oferecimentos de estrangeiros para as 
Forças Armadas Portuguesas. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/031/0138/011 - “Condecorações e oferecimentos". Contém informações no âmbito da trasladação 
dos restos mortais de D. Miguel. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/032 

Título: Pessoal NATO 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 139 - 143) contendo um total de 47 processos e 19 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre pessoal em missão na NATO, efetivos no MAAG,  DELNATO, SHAPE 
e SACLANT. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 86 e 900 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/001 - “Efetivos do MAAG” . Contém despedida de chefias, notas biográficas de efetivos 
do MAAG com os respetivos retratos fotográficos, nomeações e substituições, cedência à NATO de mísseis, promoções, 
observação do emprego de material MDAP da Marinha pelos oficiais da secção naval do MAAG. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/002 - “Efetivos do MAAG” . Contém informações sobre a visita aos EUA de 2 oficiais 
superiores portugueses como observadores da NATO, despedida e substituição do chefe do MAAG. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/003 - “Substituição do chefe do Grupo de Auxilio e Conselho Militar em Portugal”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/004 - “Pessoal em serviço na DELNATO” . Contém oficio sobre o programa de trabalho da 
Comissão Cientifica e Técnica do SHAPE e despedida do adido militar em Bona TCOR António Cardoso. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/005 - “Pessoal português em serviço na NATO – DELNATO” . Contém informações sobre 
promoções, licenças, construção do novo QG do SHAPE, substituição do conselheiro militar da DELNATO, convites para o 
secretariado do grupo permanente, nomeações para a logística. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/006 - “Nomeação do conselheiro militar da DELNATO TCOR Silva Carvalho”. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/007 - “Ajudas de custo a oficiais portugueses deslocados no SHAPE” . Contém 
informações sobre assuntos para exposições verbais no SHAPE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0139/008 - “Visita do representante nacional militar no SHAPE ao Regimento de Para-
Comandos belga". Contém relatórios da visita e informações sobre deslocações em situação de emergência para o QG do 
SACLANT e visita de inspeção. 1968  
 

 

 

UI 0140 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0140/009 - “Pedidos de informação sobre dados biográficos dos representantes militares 
nacionais”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0140/010 - “Pedido do representante da Dinamarca no SHAPE sobre distintivos de postos”. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0140/011 - “Transferência do SHAPE e implicações na representação portuguesa". Contém 
informações sobre visitas, cerimónias, nomeações, policia militar do SHAPE. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0140/012 - “Representantes nacionais junto do SACLANT”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0140/013 - “Representantes nacionais junto do SHAPE”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0140/014 - “Representantes nacionais no SACLANT” . Contém 3 fotografias relativas a oficiais 
portugueses com o ALM Jerauld Wright  em Norfolk. 1958 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0140/015 - “Representantes nacionais no SACLANT” . Contém informações sobre nomeações e 
substituições. 1965 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0141/016 - “Representação portuguesa na NATO” . Contém substituição do arquivista do 
gabinete do Representante Militar Nacional junto do SHAPE, visita do SHAPE a vários quartéis-generais, controle da situação 
do Representante Militar Nacional junto do SHAPE. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0141/017 - “Representação portuguesa na NATO”. Contém exposição naval do Bourget, 
licenças e viagens do conselheiro militar DELNATO. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0141/018 - “Representação portuguesa na NATO”. Contém informações sobre a 
internacionalização da Base Aérea de Chiévres, pedidos de informação e envio de notícias para a DELNATO, visitas dos 
representantes militares nacionais ao festival aéreo em Paris e a Itália e Alemanha, documentos NATO. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0141/019 - “Representação portuguesa na NATO”. Contém visita do representante militar 
nacional a Itália e à Alemanha, instalação na base aeronaval de Cortegaça, conferência de oficiais de informação pública no 
Comando Aliado na Europa, organização de departamentos da Defesa em França, Itália e Inglaterra. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0141/020 - “Representação portuguesa na NATO”. Contém receção no dia de Portugal no 
SHAPE, atualização de informação sobre a Aliança, países limítrofes do ACE, correspondência dos representantes militares 
nacionais do SHAPE e do SACLANT, visita dos deputados portugueses ao SHAPE, classificadores de noticias e informações 
SHAPE e SACLANT. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0141/021 - “Representação portuguesa no SACLANT” . Contém preenchimento de funções no 
Estado-Maior do SACLANT, informações sobre militares que integram organismo NATO. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/022 - “Representação portuguesa na NATO” . Contém comemorações do aniversário da 
Comissão Militar, substituição do arquivista da Missão Militar NATO, convenções internacionais e o problema referente a 
possível imposto profissional sobre pessoal da Missão Militar NATO em Bruxelas, reorganização da missão. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/023 - “Instalação do Quartel-general do IBERLANT no Reduto Gomes Freire”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/024 - “Reunião em Lisboa da Comissão do Orçamento Militar”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/025 - "Pedido de pessoal civil ou militar para o cargo de Head of Defense Research 
Section in The Armaments and Research Directorate na organização civil da NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/026 - “Substituição do secretário dos estudos do Colégio de Defesa da NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/027 - “Nomeação do ajunto do Comité de Auditores NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/028 - “Nomeação do perito POL (Petroleum oil and Lubricants) na secção de bases navais 
POL e construção da Defense Support Division”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/029 - “Vacaturas na Divisão de Tratamento Automático de Dados do SHAPE”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/030 - “Pessoal para o ARFA”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/031 - “Nomeação do comandante do Colégio de Defesa NATO”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/032 - “Nomeação do secretário da secção naval do Estado-maior da Agência Militar 
Internacional de Normalização”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/033 - “Nomeação de pessoal para o Secretariado Internacional”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/034 - “Nomeação para oficial administrativo instrutor de línguas no SHAPE”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0142/035 - “Nomeação de adjunto do diretor do Centro de Controle e Informação do 
IMS/NATO”. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/036 - “Nomeações de pessoal para o estrangeiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/037 - “Substituição do adido naval e representante nacional no SACLANT”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/038 - “Nomeação para “country rapporteur” no Secretariado Internacional”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/039 - “Substituição do delegado naval do Comandante do NADEFCOL”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/040 - “Nomeação do analista de pesquisa de operações para a NATO”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/041 - “Substituição de um conselheiro do Colégio de Defesa NATO”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/042 - “Pedido do SACLANT para nomeação de oficiais de informações do Estado-Maior”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/043 - “Lugares atribuídos a Portugal, vagos no quartel-general do AFSOUTH”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/044 - “Nomeação do Army Deputy Commandant NADEFCOL”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/045 - “Nomeação de um especialista de informações para a Divisão de Informações do 
SHAPE”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/046 - “Nomeações para o Colégio de Defesa NATO” . Contém nomeação para o SACLANT, 
CINCLANT, substituição do comandante-adjunto e do adjunto civil do comandante do Colégio de Defesa NATO. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/032/0143/047 - “Declaração de termo do CAP Costa Pereira ao deixar o serviço NAMSA”. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/033 

Título: Instrução e Formação 

Datas extremas: 1953 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 144 -148) contendo um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre instrução e formação, com destaque para a formação no âmbito do 
MDAP, técnicas para interrogatórios de pessoal capturado e cursos do Colégio de Defesa NATO incluindo relatórios do 
comandante. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 904.0305, 90 - 93 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, alemão, espanhol e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 39 – Conferências NATO [ADN/SGDN/2REP/039] 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0144/001 - “Regulamentos dos exércitos estrangeiros” . Contém informações sobre a 
reorganização territorial do exército britânico, organização francês da divisão, organizações militares italianas e espanholas, 
representação dos aeroportos de santa maria e da ilha Terceira em cartas de navegação, manuais para a EMEL. 1953 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0144/002 - “Exercício de conjunto. Academia Militar. 1958 - 1959”. 1959  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0144/003 - “Pessoal do Exército com cursos no estrangeiro” . Contém relação de militares que 
frequentaram os cursos do MDAP nos EUA e Alemanha, e outros cursos no estrangeiro. 1954 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0144/004 - “Cursos de inglês para pessoal do Exército” . Ccontém informações sobre cursos de 
inglês ao abrigo do MDAP. 1954 / 1955 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0144/005 - “Cursos de inglês para pessoal das Forças Armadas”. Contém contratos. 1955 / 
1958 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0144/006 - “Ensino de línguas estrangeiras nas Forças Armadas”. Contém contratos. 1966 / 
1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0144/007 - “Interrogatório do pessoal capturado” . Contém apontamentos sobre técnica de 
interrogatório em guerra subversiva. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0145/008 - “Instrução e formação” . Contém informações sobre os cursos e formação, missões 
ao estrangeiro, estágios internacionais e estágio para interrogatório de prisioneiros. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0145/009 - “Instrução e formação” . Contém informações sobre os cursos, conferências, 
missões no estrangeiro de âmbito NATO, estágios. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0145/010 - “Instrução e formação” . Contém notas sobre o concurso atlântico para jovens, 
visitas de estudo a escolas militares francesas. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0145/011 - “Cursos de Defense NBC School”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0145/012 - “Instrução e formação” . Contém preenchimento de vagas dos serviços de 
segurança da delegação de Portugal junto do Conselho da NATO, curso de ação psicológica na Alemanha, instrutores aliados 
para os sistemas de armas NATO, visita de um deputado brasileiro, conferência de Oxford, convites para cursos de 
segurança, nos EUA, curso de contrainformação na Rodésia, curso do CAP Leaver do exército rodesiano. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0145/013 - “Instrução e formação” . Contém cursos de interpretação fotográfica, conferências 
sobre instrução de línguas. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0146/014 - “Instrução e formação” . Contém substituição e contratos de professores de inglês. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0146/015 - “Curso de informações NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0146/016 - “Cursos do Colégio de Defesa NATO” . Contém nomeações do comandante e de 
auditores para o 29º curso, relatório do comandante, publicação sobre a partilha de responsabilidades nucleares. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0146/017 - “13ª Reunião anual dos antigos auditores do Colégio de Defesa NATO”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0146/018 - “30º Curso de Colégio de Defesa NATO” . Contém nomeação dos auditores, 
relatório do comandante. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0146/019 - “Curso de Colégio de Defesa NATO” . 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0146/020 - “Curso de Colégio de Defesa NATO” . Contém nomeação dos auditores, biografias 
dos candidatos a comandante do NADEFCOL, viagens de estudo e relatório do comandante. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0147/021 - “32º Curso de Colégio de Defesa NATO”. Contém nomeação dos auditores, visitas 
de estudo a Inglaterra com publicação. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0147/022 - “Curso de Colégio de Defesa NATO” . Contém nomeação e instruções para os 
auditores, relatório do comandante. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0147/023 - “Curso de Colégio de Defesa NATO” . Contém candidaturas para auditores, viagens 
de estudo e relatório do comandante. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0147/024 - “34º Curso de Colégio de Defesa NATO” . Contém nomeação de auditores. 1968 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0147/025 - “35º Curso de Colégio de Defesa NATO”. Contém nomeação de auditores. 1969 / 
1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0148/026 - “Curso de Colégio de Defesa NATO” . Contém nomeação de auditores. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/033/0148/027 - “Curso do Colégio de Defesa da NATO” . Contém anuários e relatório do 
comandante. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/034 

Título: Acordos Internacionais 

Datas extremas: 1939 / 1970 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 149 - 154) contendo um total de 41 processos, 30 positivos fotográficos p/b. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre acordos internacionais, nomeadamente convenção de Genebra, 
acordos bilaterais, tratado de não proliferação de armas nucleares, e acordo dos Açores. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3161.0201, 3165.0700, 82 - 84 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, alemão e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém alguns documentos ilegíveis.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 35 – Acordos NATO [ADN/SGDN/2REP/035] 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0149/001 - “Convenções de Genebra” . Contém informações sobre a proteção das populações 
civis contra os perigos da guerra indiscriminada, parecer do auditor jurídico da Defesa nacional sobre a convenção de 1949, 
11  fotografias com a comunicação do presidente do Comité Internacional da Cruz Vermelha sobre a proteção das vítimas de 
guerra, 2 anexos com a 28ª resolução da 20ª Conferência Internacional da Cruz Vermelha e normas de direito marítimo 
relativas à proteção de populações civis. 1961 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0149/002 - “Repressão das violações das convenções de Genebra” . Contém informações e 
parecer do auditor jurídico da Defesa Nacional. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0149/003 - “Tratados, alianças e acordos internacionais”. Contém cópias de boletins de 
imprensa do Departamento de Estado Americano sobre um acordo de defesa entre a Libéria e os EUA, projetos urgentes de 
infraestruturas propostos pelo SACLANT, convenção sobre os direitos e obrigações das tropas estrangeiras na RFA, 
convenção sobre a resolução das questões derivadas da guerra e ocupação da Alemanha, acordo sobre a situação quanto a 
impostos das Forças Armadas na Alemanha, estabelecimento de uma comissão para defesa comum entre os EUA e o Canadá, 
acordo anglo-americano sobre a colaboração no uso de energia atómica para fins de defesa, protocolo de recondução do 
arranjo comercial luso-francês, acordo para a concessão de facilidades em Portugal ao Ministério do Ar Britânico, acordo 
entre os EUA e a Austrália relativo à troca de direitos de patente e informação técnica para fins militares, informação sobre a 
situação em matéria de acordos internacionais para a utilização dos aeródromos de Espinho e do Montijo, acordo 
suplementar entre a Grã-Bretanha e a RFA sobre o uso do Sandbank Bombing Range, tratado de defesa coletiva para o sueste 
asiático, acordos entre os governos inglês e americano para a concessão de novas facilidades nas ilhas de Ascensão e Santa 
Luzia, divisão de responsabilidades marítimas entre Portugal e o SACLANT na zona dos Açores, acordo luso-britânico sobre 
visitas de navios de guerra, facilidades de transportes em caminho-de-ferro pedidas pelas forças americanas na Europa. 1954 
/ 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0149/004 - “Tratados, alianças e acordos internacionais” . Contém informações sobre 
eventuais facilidades concedidas por Portugal para instalação de bases de apoio logístico em território nacional, acordo entre 
os EUA e a Espanha para instalação nas ilhas Canárias de uma base de recuperação de cápsulas de projeteis a serem lançados 
de acordo com o programa americano Mercury para lançamento de satélites, acordo entre os EUA, a Grã-Bretanha e a Rússia 
sobre as áreas da Alemanha a ocupar pelas respetivas forças militares, projeto de convenção internacional para segurança da 
navegação aérea e vigilância antimíssil. 1960 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0149/005 - “Tratados, alianças e acordos internacionais” . Contém acordo entre a Santa Sé e o 
Paraguai sobre a jurisdição eclesiástica castrense e a assistência religiosa às Forças Armadas, troca de notas entre o governo 
doa Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e o governo dos EUA sobre o estabelecimento de um sistema de alarme e defesa de 
mísseis no Reino Unido, acordo sobre o serviço militar entre o Reino Unido e o Brasil, troca de notas entre o Reino Unido e a 
RFA sobre facilidades em logística e instrução a conceder às tropas da Alemanha Ocidental no Reino Unido, acordo bilateral 
entre Portugal e o Reino Unido referente às estações LORAN em território inglês, acordo bilateral entre Portugal e a Noruega 
referente às estações LORAN na Noruega, acordo bilateral entre Portugal e os EUA referente às estações LORAN na Islândia, 
negociações entre Portugal e a Alemanha ocidental para utilização de bases aéreas portuguesas por parte das forças aéreas 
alemãs, acordo entre a França a África do Sul autorizando a França a instalar uma estação de pesquisas espaciais em local 
próximo de Pretória, acordo para a cooperação sobre informações atómicas no âmbito NATO. 1962 / 1964 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0150/006 - “Tratados, alianças e acordos internacionais” . Contém acordo de cooperação 
NATO sobre informações atómicas, convenção entre a Bélgica e Argentina relativa ao serviço militar entre os dois países, 
acordos entre os EUA e a Alemanha ocidental sobre produção, estratégia e fornecimento de armas, acordo luso-espanhol 
sobre navegação mercante no âmbito das conferências dos Estados-Maiores Peninsulares, protocolo entre as autoridades 
portuguesas e as da Rodésia do Sul para fornecimento de material de fabrico nacional, protocolo tripartido entre Portugal, 
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Malawi e Zâmbia para apreciar problemas de transporte com o exterior da Zâmbia, aliança luso-britânica, infraestruturas 
NATO e o aeródromo do Montijo. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0150/007 - “Tratados, alianças e acordos internacionais” . Contém informações sobre o projeto 
de acordo entre os EUA e a Turquia no âmbito da NATO e com o aumento da ajuda militar à Turquia pelos EUA, resumo do 
acordo entre Portugal, Rodésia e África do Sul relativa ao trânsito e fornecimento de armas, munições e bens e materiais que 
possam ser utilizados para fins militares na Zâmbia e no, Malawi. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0150/008 - “Tratados, alianças e acordos internacionais” . Contém informações sobre o tratado 
de não proliferação de armas nucleares. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0150/009 - “Tratados, alianças e acordos internacionais” . Contém informações sobre o tratado 
de não proliferação de armas nucleares. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0151/010 - “Tratados, alianças e acordos internacionais” . Contém informações sobre a 
convenção de Viena sobre relações consulares e artigos publicados na imprensa sobre a Base de Beja. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0151/011 - “Acordo dos Açores” . Contém projeto do acordo técnico relativo ao acordo de 
defesa entre os governos dos EUA e de Portugal – concessão de facilidades nos Açores com 3 mapas das Lajes a cores, 
entrega de instalações e equipamentos pela Força Aérea americana, resolução contra Portugal do Conselho de Segurança da 
ONU de 31 de julho de 1963, programa de auxílio militar na base das Lajes, facilidades concedidas aos EUA nos Açores, 
depósitos POL de Ponta Delgada, acordo de defesa e técnico. 1957 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0151/012 - “Acordo dos Açores” . Contém acordos com os EUA sobre os Açores no âmbito de 
defesa e técnico. 1957 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0151/013 - “Acordo dos Açores. Contratos com pessoal português”. Contém informações 
sobre a previdência dos trabalhadores portugueses ao serviço das Forças Aéreas americanas nos Açores, acordo para 
utilização do aeroporto das Lajes, acordo técnico dos Açores, facilidades em Santa Maria. 1953 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0151/014 - “Acordo dos Açores. Pedidos dos EUA em material e instalações” . Contém 
informações sobre os centros de rastreio de satélites nos Açores, Madeira, Lisboa a pedido dos EUA, ligações telefónicas 
entre as Lajes e Ponta Delgada, instalação de uma emissora das Lajes para as forças americanas. 1954 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/015 - “Acordo dos Açores. Justiça e disciplina” . Contém informações sobre jurisdição 
disciplinar e penal a que está sujeito o pessoal americano em serviço nas Lajes. 1954  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/016 - “Acordo dos Açores. Alfândegas”. Contém despacho. 1954  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/017 - “Acordo dos Açores. Entrada e saída de americanos dos Açores” . Contém 
informações sobre o novo comandante das forças aéreas dos EUA nos Açores, instruções para desembarque nos Açores, 
formalidades a cumprir pelas autoridades americanas quanto à entrada e saída de súbditos americanos nos Açores, 
facilidades em Santa Maria solicitadas pelos EUA. 1954 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/018 - “Acordo dos Açores. Pedidos dos EUA em assuntos de pessoal americano” . 
Contém informações sobre as facilidades a conceder a empresas no âmbito do acordo técnico dos Açores, facilidades em 
Santa Maria a pedido dos EUA. 1954 / 1958 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/019 - “Acordo com os EUA para assistência mútua” . Contém informações sobre o acordo 
sobre isenções fiscais entre Portugal e os EUA, publicação com o acordo de auxílio mútuo para a defesa entre Portugal e os 
EUA, aditamento ao acordo sobre o destino do material MDAP, programa de produção de armamento, acordo para 
redistribuição de material MDAP, intercâmbio de direitos de patentes e informações técnicas, despesas relativas ao acordo. 
1952 / 1961 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/020 - “Acordo com os EUA para intercâmbio de patentes e informações técnicas”. 
Contém informações sobre normas e procedimentos. 1953 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/021 - “Acordos com a Espanha” . Contém projeto de acordo de apoio logístico, 
publicação de 1939 com o tratado de amizade e não agressão entre Portugal e Espanha. 1939 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0152/022 - “Acordos com a Espanha. Fronteiras” . Contém informações sobre os limites entre 
Portugal e Espanha, atas da Comissão Internacional de Limites entre Portugal e Espanha, barra do Guadiana e delimitação de 
fronteiras, revisão de fronteiras. 1961 / 1964 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/023 - “Acordos com os EUA. Evacuação de civis americanos em caso de guerra” . Contém 
informações e verbetes sobre refugiados e evacuados. 1955 / 1956 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/024 - “Acordos com o Brasil” . 1955 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/025 - “Acordo com a Alemanha. Facilidades concedidas por Portugal no âmbito NATO 
COSMIC” . Contém informações sobre a base de Beja, cópia de recortes de notícias. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/026 - “Acordos com a Alemanha. Negociações” . Contém telegramas e informações sobre 
as bases alemãs, facilidades à Alemanha, conversações do ministro da Defesa nacional com autoridades alemãs e francesas, 
tradução e artigos de jornais alemães, organização e constituição da Delegação Portuguesa à Comissão Mista Luso-Alemã, 
acordo relativo ao sobrevoo do território alemão, base de Beja. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/027 - “Acordos com a Bélgica” . Contém informações sobre o sobrevoo e aterragem na 
Bélgica de aviões militares, delimitações de fronteira na ilha de Chiloango, convenção de Haia e elementos sobre as suas 
implicações depois da independência do Congo Belga, facilidades e navios da Armada belga em águas territoriais de Angola, 
pedido de facilidades do governo belga para unidades navais em águas portuguesas de Angola, lista de acordos e tratados 
entre Portugal e Bélgica, acordo luso-belga, situação no Congo Belga, proposta de acordo regulando a entrada de navios de 
guerra belgas e portugueses nos portos de Angola e do Congo, projeto de acordo aéreo proposto pelo governo belga, 
fotografias com o acordo técnico luso-belga relativo à defesa comum da foz e do baixo-curso do rio Zaire - Congo. 1966 / 
1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/028 - “Acordos com a Holanda” . Contém informações sobre sobrevoo e aterragem de 
aviões militares estrangeiros nos Países Baixos, pedidos do governo holandês no sentido de serem concedidas facilidades aos 
seus aviões militares em regime de reciprocidade. 1953 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/029 - “Acordos com a África do Sul” . Contém informações sobre as conversações luso-
sul-africanas. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0153/030 - “Acordos com os EUA e a ilha da Madeira”” . Contém informações sobre o controlo 
naval da navegação no Funchal. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/031 - “Acordos Internacionais” . Contém informações sobre a cedência da base da Beja à 
Lufthansa, capacidades do Pacto de Varsóvia, convenção de Viena sobre as relações consulares, tratados e acordos 
concluídos pelos países membros da NATO com a União Soviética e os países da Europa Oriental, projeto de tratado de não-
proliferação de armas nucleares, garantias de segurança e às utilizações pacíficas da energia nuclear no âmbito das Nações 
Unidas, experiência das forças do Pacto de Varsóvia no domínio logístico em 1967, recortes de imprensa. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/032 - “Comissão dos planos portuários dos Açores e Madeira”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/033 - “Pedido do Comando Americano para construção de 3 paióis na Base Aérea 4, nas 
Lajes”. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/034 - “Acordos Internacionais”. Contém informações sobre acordos técnicos dos Açores 
de 1957 com mapas e croquis relativas à Base das Lajes, declaração sobre as relações anglo-rodesianas, projeto de acordo 
sobre o IBERLANT, proposta de negociações luso-francesas para renovação do acordo relativo ao uso de facilidades nos 
Açores pela França. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/035 - “Novo acordo técnico entre os governos dos EUA e Portugal em relação aos 
Açores”. Contém pedido do comando americano para a construção de 3 paióis na Base das Lajes. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/036 - “Comparação da versão portuguesa e alemã do regulamento das condições de 
prestação de trabalho do pessoal português empregado pelas Forças Armadas da RFA” . Contém informações sobre acordos 
bilaterais relativos a infraestruturas NATO em Portugal, sobrevoo e aterragem na Bélgica de aviões militares. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/037 - “Forças Armadas Alemãs” . Contém informação sobre sugestões para a reforma das 
Forças Armadas alemãs. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/038 - “Adesão da Alemanha ao estatuto dos quartéis-generais militares internacionais”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/039 - “Acordos SACEUR. Acordo bilateral com a Itália”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/040 - “Incidentes na ilha de Santa Maria” . Contém informações sobre o protocolo do 
acordo sobre o Polígono Acústico Fixo dos Açores e a situação na montagem do laboratório. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/034/0154/041 - “Acordos Internacionais” . Contém informações sobre acordo NATO sobre 
salvaguarda mútua de segredos de invenções e procedimentos na sua aplicação, Base Aérea de Beja, aplicação da convenção 
NATO às Forças Armadas da RFA estacionadas em Portugal, compromissos de natureza militar assumidos por Portugal no 
âmbito de tratados ou acordos internacionais, acordo entre as ilhas Maurícias e a União Soviética, acordo técnico luso-belga 
relativo à defesa comum da foz e do baixo-curso do rio Zaire, acordo de cooperação na defesa conjunta entre a Turquia e os 
EUA, compromissos de natureza militar assumidos por Portugal no âmbito de tratados ou acordos internacionais. 1969 / 
1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/035 

Título: Acordos NATO 

Datas extremas: 1951 / 1970 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 155 - 158) contendo um total de 29 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre acordos NATO, ao nível do estatuto das forças armadas, acordos 
bilaterais, estatuto dos quartéis-generais internacionais, pessoal civil e militar, acordos com o IBERLANT e SACLANT.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3165.0735, 3165.0740, 82 - 84 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, alemão e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém alguns documentos ilegíveis 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 34 – Acordos Internacionais [ADN/SGDN/2REP/034] 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0155/001 - “Acordos NATO. Estatuto das Forças Armadas”. 1952 / 1954 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0155/002 - “Acordos NATO. Estatuto das Forças Armadas”. 1952 / 1954 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0155/003 - “Acordos NATO. Estatuto das Forças Armadas”. 1955  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0155/004 - “Acordos NATO” . Contém informações sobre a revisão do estatuto das forças 
NATO, incidentes em Setúbal em 1961, passaportes e vistos para pessoal da NATO em serviço ou de licença em Portugal. 
1951 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0155/005 - “Acordos NATO. Geral” . Contém informações sobre a revisão do estatuto das 
forças NATO, incidentes no porto durante a visita dos navios de guerra ingleses em 1964. 1963 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0155/006 - “Acordos NATO” . Contém informações sobre as alterações ao estatuto das forças 
NATO, aplicação do estatuto aos acordos bilaterais com as Forças Armadas alemãs, acidente no cais das colunas em Lisboa 
com um navio de guerra dos EUA, danos causados pelas forças alemãs em Portugal e pedidos de indeminização. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/007 - “Acordos NATO” . Contém informação sobre a aplicação do estatuto NATO aos 
acordos bilaterais com países NATO. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/008 - “Acordos NATO” . Contém informação sobre passagem de militares britânicos por 
Portugal e atividades de firmas estrangeiras no aeródromo das Lajes, nos Açores. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/009 - “Acordos NATO. Estatuto dos quartéis-generais internacionais” . Contém 
documentos NATO e informação sobre o acordo entre a Turquia e o SACEUR, acordo entre o SACEUR e os EUA. 1952 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/010 - “Acordos NATO. Pessoal civil e militar” . Contém informação sobre o estatuto dos 
representantes nacionais e do pessoal internacional, ratificação dos acordos NATO a nível de pessoal. 1954 / 1955 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/011 - “Acordos NATO. Ajuda mútua canadiana”. 1956  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/012 - “Participações com elementos da força NATO” . Contém informações sobre 
participações contra militares de Forças Armadas estrangeiras, posicionamento do SGDN no acionamento das participações 
contra elementos das forças NATO estacionadas em Portugal e parecer do auditor jurídico da Defesa, incidentes com 
elementos da NATO. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/013 - “Acordos NATO” . Contém orientações e evolução das unidades navais do tratado 
de Varsóvia. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/014 - “Acordos com o IBERLANT”. Contém informações sobre o projeto de acordo entre 
Portugal e o SACLANT sobre a instalação e funcionamento do quartel-general do IBERLANT, responsabilidades logísticas do 
Comando da Madeira, acordos internacionais relativos a facilidades de bases. 1959 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/015 - “Acordos com o IBERLANT. Facilidades de base em Gibraltar” . Contém informações 
sobre facilidades da base de Gibraltar para navios portugueses reservadas ao SACLANT. 1955 / 1957 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/016 - “Acordos com o IBERLANT. Negociações com o Almirantado Britânico sobre 
facilidades de base para apoio logístico das unidades inglesas” . Contém informações sobre o acordo estabelecido em 1958 
entre Portugal e a Inglaterra, responsabilidades logísticas do Comando da ilha da Madeira, projeto de acordos para a 
concessão de facilidades à Marinha Britânica em Portugal e à Marinha Portuguesa em Gibraltar em caso de guerra ou perigo 
de guerra implicando a NATO. 1955 / 1958 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0156/017 - “Acordos com o IBERLANT. Apoio logístico das Forças Armadas inglesas atribuídas 
ao SACLANT” . Contém informações sobre facilidades concedidas à RAF no Montijo, acordo sobre a concessão de facilidades 
às forças aéreas britânicas em Portugal em caso de guerra ou de perigo de guerra dentro da NATO, requisitos do Comando 
costeiro para tempo de guerra no Montijo. 1955 / 1956 

 

 

 

UI 0157 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/018 - “Acordos com a Inglaterra. IBERLANT” . Contém informações sobre a utilização das 
instalações da base Aérea 6 pela RAF, memorando sobre o quartel-general de guerra do CINCIBERLANT. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/019 - “Acordos no âmbito do IBERLANT” . Contém informações sobre artigo de imprensa 
sobre o QG IBERLANT. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/020 - “Acordos no âmbito do IBERLANT” . Contém informações sobre a visita a Lisboa da 
esquadrilha Match Maker III, cartas de condução dos membros do IBERLANT, reunião dos peritos nacionais de 
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telecomunicações para apreciação das facilidades de comunicações do IBERLANT, facilidades a conceder ao pessoal 
estrangeiro em serviço no COMIBERLANT. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/021 - “Acordos no âmbito do IBERLANT” . Contém informações sobre sistemas de 
comunicação e pessoal no COMIBERLANT. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/022 - “Acordos no âmbito do IBERLANT” . Contém notas sobre a assistência social aos 
funcionários civis do COMIBERLANT, imposto de transações, nomeação do COM Alves Lopes para chefe do Estado-Maior do 
COMIBERLANT, emprego de mão-de-obra civil local, taxas sobre passagens aéreas do IBERLANT, incidente com a PIDE no 
aeroporto com 2 oficiais americanos, nomeação do CFR António Cardoso, substituição do CFR martinho Comprido, impressos 
alfandegários do COMIBERLANT. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/023 - “Acordos no âmbito do IBERLANT” . Contém informações sobre os exercícios de 
treino de inverno NATO na área do IBERLANT, resumo do artigo sobre o 1º aniversário do IBERLANT em Portugal, perguntas e 
respostas apresentadas na entrevista concedida à NATO pelo embaixador de Portugal vasco Vieira Garin, despacho de 
cooperação entre os comandos da Madeira e do IBERLANT, requisitos para instalar o controlo de submarinos no IBERLANT, 
objetivos da NATO em África. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/024 - “Acordos com o SACLANT” . Contém acordo entre o governo português e o 
SACLANT para instalação de um quartel-general IBERLANT, informação sobre o quartel-general de guerra do CINCIBERLANT e 
o estatuto de condições especiais e projeto de acordo bilateral entre Portugal e o SACLANT respeitante ao COMIBERLANT. 
1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0157/025 - “Acordos com o SACLANT” . Contém projeto de acordo entre Portugal e o SACLANT 
sobre a organização do IBERLANT e acordo entre os EUA e o quartel-general do SACLANT. 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0158 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0158/026 - “Quadros de pessoal para o IBERLANT e COMIBERLANT”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0158/027 - “Acordos no âmbito do IBERLANT”. Contém aumento das tarifas das linhas 
telegráficas, importação de mercadorias com dispensa de direitos, assistência médica ao pessoal civil do COMIBERLANT, 
reunião no SGDN proposta pelo CEM do IBERLANT, ativação do IBERLANT. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0158/028 - “Acordos no âmbito do IBERLANT”. Contém informação sobre taxas fiscais a pagar 
pelo IBERLANT/SACLANT, reunião do COMIBERLANT com o CEM do SACLANT – ALM O’Grady, nomeação de pessoal civil para 
o IBERLANT, ativação operacional do IBERLANT, substituição de pessoal no COMIBERLANT. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/035/0158/029 - “Projeto de acordo relativo às infraestruturas NATO do Montijo e de Espinho”. 
1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/036 

Título: Conselho do Atlântico Norte 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 12 cxs. (nº 159 - 167) contendo um total de 32 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com documentos NATO relativos ao Conselho do Atlântico Norte.    
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3140.000, 110 e 111. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, espanhol, alemão e francês. 
 

UI 0159 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0159/001 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO relativos ao Comité de 
Armamentos, Grupo Consultivo de Política Atlântica NATO – APG, Grupo Consultivo para as Forças Aéreas, reuniões do 
Conselho, decisão final sobre os sistemas NATO de alerta e bombardeamento, resoluções sobre planos de defesa, situação 
em África, reforma da NATO, consequências das intervenções no 3º Mundo, situação no Extremo e Médio Oriente, situação 
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na Alemanha de Leste com a ocupação soviética, situação na América Latina, necessidades NATO em matéria de informação 
da opinião pública sobre questões militares em situações de urgência, publicação sobre a campanha difamatória comunista 
contra o GEN Trettner. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0159/002 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO relativos à 
representação do Canadá, Grupo dos 14, defesa entre a Grécia e Turquia, necessidades militares de base relativos a um 
sistema de informação no campo de batalha, Grupo Consultivo para a política Atlântica, situação no Extremo e Médio 
Oriente, situação da China Comunista, situação na América Latina, situação da Europa oriental na zona de ocupação 
soviética, situação em África, Comité de Armamentos, catálogo de armamento para helicópteros, relatório das atividades do 
Secretário Geral, atitude portuguesa perante os atuais problemas NATO, atividades militares na NATO, estimativa da defesa. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0159/003 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO relativos à organização 
do Estado-Maior Militar Internacional Integrado, reuniões do Comité Politico, Comité de Planos de Defesa, Comité de Exame 
Anual, resoluções sobre planos de defesa, Grupo dos 14, reuniões do Comité Militar. 1966  
 

 

 

UI 0160 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0160/004 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO relativos ao Grupo de 
Trabalho dos Planos da Defesa, situação no Extremo Oriente, Grupo dos 14, Comité dos Planos de Defesa, apreciação de 
informações militares para as reuniões de ministros de chefes de Estado-Maior, não proliferação de armas nucleares, 
negociações sobre medidas de alerta, transferência da NAMSA, relatório das atividades do Secretário-Geral, diferenças entre 
NATO e Pacto de Varsóvia, recolocação do SHAPE. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0160/005 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO relativos ao Grupo de 
Peritos sobre África, relocalização do Conselho, Comité de Planos de Defesa, tendências da política soviética, relações greco-
turcas, situação na Europa Oriental e na zona de ocupação soviética da Alemanha, estratégia NATO, relações este-oeste. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0160/006 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO relativos ao Comité de 
Planos de Defesa, defesa greco-turca, relações este-oeste. 1966  
 

 

 

UI 0161 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0161/007 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO relativos aos privilégios 
e imunidades da NATO na Bélgica, Grupo de Trabalho de Planos de Defesa, Grupo dos 14. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0161/008 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO e mensagens relativas 
ao Grupo de Trabalho de Planos da Defesa, transferência do QG do SHAPE em Paris para Casteau, informações sobre o bloco 
soviético, catálogo de armamento para helicópteros, Grupo de Trabalho sobre Armamento para as Forças Aéreas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0161/009 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO e mensagens relativas 
ao Grupo de Trabalho dos Planos da Defesa e ao Comité de Planos de Defesa, objetivos futuros da NATO, resoluções 
adotadas nas conferências de parlamentares, estudo para reforço das forças aéreas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0161/010 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO e mensagens relativas 
ao Grupo Especial sobre Objetivos Futuros da Aliança, relatório das atividades do secretário-geral, Comité de Planos de 
Defesa, situação em África e no Médio Oriente. 1967  
 

 

 

UI 0162 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0162/011 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO sobre a representação 
da Itália, Grupo de Trabalho dos Planos de Defesa, Comité de Planeamento industrial, Comité de Planos de Defesa, Grupo 
Consultivo da Política Atlântica, possibilidades do bloco soviético, situação no Extremo-Oriente, Relatório do Secretário-
Geral, situação da América Latina. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0162/012 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO sobre a 
institucionalização das relações entre o Conselho do Atlântico Norte e a Assembleia Atlântica, representação da Islândia, 
situação do Médio-Oriente, Grupo de Trabalho de Planos de Defesa, Comité de Planos de Defesa, relatório do grupo 
consultivo da política atlântica sobre o problema do equilíbrio no seio de Aliança Atlântica, análise da proporção de forças 
1968 – 1972. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0162/013 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO sobre o estatuto dos 
militares, Grupo sobre Armamento das Forças Terrestres, Comité dos Planos de Defesa, representação da Grécia, ata final 
das sessões da Comissão Preparatória para a Desnuclearização da América Latina, tratado para a proscrição de armas 
nucleares na América Latina. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0162/014 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO e mensagens sobre o 
Comité de Planos de Defesa, objetivos futuros da aliança, visitas militares entre países NATO e URSS, desenvolvimento das 
relações este-oeste, 2 publicações com os discursos e resoluções e recomendações adotadas da 13ª Sessão da Assembleia 
Atlântica. 1967  
 

 

 

UI 0163 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0163/015 -  “Conselho do Atlântico Norte". Contém documentos NATO e mensagens sobre 
objetivos futuros da Aliança, decisões da Comissão de Recursos, situação na Grécia, memorandos do Secretariado 
Internacional, mensagens do Centro de Situação NATO, Comité de Exame de Defesa, Comité de Planos de Defesa. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0163/016 - “A questão da França na NATO” . Contém recortes de notícia, documentos NATO 
sobre a posição política da França. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0163/017 - “A questão da França na NATO” . Contém recortes de notícia, documentos NATO 
sobre a posição política da França a propósito da saída da NATO. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0163/018 - “A questão da França na NATO” . Contém mensagens e documentos NATO sobre as 
indeminizações a pedir à França. 1968  
 

 

 

UI 0164 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0164/019 - “Conselho do Atlântico Norte”. Contém documentos NATO relativa à conferência 
sobre a ameaça soviética em todo o mundo. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0164/020 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém informações sobre a participação 
portuguesa na conferência dos Estados não nucleares de Genebra. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0164/021 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém informações sobre indeminizações por 
avarias no navio “Maria Paolina” cujo processo foi enviado à 3ª repartição/SGDN. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0164/022 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO e relatórios, Grupo 
sobre Armamento das Forças Terrestres, situação económica da China comunista, relatórios do Secretário Geral, Comité de 
Assuntos de Defesa Nuclear. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0164/023 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO e relatórios, Grupo de 
Armamento das Forças Aéreas, Comité de Revisão de Defesa, redução de forças entre Este- Oeste, relatórios do Secretário 
Geral, lista de fatores económicos na evolução da Checoslováquia, situação no Mediterrâneo e América Latina, situação no 
Médio Oriente, situação em África. 1968  
 

 

 

UI 0165 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0165/024 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO com notícias sobre 
exercícios militares, instruções para o Secretariado Internacional. 1967 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0165/025 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO sobre revisão de planos 
de defesa, Grupo Consultivo sobre a política Atlântica, conferência de responsáveis dos serviços nacionais de informação, 
situação na América Latina, relatórios do Secretário Geral, incidentes com a invasão da Checoslováquia, conferência do 
desarmamento, relatório sobre os objetivos futuros da Aliança. 1969  
 

 

 

UI 0166 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0166/026 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO sobre a situação no 
Médio e Extremo Oriente, Comité especial da NATO, situação em África, relatórios do Secretário Geral, Comité Preparatório 
sobre os Desafios da Sociedade Moderna, conferência dos responsáveis pelos serviços nacionais de informação, atas das 
reuniões, relações Este-Oeste, exame politico anual, venerabilidades e problemas económicos da Jugoslávia, Roménia e 
Albânia. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0166/027 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO do Comité de 
Segurança NATO, projeto de orçamento do Secretariado internacional, Comité Especial NATO, negociações Este-Oeste, 
redução de forças, situação na América Latina, situação no Médio e Extremo Oriente, Grupo Consultivo da política africanas, 
conferência dos responsáveis pelos serviços nacionais de informação, situação em África. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0166/028 - “Conselho do Atlântico Norte”. Contém relatos integrais das sessões e exame das 
disposições em vigor para as trocas de informação. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0167 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0167/029 - “Conselho do Atlântico Norte. Grupo de trabalho sobre as capacidades das forças 
NATO e do Pacto de Varsóvia”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0167/030 - “Conselho do Atlântico Norte. Estudos sobre a situação do armamento no Médio 
Oriente”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0167/031 - “Conselho do Atlântico Norte. Estudos sobre a situação do armamento no Médio 
Oriente”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/036/0167/032 - “Conselho do Atlântico Norte. Estudos sobre a situação do armamento no Médio 
Oriente”. 1967 / 1968 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/037 

Título: Atas das Reuniões do Conselho Permanente NATO 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 8 cxs. (nº 168 - 175) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas do Conselho Permanente NATO.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2012 e 111 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0168 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0168/001 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0168/002 - “Atas do Conselho Permanente NATO” . Contém estudo NATO pelo COR Carneiro 
Pacheco sobre o futuro da Aliança Atlântica. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0168/003 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1965 / 1966 
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UI 0169 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0169/004 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0169/005 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0170 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0170/006 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0170/007 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1967  
 

 

 

UI 0171 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0171/008 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0171/009 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1967  
 

 

 

UI 0172 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0172/010 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0172/011 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1968  
 

 

 

UI 0173 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0173/012 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0173/013 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1968  
 

 

 

UI 0174 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0174/014 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0174/015 - “Atas do Conselho Permanente NATO”. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0175 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/037/0175/016 - “Conselho do Atlântico Norte” . Contém atas das reuniões. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/038 

Título: Comité Político do Atlântico Norte 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cx. (nº 176 - 177) contendo um total de 8 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Comité Político do Atlântico Norte, incluindo ordens do dia e decisões 
proferidas nas reuniões de trabalho. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3140.002 e 110.3 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0176 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0176/001 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0176/002 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0176/003 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0176/004 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0176/005 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1968  
 

 

 

UI 0177 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0177/006 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0177/007 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/038/0177/008 - “Comité Politico do Conselho do Atlântico Norte” . Contém ordens do dia e 
decisões das reuniões. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/039 

Título: Comité Militar do Atlântico Norte 

Datas extremas: 1964 / 1971 

Dimensão e suporte: 17 cxs. (nº 178 -194) contendo um total de 73 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Comité Político do Atlântico Norte, incluindo relatórios de atividades, 
memorandos e sumários das reuniões de trabalho e relatórios sobre forças e possibilidades do bloco soviético 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3141.0300 e 112. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0178 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0178/001 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO e relatórios das 
atividades militares da NATO, sumário das reuniões, memorandos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0178/002 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO e relatórios das 
atividades militares da NATO, sumário das reuniões, memorandos. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0178/003 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO e relatórios das 
atividades militares da NATO, sumário das reuniões, memorandos. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0178/004 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO e relatórios das 
atividades militares da NATO, sumário das reuniões, memorandos. 1966  
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UI 0179 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0179/005 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, sumário das 
reuniões e memorandos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0179/006 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, sumário das 
reuniões e memorandos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0179/007 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, sumário das 
reuniões e memorandos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0179/008 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, relatórios das 
atividades militares da NATO, sumário das reuniões e memorandos. 1968  
 

 

 

UI 0180 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0180/009 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, sumário das 
reuniões e memorandos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0180/010 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, sumário das 
reuniões e memorandos e informações básicas para o Centro de Situação NATO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0180/011 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, sumário das 
reuniões e memorandos. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0181/012 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém documentos NATO, memorandos e 
programação de exercícios. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0181/013 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
documentos NATO e sumário das reuniões. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0181/014 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
documentos NATO e sumário das reuniões. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0181/015 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
documentos NATO e sumário das reuniões. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0181/016 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
documentos NATO e sumário das reuniões e do Comité de Exame da Defesa. 1968  
 

 

 

UI 0182 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0182/017 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
documentos NATO e sumário das reuniões e do Comité de Exame da Defesa. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0182/018 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
documentos NATO e sumário das reuniões e do Comité de Exame da Defesa. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0183/019 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
processos verbais das reuniões e diretivas políticas provisórias respeitantes a uma eventual iniciativa de emprego tático de 
armas nucleares pela NATO. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0183/020 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Comité de Planos de Defesa”. Contém 
processos verbais das reuniões e relatórios. 1970  
 

 

 

UI 0184 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0184/021 - “Comité Militar do Atlântico Norte”. Contém agendas das reuniões e documentos 
do Comité de Exame da Defesa. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0184/022 - “Comité Militar do Atlântico Norte”. Contém mensagens e documentos NATO 
sobre propostas do SACLANT, exercícios militares, memorandos para os membros do Comité Militar, 56 slides anexos ao 
documento IMSWM 277-68 sobre instrução a nível do desafio marítimo no mundo soviético. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0184/023 - “Comité Militar do Atlântico Norte”. Contém mensagens e documentos NATO com 
memorandos para os membros do Comité e relatórios dos grupos de trabalho. 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0185 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0185/024 - “Comité Militar do Atlântico Norte”. Contém memorandos e retificativos dos 
documentos NATO. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0185/025 - “Comité Militar do Atlântico Norte”. Contém memorandos. 1969  
 

 

 

UI 0186 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0186/026 - “Comité Militar do Atlântico Norte”. Contém Documentos NATO com relatórios 
sobre medidas contra potenciais agressores, memorandos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0186/027 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Conferência para apreciação dos documentos 
MC 161/70 e 255/70”,. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0186/028 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém memorandos, relatórios e 
documentos IMSM. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0186/029 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém memorandos, relatórios e 
documentos IMSM. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0186/030 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Substituição do Presidente da MAS”. 1970  
 

 

 

UI 0187 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0187/031 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Estudo sobre desarmamento e controlo de 
armas, limitação de armas estratégicas”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0187/032 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Preparação para o encontro entre especialistas 
sobre a redução das forças equilibradas leste-oeste”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0187/033 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Projeto da nova convenção sobre o emprego de 
métodos de guerra química e bacteriológica”. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0187/034 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Grupo Internacional Militar, IMS” . Contém 
relatórios e documentos IMSUM. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0187/035 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Lista de pontos em debate para possíveis 
negociações com o leste”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0187/036 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Visitas. Regime de excepção ao STANAG 1100 
para a STANAVFORLANT”. 1969  
 

 

 

UI 0188 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0188/037 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém memorandos para os membros do 
Comité. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0188/038 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém memorandos para os membros do 
Comité. 1970  
 

 

 

UI 0189 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0189/039 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém sumários dos encontros do Comité e 
decisões finais. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0189/040 - “Comité Militar do Atlântico Norte. 43ª Reunião”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0189/041 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Forças e possibilidades do bloco soviético, MC 
161”, 1º vol. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0189/042 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Forças e possibilidades do bloco soviético, MC 
161”, 2º vol. 1969  
 

 

 

UI 0190 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/043 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Forças e possibilidades do bloco soviético, MC 
161”, 3º vol. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/044 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Medidas para por em aplicação o conceito 
estratégico para a defesa da zona NATO – MC48-3”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/045 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Conferência de informações de oficiais de 
informações de diversos países para concessão de informações ao grupo de estudo das forças do bloco soviético e da NATO”. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/046 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Orientação política para o Colégio de Defesa 
NATO. MC 123”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/047 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Penetração do bloco soviético no Médio 
Oriente, África do Norte e Mediterrâneo e sua significação militar para a NATO, MC 255”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/048 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Revisão do SG 252/3”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/049 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Ciência e técnica soviética, MC 265”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/050 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Doutrina da Comissão sobre a repartição dos 
principais postos nos organismos da CM e sua escolha, MC 113/2”. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/051 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Diretivas para a força móvel da AMF, MC-137”. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/052 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Processo de consulta entre o EMI e outros 
estados-maiores, MC 132/1”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/053 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Processo de preparação de avaliação de 
informações, MC114”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/054 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Política sobre autorizações do pessoal 
internacional para os comandos NATO superiores, MC 144”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/055 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Engenhos soviéticos guiados, MC 261”. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/056 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Significação militar para a NATO da penetração 
soviética no médio oriente e norte de África e atividades soviéticas no mediterrâneo, MC 255”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0190/057 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Equipamento eletrónico soviético, MC 262”. 
1969 / 1970 

 

 

 

UI 0191 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0191/058 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém sumários dos encontros do Comité e 
decisões finais. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0191/059 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Aviões soviéticos e seu armamento associado, 
MC 260”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0191/060 - “Comissão Militar do Atlântico Norte. Forças e possibilidades do bloco soviético, 
MC 161”, vol. 1. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0191/061 - “Comissão Militar do Atlântico Norte. Forças e possibilidades do bloco soviético, 
MC 161”, vol. 2. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0191/062 - “Comissão Militar do Atlântico Norte. Constrangimentos e possibilidades do bloco 
soviético, MC 161”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0192/063 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Precauções NATO sobre as ações militares 
soviéticas contra certos países europeus”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0192/064 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Desarmamento. Comparação de possibilidades 
das forças”, vol. 1. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0192/065 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Desarmamento. Comparação de possibilidades 
das forças”, vol. 2. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0192/066 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém relatórios e memorandos. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0192/067 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Visitas” . Contém relatórios e memorandos. 
1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0193/068 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Milstam” . “Comité Militar do Atlântico Norte. 
Milstam”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0193/069 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém memorandos e documentos NATO do 
IMS. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0193/070 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Baltap”. 1969  
 

 

 

UI 0194 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0194/071 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Representação militar portuguesa” . Contém 
documentos NATO e memorandos. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0194/072 - “Comité Militar do Atlântico Norte. Medidas para contrariar a expansão soviética 
no Mediterrâneo” . Contém memorandos e documentos NATO. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/039/0194/073 - “Comité Militar do Atlântico Norte” . Contém memorandos sobre as medidas para 
contrariar a expansão soviética no Mediterrâneo e a situação na Irlanda do Norte. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/040 

Título: Reuniões e Conferências NATO 

Datas extremas: 1960 / 1971 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 195 - 200) contendo um total de 45 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre reuniões e conferências NATO ao nível da guerra eletrónica, 
desarmamento, conferências de parlamentares NATO, conferências SHAPE e reuniões da Assembleia NATO. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3165.0400, 904.0304, 85, 110, 113 e 255. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0195 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0195/001 - “Conferências e reuniões” . Contém informações sobre as reuniões de 
desarmamento de Genebra, relatórios da Assembleia Geral do Conselho Internacional do Desporto Militar, conferências de 
parlamentares da NATO, reunião sobre guerra eletrónica, brochura sobre a importância das mulheres na defesa da NATO. 
1960 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0195/002 - “Conferências e reuniões” . Contém informações sobre as conferências de 
parlamentares da NATO. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0195/003 - “Conferências e reuniões” . Contém informações sobre as reuniões do Grupo NATO 
sobre armamento às forças terrestres, simpósio para oficiais generais NATO. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0195/004 - “Conferências e reuniões” . Contém informações sobre política militar americana 
em relação à zona europeia da NATO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0195/005 - “Conferências NATO” . Contém informações sobre as conferências de Oxford, 
estágio sobre guerra eletrónica, simpósios. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0195/006 - “Conferências NATO” . Contém apontamentos da conferência realizada em Oxford 
do CAP Correia de Barros, programas, resumos e recortes de notícias. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0195/007 - “Conferências NATO” . Contém informações sobre as conferências de Oxford, 
designação dos auditores para o Curso de Defesa NATO, seminários. 1966 / 1967 
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UI 0196 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/008 - “Conferências NATO” . Contém mensagens e informações sobre cursos e 
conferências, publicação NATO sobre guerra eletrónica, cursos e vagas do SHAPE. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/009 - “Conferências NATO” . Contém mensagens e informações sobre cursos sobre 
sistemas de bombas, cursos das escolas preparatórias de formação e estágios de ensino militar. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/010 - “Conferências NATO” . Contém informações sobre as conferências de Oxford e 
associação de soldados nos países NATO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/011 - “Conferências NATO” . Contém informações sobre as conferências, estágios do 
SHAPE, programa de exercícios do Comando Aliado na Europa, vagas para instrutores. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/012 - “Conferências NATO” . Contém publicações NATO sobre a conferência AGARD, 
operações navais do Pacto de Varsóvia, relato da entrevista concedida pelo secretário-adjunto da Defesa Nacional a 
delegados da empresa hispano-suíça, logística no bloco soviético, elementos sobre as bases dos EUA em Espanha obtidas de 
vários órgãos de imprensa, encontro “Wehrkunde”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/013 - “Conferência de informação do SHAPE”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/014 - “Reuniões de informações do SHAPE sobre a logística do Pacto de Varsóvia” . 
Contém estudo sobre as vias férreas, estudo sobre as capacidades logísticas do Pacto de Varsóvia. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0196/015 - “Conferência anual da Ordem de Batalha das Forças Armadas (Exército) do bloco 
soviético” . Contém documentos da reunião do SHAPE – SACLANT – CINCHAN. 1969  
 

 

 

UI 0197 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0197/016 - “16ª Reunião anual dos “antigos“ do Colégio de Defesa da NATO”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0197/017 - “Reunião do grupo AHSIWG. Grupo de trabalho ad-hoc para informação cientifica". 
1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0197/018 - “Reuniões DPC e MC/CS. Reuniões ministeriais e de Chefe de Estado-Maior de 
dezembro de 1969” . Contém informações e processos-verbais das reuniões da Comissão de Planos de Defesa da NATO. 1969 
/ 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0197/019 - “Conferências NATO” . Contém relatório do chefe da Delegação Portuguesa à 
conferência de informações do SHAPE, informação sobre a consulta fiscal do conselheiro da Embaixada da Turquia. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0197/020 - “Navairintcon 1970 – Reunião de informações do SACLANT para 27/29 de outubro 
1970, em Norfolk” . Contém publicações sobre as operações aeronavais e navais soviéticas, operações e exercícios navais do 
Pacto de Varsóvia. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0197/021 - “Conferência de 10 a 13 de março de 1970 sobre o SCOBAFC”. Contém informações 
sobre o SHAPE Air Order of Battle Air Facilities. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0197/022 - “Acordo sobre o Polígono Acústico dos Açores”. 1970  
 

 

 

UI 0198 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/023 - “Conferência de informações do SHAPE de 17 a 19 novembro de 1970”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/024 - “Grupo de trabalho AHSIWG. Informações sobre o grupo de trabalho para 
informação cientifica. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/025 - “Grupo de trabalho AHTIWG. Informações sobre o grupo de trabalho para 
informação técnica. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/026 - “Conferência AOB da região meridional COBAFC”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/027 - “Conferência de oficiais de informação pública no Comando Aliado na Europa”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/028 - “Reunião dos antigos alunos do Colégio de Defesa NATO em 8 – 10 de outubro de 
1970 em Roma”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/029 - “Conferência de informações para estudo para aperfeiçoar a vigilância ao Pacto de 
Varsóvia”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/030 - “Conferências sobre o MC 161 e 255/71” . Contém memorando do adjunto do 
diretor da divisão de Informações do staff militar internacional. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/031 - “Conferência anual do SHAPE sobre ordem de batalha das forças terrestres do 
bloco soviético”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/032 - “Conferência da Divisão de Informações do SHAPE de 1970 sobre logística do Pacto 
de Varsóvia, de 22 a 24 de Setembro de 1970". 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/033 - “Reuniões de informações da NATO. Critério a estabelecer para a comparência de 
oficiais de informações portugueses, nas reuniões”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/034 - Conferência anual do SHAPE sobre COBAFC”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/035 - “Reuniões ministeriais e da Comissão Militar NATO em Bruxelas”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0198/036 - “Conferência do IMS/NATO sobre a ordem de batalha dos países do bloco soviético 
de 10 a 12 de março de 1971”. 1970 / 1971 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0199/037 - “Reuniões e conferências da Assembleia NATO” . Contém documentos NATO. 1968 
/ 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0199/038 - “Resoluções e recomendações adaptadas na 14ª sessão da Assembleia Atlântica”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0199/039 - “Reuniões e conferências da Assembleia NATO” . Contém documentos NATO. 1970  
 

 

 

UI 0200 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0200/040 - “Reuniões do Comité de Informações e Relações Culturais da NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0200/041 - “Reuniões do Subcomité sobre política Económica Soviética da NATO”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0200/042 - ”Conferências sobre informações oficiais nacionais e de responsáveis dos serviços 
nacionais de informação”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0200/043 - “Reuniões do Comité Económico da NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0200/044 - “Reuniões do grupo de trabalho para a redução equilibrada de forças”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/040/0200/045 - “2ª Reunião Internacional da Wehrkunde” . Contém relatório apresentado pelo 
TCOR Ronald Waring sobre a Aliança Atlântica. 1965  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/041 

Título: Relatórios do SHAPE 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 201 -204) contendo um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios do SHAPE, incluindo relatórios suplementares de informações ou 
SUPINTREPS SHAPE.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0201 e 114 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0201 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0201/001 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0201/002 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE e mapas relativos à URSS. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0201/003 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0201/004 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1965  
 

 

 

UI 0202 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0202/005 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0202/006 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0202/007 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0202/008 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1967  
 

 

 

UI 0203 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0203/009 - “Relatórios do SHAPE” . Contém SUPINTREPS - relatórios suplementares de 
informações do SHAPE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0203/010 - “Relatórios do SHAPE” . Contém boletins suplementares de informações do SHAPE, 
estudos e revisão de estudos do SHAPE. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0203/011 - “Relatórios do SHAPE” . Contém boletins suplementares de informações do SHAPE, 
estudos e revisão de estudos do SHAPE. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0204 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0204/012 - “Relatórios do SHAPE e SACLANT” . Contem relatórios suplementares de 
informação do SHAPE e do SACLANT. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0204/013 - “Relatórios do SHAPE e SACLANT”. Contem relatórios suplementares de informação 
do SHAPE e do SACLANT. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0204/014 - “Relatórios do SHAPE”. Contém boletins suplementares de informações do SHAPE, 
estudos e revisão de estudos do SHAPE incluindo estudos efetuados ao contingente soviético e sua expansão na área do 
mediterrâneo. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/041/0204/015 - “Relatórios de contrainformação SHAPE” . Contém mensagens, conferências de 
contrainformação e relatórios suplementares de contrainformação SHAPE. 1965 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/042 

Título: Informações do SHAPE 

Datas extremas: 1957 / 1970 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 205 -208) contendo um total de 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre reuniões e conferências de informações SHAPE, incluindo planos de 
organização e estudos sobre politica e logística do bloco soviético. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0303, 113 e 114. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0205 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0205/001 - “Plano de organização de informações em tempo de guerra do comandante aliado 
da Europa”. 1957 / 1958 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0205/002 - “Conferências de informações do SHAPE” . Contém mensagens, documentos NATO, 
planos de informações, estudos sobre política soviética. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0205/003 - “Conferências de informações do SHAPE” . Contém mensagens, documentos NATO, 
planos de informações, estudos sobre política naval soviética. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0205/004 - “Conferências de informações do SHAPE” . Contém mensagens, documentos NATO, 
planos de informações, estudos sobre logística do bloco soviético. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0205/005 - “Conferências de informações do SHAPE” . Contém mensagens, documentos NATO, 
planos de informações, estudos sobre política soviética. 1967  
 

 

 

UI 0206 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0206/006 - “Conferências de informações do SHAPE” . Contém mensagens, documentos NATO, 
planos de informações, estudos sobre política soviética. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0206/007 - “Conferências de informações do SHAPE” . Contém mensagens, documentos NATO, 
planos de informações, SUPINTREP do SHAPE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0206/008 - “Conferências de informações do SHAPE” . Contém mensagens, documentos NATO 
da conferência sobre a ordem de batalha das forças terrestres do bloco soviético. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0206/009 - “Conferências de informações do SHAPE. Grupo Permanente - SG” . Contém 
mensagens e documentos NATO do grupo de trabalho sobre estimativa da ciência e tecnologia soviéticas, informações 
logísticas das Forças Armadas soviéticas. 1965  
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UI 0207 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0207/010 - “Conferências de informações do SHAPE. Grupo Permanente - SG”. Contém 
mensagens e memorandos com estimativas e estudos sobre as forças e possibilidades do bloco soviético. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0207/011 - “Conferências de informações do SHAPE. Grupo Permanente - SG” . Contém draft 
de documento SG sobre misseis. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0207/012 - “Conferências de informações do SHAPE. Grupo Permanente - SG”. Contém 
documento NATO sobre a ciência e tecnologia soviéticas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0207/013 - “Conferências de informações do SHAPE. Grupo Permanente - SG”. Contém 
documentos NATO com estudos e estimativas sobre as forças e possibilidades do bloco soviético, guia de misseis soviéticos. 
1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0207/014 - “Conferências de informações do SHAPE. Grupo Permanente - SG”. Contém 
memorandos do Comité Militar. 1967  
 

 

 

UI 0208 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/015 - “Conferências de informações do SHAPE. Grupo Permanente - SG”. Contém 
mensagens e memorandos do Comité militar sobre organização das informações NATO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/016 - “Reuniões do SHAPE” . Contém processos verbais das conferências de 
contrainformação do SHAPE, delegações militares e memorados. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/017 - “Reuniões do SHAPE” . Contém estudos sobre os países neutros e sobre os países 
limítrofes do ACE: Koweit, Jugoslávia, Sudão, Argélia e Áustria. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/018 - “Conferência anual de informações SHAPE sobre a ordem de batalha do bloco 
soviético”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/019 - “Reuniões do SHAPE” . Contém possibilidades dos aeródromos do pacto de 
Varsóvia, conferências do SHAPE sobre a ordem de batalha do bloco soviético – COBAFC. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/020 - “Reuniões do SHAPE” . Contém resumo dos planos operacionais e ordens do ACE, 
definições de operações psicológicas e tática da guerra psicológica. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/021 - “Exercício Fallex e reunião sobre contrainformação e segurança a realizar na 
Bélgica de 11 a 13 de fevereiro de 1969”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/022 - “Quadros orgânicos em tempo de paz para a divisão de informação do SHAPE”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/042/0208/023 - “Programa para o sistema NADGE”. 1970  
 

 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/043 

Título: Informações do SACEUR 

Datas extremas: 1965 / 1968 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 209 -210) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre informações do SACEUR, incluindo INTSUM ou sumários de 
informações sobre atividades do bloco soviético. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0214. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
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UI 0209 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/043/0209/001 - “Informações do SACEUR” . Contém mensagens e intsum – sumários de 
informações sobre as atividades do bloco soviético. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/043/0209/002 - “Informações do SACEUR” . Contém mensagens e intsum – sumários de 
informações sobre as atividades do bloco soviético. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/043/0209/003 - “Informações do SACEUR” . Contém mensagens e intsum – sumários de 
informações sobre as atividades do bloco soviético. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/043/0209/004 - “Informações do SACEUR” . Contém mensagens e intsum – sumários de 
informações sobre as atividades do bloco soviético. 1967  
 

 

 

UI 0210 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/043/0210/005 - “Informações do SACEUR” . Contém mensagens e intsum – sumários de 
informações sobre as atividades do bloco soviético. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/043/0210/006 - “Informações do SACEUR” . Contém mensagens e intsum – sumários de 
informações sobre as atividades do bloco soviético. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/043/0210/007 - “Informações do SACEUR” . Contém mensagens e intsum – sumários de 
informações sobre as atividades do bloco soviético e ofícios do adido de defesa americano. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/044 

Título: Relatórios e Informações do SACLANT 

Datas extremas: 1965 / 1971 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 211 -216) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com relatórios e informações do SACLANT, incluindo relatórios 
suplementares de informações e sumário de informações semanais dos EUA para a NATO e relatórios das conferências de 
informações navais e aeronavais. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0202, 1000.0218, 3165.0401 e 114. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0211 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0211/001 - “Relatórios do SACLANT” . Contém relatórios de informações suplementares. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0211/002 - “Relatórios do SACLANT” . Contém relatórios de informações suplementares. 1965 
/ 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0211/003 - “Relatórios do SACLANT” . Contém relatórios de informações suplementares. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0211/004 - “Relatórios do SACLANT” . Contém relatórios de informações suplementares. 1967  
 

 

 

UI 0212 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0212/005 - “Relatórios do SACLANT” . Contém relatórios de informações suplementares. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0212/006 - “Relatórios do SACLANT” . Contem relatórios de informações suplementares e 
planos de operações. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0212/007 - “Informações do SACLANT”. Contém sumário de informações semanais dos Estados 
Unidos para a NATO, mensagens. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0212/008 - “Informações do SACLANT”. Contém sumário de informações semanais dos Estados 
Unidos para a NATO e mensagens. 1966  
 

 

 

UI 0213 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0213/009 - “Informações do SACLANT”. Contém sumário de informações semanais dos Estados 
Unidos para a NATO, mensagens, informação corrente para a NATO, relatórios de informações suplementares. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0213/010 - “Informações do SACLANT”. Contém mensagens, lansecs e relatórios de 
informações suplementares. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0213/011 - “Informações do SACLANT”. Contém relatórios de informações suplementares e 
mensagens. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0213/012 - “Informações do SACLANT”. Contém relatórios de informações suplementares e 
mensagens. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0213/013 - “Informações do SACLANT”. Contém relatórios de informações suplementares, 
índice dos relatórios e mensagens. 1968  
 

 

 

UI 0214 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0214/014 - “Informações do SACLANT”. Contém mensagens e relatórios de informações 
suplementares. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0214/015 - “Informações navais e aeronavais do SACLANT” . Contém mensagens e relatórios 
preliminares da NAVAIRINTCON, relatórios das conferências de informações navais e aeronavais. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0214/016 - “Informações navais e aeronavais do SACLANT” . Contém mensagens e relatórios 
preliminares da NAVAIRINTCON, relatórios das conferências de informações navais e aeronavais. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0214/017 - “Informações navais e aeronavais do SACLANT” . Contém mensagens e relatórios 
preliminares da NAVAIRINTCON, relatórios das conferências de informações navais e aeronavais. 1966  
 

 

 

UI 0215 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0215/018 - “Informações navais e aeronavais do SACLANT” . Contém mensagens e relatórios 
preliminares da NAVAIRINTCON, relatórios das conferências de informações navais e aeronavais. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0215/019 - “Informações navais e aeronavais do SACLANT” . Contém mensagens e relatórios 
preliminares da NAVAIRINTCON, relatórios das conferências de informações navais e aeronavais. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0215/020 - “Informações navais e aeronavais do SACLANT” . Contém mensagens, relatórios da 
NAVAIRINTCON, relatórios das conferências de informações navais e aeronavais, estudo sobre as tendências e 
desenvolvimentos na actividade naval do Pacto de Varsóvia no mediterrâneo, estudo sobre táticas navais soviéticas. 1967 / 
1968 

 

 

 

UI 0216 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0216/021 - “Pedidos de informação SACLANT: Índice de navios mercantes do bloco soviético”. 
1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0216/022 - “Informação do SACLANT sobre ordens de batalha das forças do bloco soviético” . 
Contém relatório de informações suplementares e notas sobre a aviação naval soviética. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0216/023 - “Relações de planos operacionais do SACLANT”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0216/024 - “Visita de 2 franceses à firma Alcatel do Centro Técnico do SACLANT (SACLANTCEN) 
em Nápoles”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0216/025 - “SACLANT – NAVAIRINTCON: Conferência NATO sobre informações navais e 
aeronavais, em Norfolk”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/044/0216/026 - “Análise dos documentos adotados sobre o Pacto de Varsóvia, em Budapeste”. 
1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/045 

Título: Informações dos Grandes Comandos para o Grupo Permanente NATO 

Datas extremas: 1963 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 217 -219) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações do Grande Comandos NATO para o Grupo Permanente.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 0202.0000. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0217 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0217/001 - “Grandes Comandos NATO: SHAPE” . Contém mensagens do SACEUR, agendas e 
conferências, notícias do SHAPE, relatório periódico com memorando do SACEUR para o Grupo Permanente, doutrinas e 
responsabilidades relativas ao tratamento das informações de forma automatizada, conferência de assuntos civis. 1963 / 
1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0217/002 - “Grandes Comandos NATO: SHAPE”. Contém estudo sobre depósitos e instalações 
logística na Alemanha de Leste, Polónia e Checoslováquia. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0217/003 - “Grandes Comandos NATO: SHAPE” . Contém ACEREP: definições, abreviaturas e 
códigos, previsões efetivas de pessoal na zona, boletim de informações suplementares, relatórios periódicos para o Grupo 
Permanente, normas das forças do Comando Aliado da Europa. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0217/004 - “Grandes Comandos NATO: SHAPE” . Contém mensagens, relatórios periódicos do 
SACEUR para o Grupo Permanente, planos de defesa, notícias do SHAPE, o incidente de Pierrelatte. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0217/005 - “Grandes Comandos NATO: SHAPE” . Contém mensagens, relatórios periódicos do 
SACEUR para o Grupo Permanente, planos de defesa e normas do Comando Aliado Europeu, cooperação civil-militar, 
memorando com estimativa dos requisitos de informação do SACEUR em tempo de paz normal e de guerra. 1966 / 1967 

 

 

UI 0218 

 
DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0218/006 - “Grandes Comandos NATO: SHAPE” . Contém mensagens, conferência sobre a 
ordem de batalha do Pacto Varsóvia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0218/007 - “Grandes Comandos NATO: SACLANT”. Contém previsões efetivas de pessoal na 
zona ACLANT para 1965 – 1969, relatórios periódicos para o Grupo Permanente, mensagens. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0218/008 - “Grandes Comandos NATO: SACLANT”. Contém manual de organização do 
SACLANT, mensagens, planos de operações, relatórios periódicos para o Grupo Permanente, planos de informação. 1965 / 
1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0218/009 - “Grandes Comandos NATO: SACLANT” . Contém estatutos, ordens gerais, planos 
operacionais. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0218/010 - “Grandes Comandos NATO: SACLANT”, vol. 1. Contém planos de operações para 
navios. 1967  
 

 

 

UI 0219 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0219/011 - “Grandes Comandos NATO: SACLANT”, vol. 2. Contém planos de operações para 
navios. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0219/012 - “Grandes Comandos NATO: Grupo Permanente” . Contém mensagens, doutrina da 
NATO para a luta contra intrusos em tempo de paz, representação militar nos organismos civis NATO em tempos de guerra, 
reserva de forças para atribuição à ONU com vista à manutenção da paz. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0219/013 - “Grandes Comandos NATO: Grupo Permanente” . Contém mensagens sobre as 
reuniões. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0219/014 - “Grandes Comandos NATO: Grupo Permanente” . Contém mensagens, estatutos e 
funções. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0219/015 - “Grandes Comandos NATO: SACEUR” . Contém artigo do Pravda sobre uma 
fotografia de um novo equipamento de artilharia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/045/0219/016 - “SACEUR, SACLANT E CINCHAN. Sistema de alerta dos grandes comandos NATO”. 
1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/046 

Título: Reuniões do Conselho NATO 

Datas extremas: 1965 / 1968 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 220 - 221) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos das reuniões do Conselho NATO e das reuniões ministeriais no seio da 
NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3165.0404. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0220 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/046/0220/001 - “Reuniões do Conselho NATO”. Contém mensagens e relato integral das reuniões 
do conselho e das reuniões ministeriais no seio da NATO. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/046/0220/002 - “Reuniões do Conselho NATO” . Contém mensagens e relato integral das reuniões 
do conselho e das reuniões ministeriais no seio da NATO. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/046/0220/003 - “Reuniões do Conselho NATO” . Contém mensagens e relato integral das reuniões 
do conselho e das reuniões ministeriais no seio da NATO. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/046/0220/004 - “Reuniões do Conselho NATO” . Contém mensagens e relato integral das reuniões 
do conselho e das reuniões ministeriais no seio da NATO. 1967  
 

 

 

UI 0221 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/046/0221/005 - “Reuniões do Conselho NATO” . Contém mensagens e relato integral das reuniões 
do conselho e das reuniões ministeriais no seio da NATO. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/046/0221/006 - “Reuniões do Conselho NATO” . Contém mensagens e relato integral das reuniões 
do conselho e das reuniões ministeriais no seio da NATO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/046/0221/007 - “Reuniões do Conselho NATO” . Contém mensagens e relato integral das reuniões 
do conselho e das reuniões ministeriais no seio da NATO. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/047 

Título: Grupo de trabalho e Comités NATO 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 222 -223) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão especial NATO, Grupo dos 14, ALLA, Grupo dos Responsáveis 
pelos Serviços Nacionais de Informações, Comité de Administração e Segurança dos Quartéis-Generais NATO, Comissão 
Portuguesa do Atlântico e associação do Tratado do Atlântico. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.1610, 1000.2019, 3140.0008, 3140.0011, 114. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0222 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0222/001 - “Comissão especial NATO”. Contém documentos e listas de informações. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0222/002 - “Comissão especial NATO” . Contém documentos e listas de informações. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0222/003 - “Comissão especial NATO” . Contém documentos e listas de informações. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0222/004 - “Comité Cientifico NATO” . Contém visitas e reuniões. 1965 / 1967 

 

 

 

UI 0223 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/005 - “Grupo dos 14” . Contém documentos das reuniões, projetos e estudos. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/006 - “Grupo dos 14” . Contém documentos das reuniões, projetos e estudos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/007 - “Grupo dos Responsáveis pelos Serviços Nacionais de Informação”. Contém 
documentos das conferências. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/008 - “ALLA – Allied Long Lines Agency” . Contém documentos sobre a organização e 
finalidade da ALLA incluindo a extensão da respetiva zona de ação. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/009 - “Missão Militar NATO: aterragem de aviões militares portugueses em Bruxelas”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/010 - “Comité de Administração e Segurança dos Quartéis-Generais NATO” . Contém 
documentos das reuniões, relatórios semestrais de contrainformação. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/011 - “Comissão Portuguesa do Atlântico” . Contém memorando sobre noticias NATO, 
cursos para oficiais superiores dos países NATO sobre o comunismo militante. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/012 - “Associação do Tratado do Atlântico” . Contém informações sobre a visita da ATA a 
Lisboa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/047/0223/013 - “Associação do Tratado do Atlântico” . Contém informações sobre as assembleias 
gerais da ATA e informações à imprensa. 1968  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/048 

Título: Informações do ACEREP 

Datas extremas: 1970 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 224) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por sínteses de informações diárias e semanais do ACEREP.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 115 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0224 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/048/0224/001 - “Sínteses de informações diárias do ACEREP (Daily Intsum)”. Contém mensagens 
recebidas em dezembro de 1970. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/048/0224/002 - “Sínteses de informações diárias do ACEREP (Daily Intsum)”. Contém mensagens 
recebidas em janeiro de 1971. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/048/0224/003 - “Sínteses de informações semanais do ACEREP (Weeklyy Intsum)” . Contém 
mensagens recebidas em dezembro de 1970. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/048/0224/004 - “Sínteses de informações semanais do ACEREP (Weeklyy Intsum)” . Contém 
mensagens recebidas em janeiro de 1971. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/049 

Título: Informações do NADEX 

Datas extremas: 1970 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 225 -226) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por sínteses diárias de informações do NADEX difundidas de Bruxelas e do SACLANT.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 116 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0225 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0225/001 - “NADEX. Sínteses diárias de informações difundidas de Bruxelas – NATO” . Contém 
mensagens recebidas em dezembro de 1970. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0225/002 - “NADEX. Sínteses diárias de informações difundidas de Bruxelas – NATO” . Contém 
mensagens recebidas em janeiro de 1971. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0225/003 - “NADEX. Sínteses diárias de informações difundidas de Bruxelas – NATO” . Contém 
mensagens recebidas de outubro a novembro de 1973. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0225/004 - “NADEX. Sínteses diárias de informações difundidas de Bruxelas – NATO” . Contém 
mensagens recebidas de janeiro a abril de 1974. 1974  
 

 

 

UI 0226 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0226/005 - “NADEX. Sínteses diárias de informações difundidas de Bruxelas – NATO” . Contém 
mensagens recebidas de março a junho de 1974. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0226/006 - “NADEX. Sínteses de informações difundidas do SACLANT” . Contém mensagens 
recebidas em dezembro de 1970. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0226/007 - “NADEX. Sínteses de informações difundidas do SACLANT” . Contém mensagens 
recebidas em janeiro de 1971. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0226/008 - “Contribuições nacionais para a síntese de informações NADEX” . Contém 
mensagens recebidas em dezembro e 1970. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/049/0226/009 - “Contribuições nacionais para a síntese de informações NADEX” . Contém 
mensagens recebidas em janeiro de 1971. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/050 

Título: Informações do Centro de Situação NATO 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 227 - 232) contendo um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Centro de situação NATO incluindo o serviço de imprensa NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3141.0303, 3141.0304, 3141.0305, 111 e 113. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0227 

 

DC.PT/ADN/SGDN/2REP/050/0227/001 - “Serviço de Imprensa NATO”. 1965 / 1968 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0227/002 - “Serviço de imprensa NATO”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0227/003 - “Serviço de Imprensa NATO”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0227/004 - “Centro de Situação NATO”, 1º vol. Contém notas semanais políticas, destaques 
sumários semanais, boletim especial da cena política na Europa Oriental. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0227/005 - “Centro de Situação NATO”, 2º vol. Contém notas semanais políticas, destaques 
sumários semanais, boletim especial da cena política na Europa Oriental. 1968  
 

 

 

UI 0228 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0228/006 - “Centro de Situação NATO”, 3º vol. Contém notas semanais políticas, destaques 
sumários semanais, destaques semanais do SHAPE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0228/007 - “Centro de Situação NATO”, 4º vol. Contém notas políticas da delegação holandesa, 
sumários de informações do HNDGS, sumários de informações do SHAPE, relatórios de informações do SACEUR, sumários de 
diversas delegações, relatórios de imprensa, sumários de informações semanais. 1968  
 

 

 

UI 0229 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0229/008 - “Centro de Situação NATO”, 5º vol. Contém sumários das delegações, sumários de 
informações do HNDGS, sumários de informações do SHAPE, relatórios de informações do SACEUR, relatórios de imprensa, 
sumários de informações semanais. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0229/009 - “Centro de Situação NATO”, 6 vol. Contém notas políticas das delegações, sumários 
de informações do HNDGS, sumários de informações do SHAPE, relatórios de informações do SACEUR, relatórios de 
imprensa, sumários de informações semanais. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0229/010 - “Centro de Situação NATO”. Contém destaques sumários semanais. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0229/011 - “Centro de Situação NATO” . Contém notas dos briefings do Centro de Situação. 
1968 / 1969 

 

 

 

UI 0230 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0230/012 - “Centro de situação NATO. Resumos do Grupo de Informações NATO”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0230/013 - “Centro de situação NATO. Resumos do Grupo de Informações NATO”. 1970  
 

 

 

UI 0231 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0231/014 - “Centro de Situação NATO. Sumários de informações”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0231/015 - “Centro de Situação NATO. Sumários de informações”. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0232 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0232/016 - “Centro de Situação NATO. Sumários de informações”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/050/0232/017 - “Centro de Situação NATO. Sumários de informações”. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/051 

Título: Comité de Informação e Relações Culturais NATO 

Datas extremas: 1965 / 1969 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 233 - 234) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com ordens do dia e relatórios de decisões do Comité de Informação e 
Relações Culturais NATO.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3141.0600. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0233 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/051/0233/001 - “Comité de Informação e Relações Culturais da NATO” . Contém ordens do dia das 
reuniões, relatórios de decisões, relatórios do diretor de informação, fichas de ação. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/051/0233/002 - “Comité de Informação e Relações Culturais da NATO” . Contém ordens do dia das 
reuniões, relatórios de decisões, fichas de ação, atividades da China em África. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/051/0233/003 - “Comité de Informação e Relações Culturais da NATO” . Contém ordens do dia das 
reuniões, relatórios de decisões, relatórios do diretor de informação, fichas de ação, publicações. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0234 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/051/0234/004 - “Comité de Informação e Relações Culturais da NATO” . Contém ordens do dia das 
reuniões, relatórios de decisões, relatórios do diretor de informação, fichas de ação. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/051/0234/005 - “Comité de Informação e Relações Culturais da NATO” . Contém ordens do dia das 
reuniões, relatórios de decisões, relatórios do diretor de informação, fichas de ação. 1968 / 1969 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/052 

Título: Agência de Uniformização Militar NATO (MAS) 
Datas extremas: 1955 / 1971 

Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 235 - 243) contendo um total de 56 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Agência de Uniformização Militar NATO 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 208.0100, 531.1600, 87 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação encontram-se ilegíveis 

Unidades de descrição relacionadas: Ver  SR. 52 – STANAGS e Publicações NATO [ADN/SGDN/2REP/52].  
 

UI 0235 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0235/001 - Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém documentos sobre as reuniões 
do MAS, visitas ao MAS, termos e definições, reorganização do MAS. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0235/002 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações e estudos sobre 
os trabalhos do MAS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0235/003 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações e instruções para 
o Army Board, terminologia para os stanags, reuniões do MAS em Paris. 1962 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0235/004 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre as reuniões 
do AFCENT, terminologia, relatórios, glossário de termos militares NATO, uniformização militar NATO, instruções MAS. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0235/005 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre termos de 
referência para dados informáticos, relatórios, reuniões do MAS e seu planeamento. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0235/006 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre 
planeamento das reuniões, relatórios sobre as reuniões de cartografia, movimentos dos militares do MAS de Londres para 
Bruxelas, reuniões do comité Coordenador do MAS. 1967  
 

 

 

UI 0236 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0236/007 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre instruções 
para normalização militar, planeamento de reuniões do MAS, relatórios das reuniões do Army Board, grupos de trabalho. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0236/008 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre reuniões do 
Gabinete Militar de Uniformização, diretivas para o grupo de trabalho de informações militares. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0236/009 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre as reuniões 
do Gabinete Militar de Uniformização, relatórios sobre trabalhos do MAS, agendas das reuniões, reuniões do Comité 
Coordenador do MAS. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0236/010 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre as reuniões 
do MAS, agendas, atas das reuniões do Gabinete do Ar e do Gabinete Terra, implementação de stanags. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0236/011 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém relatório sobre estudos e 
stanags relativos a transportes por caminho de ferro. 1961 / 1966 

 

 

 

UI 0237 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0237/012 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém estudos e difusão de stanags e 
revisão do formato dos stanags. 1962 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0237/013 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém estudos sobre os problemas 
associados à terminologia dos stanags, stanags que entram em vigor em Portugal, reuniões do Gabinete de Terra, acordo de 
uniformização, normas para apresentação dos stanags. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0237/014 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre o anuário 
dos stanags do Gabinete de Terra, aplicação dos acordos de uniformização militar, distribuição de stanags não classificados 
às indústrias nacionais para uso não militar. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0237/015 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre a 
uniformização militar NATO e normas para uso do SGDN. 1962 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0237/016 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre a reunião 
do Army Board do MAS em Copenhaga e ida do representante para o Exército. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0237/017 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informações sobre a vaga do 
secretariado naval da Agência Militar de Uniformização – MAS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0237/018 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém mensagens, reuniões do Naval 
Board, visitas e relatórios periódicos do Naval Board. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0238 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0238/019 - “Agência Militar de Uniformização – MAS. Atas das reuniões do Naval Board". 1966 
/ 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0238/020 - “Agência Militar de Uniformização – MAS. Atas das reuniões do Naval Board". 
Contém informações sobre as visitas do Naval Board,. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0238/021 - “Agência Militar de Uniformização – MAS. Naval Board” . Contém informações 
sobre publicações sobre exercícios e compromissos táticos, visitas de ligação do Naval Board. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0238/022 - “Agência Militar de Uniformização – MAS. Atas das reuniões do Naval Board. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0238/023 - “Agência Militar de Uniformização – MAS. Naval Board e Air Board". Contém 
documentos relativos às reuniões do Naval Board e Air Board, incluindo estudos e relatórios. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0238/024 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém documentos sobre a 
segurança do Air Board e das reuniões do MAS. 1967  
 

 

 

UI 0239 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0239/025 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém documentos sobre a 
segurança do Air Board e das reuniões do MAS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0239/026 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém documentos relativos ao Air 
Board. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0239/027 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informação sobre difusão de 
documentos NATO relativos ao Naval Board e do Grupo Permanente. 1955 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0239/028 - “Agência Militar de Uniformização - MAS” . Contém informação sobre difusão de 
documentos NATO e uma publicação relativa à preparação, promulgação, impressão e distribuição de publicações NATO. 
1955 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0239/029 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informação sobre difusão e 
uniformização de documentos NATO e uma publicação sobre os acordos de uniformização militar NATO. 1955 / 1965 
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UI 0240 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/030 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém publicação relativa a 
publicações não criptográficas para os navios mercantes e o controle naval de organizações de transporte. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/031 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informação sobre difusão de 
publicações NATO e uniformização de termos e definições NATO. 1956 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/032 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informação sobre a 
classificação das Forças aéreas da NATO. 1960 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/033 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informação sobre termos 
relativos a transportes aéreos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/034 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém publicação sobre termos 
técnicos relativos a fotografia aérea. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/035 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informação sobre o estudo das 
características dos navios mercantes pelo Naval Board. 1956 / 1957 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/036 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém informação sobre o estudo 
para a elaboração da lista de luzes usadas nos navios da NATO. 1956 / 1957 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/037 - “Agência Militar de Uniformização – MAS. Glossário de termos sobre guerra 
eletrónica". Contém suplemento de endereços e abreviaturas das Forças Armadas portuguesas. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0240/038 - “Glossário de termos NATO – abreviaturas. 1960  
 

 

 

UI 0241 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/039 - “Agência Militar de Uniformização – MAS” . Contém classificação de segurança 
para os documentos NATO; documentos da Agência Militar para Uniformização – MAS, instruções para uso no SGDN e Forças 
Armadas Portuguesas sobre a uniformização militar NATO, acordo de uniformização sobre o estudo da situação de 
informações – stanag 2118 com projetos e estimativa de informação. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/040 - “Mudança da Agência Militar de Uniformização – MAS para Bruxelas”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/041 - “Vaga de lugares no MAS da NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/042 - “Nomeação de amanuenses para o MAS”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/043 - “Nomeação de um militar clerical para o MAS”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/044 - “Reuniões do grupo de trabalho sobre relações entre os serviços secretos”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/045 - “Agência Militar para Uniformização – MAS” . Contém documentos das reuniões de 
trabalho. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/046 - “Programa de terminologia normalizada militar NATO”. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0241/047 - “Previsões de reuniões do grupo de trabalho do MAS para 1970”,. 1969  
 

 

 

UI 0242 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0242/048 - “Agência Militar para Uniformização - MAS” . Contém documentos de trabalho. 
1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0242/049 - “Processos verbais das reuniões da Agência Militar para Uniformização – MAS” . 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0242/050 - “Conselho Naval da Agência Militar para Uniformização – MAS”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0242/051 - “Conselho Naval da Agência Militar para Uniformização – MAS” . Contém 
documentos das reuniões e nomeação do senior staff officer no Conselho Naval. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0243 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0243/052 - “Conselho Aéreo da Agência Militar para Uniformização – MAS” . Contém 
documentos das reuniões do Air Board. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0243/053 - “Conselho Aéreo da Agência Militar para Uniformização – MAS”. Contém 
documentos das reuniões do Air Board. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0243/054 - “Reunião da equipa de peritos sobre símbolos militares em Bruxelas de 1 a 4 de 
setembro de 1970”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0243/055 - “Conselho Aéreo da Agência Militar para Uniformização – MAS” . Contém 
documentos das reuniões do Air Board e do Conselho Naval. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/052/0243/056 - “Conselho Aéreo da Agência Militar para Uniformização – MAS” . Contém relatórios 
e documentos das reuniões. 1968 / 1969 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/053 

Título: STANAGS  e Publicações NATO 

Datas extremas: 1955 / 1970 

Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 244 - 252) contendo um total de 124 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por documentos técnicos sobre questões navais e aéreas.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 208.1000, 87 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 51 – Agência Militar de Uniformização – MAS [ADN/SGDN/2REP/051]  
 

UI 0244 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/001 - “Publicação sobre a NATO”.  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/002 - “Stanags 1001”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/003 - “Stanags 1002”. 1959  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/004 - “Stanags 1005”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/005 - “Stanags 1009”. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/006 - “Stanags 1031”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/007 - “Stanags 1033”. 1963 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/008 - “Stanags 1034”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/009 - “Stanags 1040”. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/010 - “Stanags 1041”. 1966 / 1969 
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106/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0244/011 - “Stanags 1042”. 1959  
 

 

 

UI 0245 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/012 - “Stanags 1046”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/013 - “Stanags 1052”. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/014 - “Stanags 1059”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/015 - “Stanags 1061”. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/016 - “Stanags 1063”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/017 - “Stanags 1065”. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/018 - “Stanags 1068”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/019 - “Stanags 1071”. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/020 - “Stanags 1072”. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/021 - “Stanags 1075”. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/022 - “Stanags 1080”. 1957 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/023 - “Stanags 1083”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/024 - “Stanags 1088”. 1966 / 1980 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/025 - “Stanags 1093”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/026 - “Stanags 1094”. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0245/027 - “Stanags 1097”. 1966  
 

 

 

UI 0246 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/028 - “Stanags 1100”. 1961 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/029 - “Stanags 1104”,. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/030 - “Stanags 1105”,. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/031 - “Stanags 1106”,. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/032 - “Stanags 1107”,. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/033 - “Stanags 1108”,. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/034 - “Stanags 1109”,. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/035 - “Stanags 1116”,. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/036 - “Stanags 1119”,. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/037 - “Stanags 1120”,. 1966 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/038 - “Stanags 1125”,. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/039 - “Stanags 1132”,. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/040 - “Stanags 1146”,. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/041 - “Stanags 1149”,. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/042 - “Stanags 1152”,. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0246/043 - “Stanags 1153”,. 1970  
 

 

 

UI 0247 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/044 - “Stanags 2001”. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/045 - “Stanags 2002". 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/046 - “Stanags 2003”. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/047 - “Stanags 2005”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/048 - “Stanags 2007”. 1963 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/049 - “Stanags 2015”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/050 - “Stanags 2018”. 1955  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/051 - “Stanags 2019”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/052 - “Stanags 2020”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/053 - “Stanags 2021”. 1957 / 1960 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/054 - “Stanags 2022”. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/055 - “Stanags 2024”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/056 - “Stanags 2025”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/057 - “Stanags 2026”. 1959 - 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/058 - “Stanags 2029”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0247/059 - “Stanags 2031”. 1965  
 

 

 

UI 0248 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/060 - “Stanags 2032”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/061 - “Stanags 2033”. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/062 - “Stanags 2041”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/063 - “Stanags 2042”. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/064 - “Stanags 2049”. 1956  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/065 - “Stanags 2052”. 1957  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/066 - “Stanags 2053”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/067 - “Stanags 2055”. 1957 / 1958 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/068 - “Stanags 2066”. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/069 - “Stanags 2067”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/070 - “Stanags 2073”. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/071 - “Stanags 2074”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0248/072 - “Stanags 2076”. 1958 / 1965 

 

 

 

UI 0249 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/073 - “Stanags 2077”. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/074 - “Stanags 2078”. 1962 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/075 - “Stanags 2079”. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/076 - “Stanags 2086”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/077 - “Stanags 2096”. 1962 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/078 - “Stanags 2097”. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/079 - “Stanags 2098”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/080 - “Stanags 2100”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/081 - “Stanags 2108”. 1961 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/082 - “Stanags 2110”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0249/083 - “Stanags 2116”. 1964  
 

 

 

UI 0250 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/084 - “Stanags 2129”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/085 - “Stanags 2134”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/086 - “Stanags 2156”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/087 - “Stanags 2158”. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/088 - “Stanags 2159”. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/089 - “Stanags 2163”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/090 - “Stanags 2164”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/091 - “Stanags 2201”. 1964  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/092 - “Stanags 2202”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/093 - “Stanags 2203”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/094 - “Stanags 2204”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/095 - “Stanags 2206”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/096 - “Stanags 2207”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/097 - “Stanags 2208”. 1962 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/098 - “Stanags 2209”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/099 - “Stanags 2212”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/100 - “Stanags 2217”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/101 - “Stanags 2218”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/102 - “Stanags 2310”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/103 - “Stanags 2316”. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0250/104 - “Stanags 2320”. 1966  
 

 

 

UI 0251 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/105 - “Stanags 2330”. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/106 - “Stanags 2805”. 1956  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/107 - “Stanags 2819”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/108 - “Stanags 3205”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/109 - “Stanags 3236”. 1956 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/110 - “Stanags 3277”. 1963 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/111 - “Stanags 3344”. 1961 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0251/112 - “Stanags 3393”. 1959 / 1962 

 

 

 

UI 0252 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/113 - “Stanags 3395”. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/114 - “Stanags 3424”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/115 - “Stanags 3596”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/116 - “Stanags 4002”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/117 - “Stanags 4003”. 1957  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/118 - “Stanags 4021”. 1964  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/119 - “Stanags 4022”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/120 - “Stanags 4023”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/121 - “Stanags 4024”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/122 - “Stanags 4025”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/123 - “Stanags 4026”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/053/0252/124 - “Rainbow Forms System” . Contém instruções para operações marítimas. 1964  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/054 

Título: Exercícios NATO 

Datas extremas: 1965 / 1972 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 253 - 254) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre exercícios NATO, incluindo relatórios, programas de exercícios e 
diretivas. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 903.0104 e 170 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0253 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/001 - “Exercícios NATO” . Contém informações sobre exercícios navais incluindo 
relatórios preliminares do SACLANT sobre o Exercício Naval Soviético 1968. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/002 - “Exercícios NATO” . Contém mensagens e informações sobre os exercícios NATO 
em 1965, diretiva para o exercício Schedule 1967 e diretivas de instrução do SHAPE para 1964, Shapex 65. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/003 - “Exercícios NATO” . Contém mensagens e informações sobre os exercícios NATO, 
Matchmaker IV com visita dos navios a Ponta Delgada, programa de exercícios para 1968 a 1970. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/004 - “Exercícios NATO” . Contém mensagens e informações sobre os exercícios NATO, 
programa de exercícios para 1969 e previsão para 1970 e 1971, missões das forças navais NATO e sua relação com outras 
forças NATO, procedimentos NATO de notificação de submarinos, exercício Cloud Gap. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/005 - “Exercícios NATO” . Contém informações sobre o exercício luso-hispano americano; 
publicação NATO sobre a nevagação costeira da europa ocidental, mensagens sobre o exercício Nigth Patrol, brochura 
administrativa Shapex 70. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/006 - “Exercício Rusty Razor”. Contém mensagens. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/007 - “Exercício Rasor Sharp. Recepção em S. Julião”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/008 - “Exercício First Look”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0253/010 - “Convite para oradores durante o Shapex”. 1968 / 1969 

 

 

 

UI 0254 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0254/009 - “Exercício First-Look” . Contém relatório preliminar do exercício. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0254/011 - “Exercícios NATO” . Contém informações sobre o programa de exercícios 1970 – 
1972, relatório preliminar do First Look. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/054/0254/012 - “Exercícios NATO” . Contém diretiva para os exercícios do CAE. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/055 

Título: Missão Militar e Representações NATO 

Datas extremas: 1960 / 1968 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 255 - 256) contendo um total de 12 processos, 17 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Missão Militar NATO e representações NATO, incluindo informações 
sobre pessoal, dados biográficos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 3164.0400 e 3900.000. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0255 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0255/001 - “Missão Militar NATO” . Contém informações sobre substituição de pessoal na 
Missão Militar em Washington, passaportes especiais e diplomáticos, palestra do CALM José Mexia Salema sobre a posição 
geoestratégicas e situação militar do ultramar português. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0255/002 - “Missão Militar NATO” . Contém informações sobre a representação nacional no 
SACLANT, transferência da missão militar em Washington para Bruxelas, nomeações de pessoal, violação do edifício da 
Missão Militar. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0255/003 - “Missão Militar NATO” . Contém informações sobre a substituição do adjunto da 
Missão Militar NATO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0255/004 - “Missão Militar NATO” . Contém informações sobre a transferência da Comissão 
Militar da NATO de Washington para Bruxelas. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0255/005 - “Missão Militar NATO” . Contém informações sobre a tentativa de aproveitamento 
de uma oportunidade para no campo militar, focar o contrassenso do apoio de entidades civis americanas aos territórios da 
Guiné, Angola e Moçambique, e estudo sobre a infiltração comunista na África portuguesa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0255/006 - “Missão Militar NATO” . Contém informações sobre a rotação de oficiais generais 
do Estado Maior Internacional do Comité Militar. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0255/007 - “Missão Militar NATO” . Contém informações sobre as atribuições da Missão 
Militar e dos seus componentes, extinção da missão militar em Washington e criação da Missão Militar em Bruxelas. 1968  
 

 

 

UI 0256 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0256/008 - “Missão Militar nos EUA: Assuntos gerais” . Contém informações sobre pessoal, 
visita do Comité Militar a instalações militares nos EUA, cedência à Suécia de informações sobre pesca, texto da entrevista 
concedida pelo presidente do Conselho de Ministros de Portugal à revista norte-americana US News & World Report, 
comunicação do governo dos EUA sobre a questão de Berlim, declarações do secretário da Defesa dos EUA ao Senado, 
missão de estudo à Florida. 1960 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0256/009 - “Missão Militar nos EUA: Assuntos gerais” . Contém informações e recortes de 
imprensa do Washington Post, atribuições dos representantes militares, convite ao SACLANT para visitar as províncias 
ultramarinas portuguesas. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0256/010 - “Representações militares” . Contém informações sobre as representações 
militares no Conselho Militar, dados biográficos e 17 retratos de diversos militares do SHAPE: SM VRD John Rice, COR Vara de 
Rey, GEN Lemnitzer, MRAF Pike, GEN Lee, LTGEN Rolleghem, RADM Alexander, GEN Parker, LTGEN Geliot e LTGEN Mueller-
Hillebrand, 1TEN Jack Giddens, Sir thomas Pike, COL Wattier e ALM H. P. Smith. 1965 / 1966 
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 PT/AND/   

  

 

112/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0256/011 - “Representações militares” . Contém informações e dados biográficos dos 
representantes militares. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/055/0256/012 - “Representações militares” . Contém informações e dados biográficos dos 
representantes militares. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/056 

Título: Mensagens NATO 

Datas extremas: 1968 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 257 - 261) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por mensagens NATO e sumários de informações.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 113 e 114. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0257 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0257/001 - “Sumários de informações e mensagens NATO”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0257/002 - “Sumários de informações e mensagens NATO”. 1969  
 

 

 

UI 0258 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0258/003 - “Sumários de informações e mensagens NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0258/004 - “Sumários de informações e mensagens NATO”. 1969  
 

 

 

UI 0259 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0259/005 - “Mensagens NATO”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0259/006 - “Mensagens NATO”. 1970  
 

 

 

UI 0260 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0260/007 - “Mensagens NATO”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0260/008 - “Mensagens do COMIBERLANT e SACLANT”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0260/009 - “Mensagens do SACLANT e CINCWESTLANT”. 1969  
 

 

 

UI 0261 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0261/010 - “Mensagens do SACLANT e CINCWESTLANT”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0261/011 - “Mensagens do SACLANT e CINCWESTLANT”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0261/012 - “Mensagens do SACLANT e CINCWESTLANT”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/056/0261/013 - “Mensagens do SACLANT, CINCEASTLANT e COMIBERLANT”. 1969 / 1970 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

113/428 
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/057 

Título: Transportes 

Datas extremas: 1954 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 262) contendo um total de 7 processos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2025, 2000.0001, 105 e 106. 
 

UI 0262 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/057/0262/001 - “Transportes aéreos militares” . Contém pedidos de utilização de transportes 
aéreos, normas para a execução de transportes aéreos pelo ATAM, concessão de transportes. 1954 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/057/0262/002 - “Transportes de material” . Contém informações sobre a convenção aduaneira 
relativa ao transporte internacional de mercadorias e sua aplicação no ultramar, fornecimento de matéria, armas, viaturas e 
aviões, exportação de material de guerra. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/057/0262/003 - “Transportes de material de guerra” . Contém informações sobre aparelhos de 
deteção e rebentamento de minas, transporte de torpedos, visitas à Fundição de Oeiras, aquisição de sobresselentes para 
aeronaves nos EUA. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/057/0262/004 - “Transportes de material de guerra” . Contém informações sobre ofertas de 
helicópteros Sikorsky S-68 e H-34. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/057/0262/005 - “Transportes” . Contém despacho sobre as normas para a execução de transportes 
aéreos pelo ATAM, transportes em aviões da FAP. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/057/0262/006 - “Transportes” . Contém informações sobre o transporte de familiares de militares 
em transporte de tropas, pedidos de transporte com requerimentos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/057/0262/007 - “Transportes” . Contém informações da Comissão Mista Luso Alemã sobre o 
transporte em aviões militares alemães. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/058 

Título: Pedidos de Sobrevoo e Aterragem 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 263 - 269) contendo um total de 234 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de pedidos de sobrevoo e aterragem de aviões nacionais no estrangeiro e 
de estrangeiros em território nacional.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 121 - 122 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, espanhol e francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 58 – Autorizações de Voo [PT/ADN/SGDN/2REP/058] 
 

UI 0263 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/001 - “Pedidos de sobrevoo de aviões nacionais em territórios estrangeiros”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/002 - “Pedidos de sobrevoo de aviões nacionais na Tailândia” . Contém normas de 
sobrevoo. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/003 - “Pedidos de sobrevoo de aviões nacionais na Dinamarca”. Contém normas de 
sobrevoo. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/004 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional” . Contém 
informações sobre o sobrevoo de aviões cubanos nos Açores, projeto Gémeos VII – sobrevoo de aviões dos EUA em 
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operações de busca e salvamento e de apoio e manutenção, sobrevoo da fronteira de Cabinda, aterragens nas Lages, 
cobertura aerofotográfica do sudeste da Tanzânia para aeronaves canadianas, passagem pelas Lages do Colégio de Defesa 
Nacional do Canadá, normas para pedidos de autorização de sobrevoo e aterragem em território português, objetos 
estranhos que teriam sobrevoado os Açores. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/005 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional” . Contém 
informações sobre sobrevoos do continente por aviões não autorizados, projeto Gémeos VIII relativo aos projetos espaciais 
norte-americanos, aterragem em Luanda de um avião americano, visita dos peritos da USAF relativo ao projeto Apolo ao 
aeroporto de Luanda, facilidades no aeroporto de Lourenço Marques, aterragem de aviões estrangeiros. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/006 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional” . Contém 
informações sobre os projetos Gémeos IX, X e IX, sobrevoos e aterragens em Moçambique e Angola, voos de 
reabastecimento de aviões militares franceses, sobrevoo das Flores por um avião desconhecido. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/007 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional” . Contém 
informações sobre aterragem de aviões americanos, sobrevoo e aterragem em Moçambique, transferência de tropas 
estacionadas na Suazilândia, aterragem na ilha do Sal, aterragem de aviões ingleses nos Açores, sobrevoo da Guiné. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0263/007 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional” . Contém 
informações sobre sobrevoo de Moçambique, aterragens no Sal, S. Tomé, Luanda e Guiné, aterragens de aviões americanos. 
1966 / 1967 

 

 

 

UI 0264 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/009 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional. Projeto Secor 
e Apollo”. Contém informações sobre a instalação de uma estação de rastreio de satélites na Base Aérea das Lajes nos Açores 
e o projeto Apollo sobre voos de aviões americanos implicados em operações de busca, salvamento e apoio. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/010 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional” . Contém 
informações sobrevoo de Moçambique. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/011 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional” . Contém 
informações sobrevoo de Moçambique. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/012 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/013 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/014 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/015 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/016 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0264/017 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional”. 1968  
 

 

 

UI 0265 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/018 - “Pedidos de sobrevoo de aviões estrangeiros em território nacional”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/019 - “Pedidos de sobrevoo de Cabo Verde por aviões argentinos”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/020 - “Pedidos de sobrevoo de Angola e Moçambique por aviões da África do Sul”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/021 - “Escala técnica por Luanda de um avião da Zâmbia”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/022 - “Sobrevoo da Guiné por aviões franceses”. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/023 - “Sobrevoo do território nacional por aviões da RAF”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/024 - “Missões de voo para Chievres e Bruxelas”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/025 - “Pedido de avião sueco para sobrevoar a Guiné”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/026 - “Vinda do adido da Indonésia em Londres para tratar de um possível intercâmbio 
militar luso-indonésio”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/027 - “Pedido da Embaixada de França para um avião sobrevoar Cabo Verde”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/028 - “Pedido da Nova Zelândia para um avião sobrevoar as Lajes”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/029 - “Aviões australianos que vão fotografar Timor indonésio, sobrevoando Timor”. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/030 - “Aviões da África do Sul sobrevoam Moçambique”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/031 - “Avião brasileiro sobrevoa ilha do Sal”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/032 - “Avião argentino sobrevoa Cabo Verde”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/033 - “Avião que levará o Sr. George Thomson a Salisbury”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/034 - “Pedido do Ministério sul-Áfricano sobrevoar Moçambique para o estabelecimento 
de radar no Transval Air Defence Sector”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/035 - “Passagem de barcos argentinos no porto de S. Vicente”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/036 - “Pedido de autorização permanente de sobrevoo e aterragem nas Lajes por aviões 
das Forças Armadas Belgas”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/037 - “Sobrevoo e aterragem de aviões militares do Irão nas Lajes”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/038 - “Sobrevoo do território nacional por aviões com matrícula do Quénia”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/039 - “Sobrevoo de Espinho de um avião Shackleton da RAF”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/040 - “Pedido de autorização para sobrevoo de helicópteros estrangeiros sobre os 
Açores”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/041 - “Autorização até julho de 1970 para avião do Comando Aéreo Americano 
sobrevoar Angola com intervalos de 2 semanas”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/042 - “Sobrevoo de Angola por um avião americano em 21 e 22 de maio”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/043 - “Sobrevoo de Cabo Verde e Lisboa por avião brasileiro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/044 - “Sobrevoo do Sal por avião francês em 3 de maio”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/045 - “Visita de um navio americano a Moçâmedes”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/046 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 7 e 8 de maio”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/047 - “Sobrevoo do Sal por avião americano no dia 21 de maio”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/048 - “Cooperação com o governo português projeto Apolo, em 18 de maio”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/049 - “Aterragem no Sal e sobrevoo de Moçambique”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/050 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 4 e 5 de junho”. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/051 - “Pedido de firma “North American Trading Corporation”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/052 - “Pedido de sobrevoo de um avião americano em Angola em 18 e 19 de junho”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/053 - “Pedido da cadeia da Estação Loran para um avião americano sobrevoar Sagres e 
Açores em 2 a 4 de julho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/054 - “Pedido de avião americano sobrevoar o Sal em 26 de junho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/055 - “Pedido de avião americano sobrevoar a Guiné em 15 de Junho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/056 - “Sobrevoo de avião francês pela ilha do Sal em 20 de junho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/057 - “Sobrevoo do Sal e Moçambique por avião inglês em 21, 22 e 25 de junho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/058 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 9 e 10 de julho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/059 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano em 29 de junho e 4 de julho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0265/060 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 23 e 24 de julho”. 1969  
 

 

 

UI 0266 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/061 - “Sobrevoo de Angola por avião sul-Áfricano em 25 de agosto e 7 de setembro”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/062 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 30 de junho e 1 de julho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/063 - “Sobrevoo da Guiné por avião americano em 18 de Julho e 2 de Agosto”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/064 - “Sobrevoo da Guiné por avião americano em 20 de julho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/065 - “Sobrevoo de Moçambique por avião por avião da RAF”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/066 - “Sobrevoo de Itália por avião da Força Aérea Portuguesa”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/067 - “Escala na ilha do Sal e sobrevoo de Moçambique por avião da RAF”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/068 - “Sobrevoo de Moçambique e Sal em 21 de agosto”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/069 - “Sobrevoo de Moçambique e aterragem em Lourenço Marques por avião da RAF”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/070 - “Sobrevoo de Timor por aviões da Nova Zelândia, em 6 e 7 de Junho”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/071 - “Sobrevoo da província da Guiné por um avião búlgaro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/072 - “Sobrevoo de Moçambique por um avião da RAF em 18 e 19 de agosto”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/073 - “Sobrevoo de Angola por avião dos EUA em 7 e 8 de agosto”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/074 - “Aterragem em luanda por avião dos EUA (NASA) em 16 e 17 de agosto”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/075 - “Aterragem no aeroporto do Sal por um avião da RAF em 24 de agosto”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/076 - “Aterragem no Sal e Luanda por aviões da RAS em 20 e 21 de agosto e 6 e 7 de 
setembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/077 - “Sobrevoo de Angola por um avião dos EUA em 20 e 21 de agosto”. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/078 - “Aterragens não autorizadas de aeronaves estrangeiras”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/079 - “Autorização permanente para sobrevoar Cabo Verde no ano de 1969”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/080 - “Sobrevoos da ilha do Sal de 19 a 27 de agosto por avião americano”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/081 - “Sobrevoo de Luanda por avião italiano em 1 de setembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/082 - “Sobrevoo de Angola de avião americano em 3 e 4 de setembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/083 - “Sobrevoo da Guiné de avião americano em 1 de setembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/084 - “Pedido de aterragem em Lourenço Marques e Beira pela Companhia “Transvia 
Corporativa” de Sidney”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/085 - “Sobrevoo e aterragem em espinho de aviões do Head Quarters Coastal Comand 
de Northwood, Inglaterra”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/086 - “Aterragem de desembarque de pessoal da RAF na ilha do Sal”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/087 - “Sobrevoo de Moçambique por avião da RAF”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/088 - “Sobrevoo de Angola por aviões americanos”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0266/089 - “Sobrevoo dos Açores por avião belga”. 1969  
 

 

 

UI 0267 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/090 - “Sobrevoo de Angola por aviões do Brasil”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/091 - “Avião da RAF sobrevoa Sal em 7 de outubro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/092 - “Sobrevoo de Moçambique por aviões americanos”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/093 - “Pedido de sobrevoo da guiné por avião inglês”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/094 - “Sobrevoo da ilha do Sal por avião da RAF”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/095 - “Sobrevoo da Guiné por avião dos EUA”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/096 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/097 - “Sobrevoo de Angola e Moçambique por avião americano”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/098 - “Sobrevoo e Angola por avião dos EUA”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/099 - “Sobrevoo do Sal por avião inglês em 18 de outubro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/100 - “Sobrevoo de Angola em 22 e 23 de outubro por avião americano”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/101 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano em 27 e 31 de outubro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/102 - “Sobrevoo de Baucau em Timor por aviões americanos em 3 de novembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/103 - “Apoio ao projeto Apollo XII”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/104 - “Autorização de sobrevoo permanente de Cabo Verde por aviões franceses durante 
1970”. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/105 - “Pedidos de nações NATO para facilidades a aviões e suas tripulações no aeroporto 
das Lajes”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/106 - “Sobrevoo de Angola por aviões americanos em 5 e 6 de novembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/107 - “Sobrevoo de Angola por avião da RAF em 28 de novembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/108 - “Sobrevoo da Guiné por avião da Bulgária em 12 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/109 - “Sobrevoo de Angola por avião da USAF em 2 e 4 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/110 - “Sobrevoo de Angola em 21 e Sal em 19 por avião da África do Sul”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/111 - “Sobrevoo de Angola em 18 e 20 de novembro por avião americano”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/112 - “Sobrevoo do sal por avião militar francês”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/113 - “Sobrevoo do Sal pelo avião da RAS em 5 de janeiro de 1970”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/114 - “Sobrevoo de Angola por avião da RAF em 10 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/115 - “Sobrevoo de cabo verde por avião americano em 17 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/116 - “Sobrevoo de Luanda e Sal de um avião da RAS em 1 a 13 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/117 - “Sobrevoo de Angola em 14 e 17 de dezembro por avião da RAF”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/118 - “Pedido de sobrevoo e aterragem no Sal e S. Tomé de avião militar belga”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/119 - “Aterragem em Luanda e Sal de avião da RAS”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/120 - “Sobrevoo da Guiné de avião americano em 9 e 23 de janeiro de 1970”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/121 - “Sobrevoo de Angola por avião dos EUA em 16 e 18 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/122 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 16 e 17 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/123 - “Sobrevoo de Timor por avião do exército britânico em 24 de dezembro”. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/124 - “Sobrevoo permanente dos territórios ultramarinos por aviões da USAF”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/125 - “Sobrevoo da Guiné por aviões franceses - autorização permanente”. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/126 - “Pedido de sobrevoo do Sal de avião da RAF em 7 de dezembro”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/127 - “Pedido de sobrevoo de Cabinda por avião da RDC – República Democrática do 
Congo”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/128 - “Sobrevoo de Angola por aviões dos EUA em 6 e 8 de janeiro de 1970”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0267/129 - “Trânsito de forças da NATO por Portugal Continental”. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/130 - “Pedido de abastecimento de combustível por parte de aviões holandeses”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/131 - “Aterragem na Beira, S. Tomé e em Alverca de um avião americano durante 
janeiro, fevereiro e março”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/132 - “Sobrevoo em Angola por avião americano em 20 e 22 de janeiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/133 - “Sobrevoo de Angola por avião americano C-141 em 20 e 22 de janeiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/134 - "Sobrevoo de Moçambique e aterragem em Luanda de um avião da RAF em 2 de 
fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/135 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 2 e 5 de março”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/135 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 3 e 5 de fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/136 - “Sobrevoo de território nacional por aviões franceses para efetuar voos de ensaio 
dos sistemas de navegação por inércia destinados ao avião concorde”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/137 - “Sobrevoo do Sal por avião da RAF em 8 e 14 de fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/138 - “Sobrevoo de Angola de 1 a 4 de fevereiro por avião italiano”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/139 - “Sobrevoo de Angola por avião americano”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/140 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 18 de fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/141 - “Sobrevoo do Sal por avião da RAF em 8 e 11 de Fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/142 - “Sobrevoo de Baucau em Timor por avião francês em 20 de fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/143 - “Sobrevoo no Sal por avião inglês em 17 e 21 de fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/144 - “Sobrevoo do Sal por avião inglês em 15 e 21 de fevereiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/145 - “Aterragem em Luanda e no Sal de um avião da RAS”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/146 - “Aterragem no Sal e em Luanda de um avião da RAS em 18 e 20 de Fevereiro”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/148 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 8 de março”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/149 - “Sobrevoo de S. tomé por avião belga em 25 e 29 de março”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/150 - “Sobrevoo do Sal por avião da RAF em 30 de março”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/151 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano em 16 e 19 de março”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/152 - “Sobrevoo da Guiné por avião americano em 26 de março e 7 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/153 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 17 e 19 de março”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/154 - “Sobrevoo do Sal por avião do RAF em 2 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/155 - “Sobrevoo da Guiné por avião americano em 16 e 19 de Abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/156 - “Sobrevoo de Angola por avião da RAF em 7 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/157 - “Sobrevoo de Angola por avião dos EUA em 21 e 23 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/158 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano em 11 de Abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/159 - “Sobrevoo de Angola por avião dos EUA em 7 e 9 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/160 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 9 e 10 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/161 - “Sobrevoo de território português por avião americano em 15 de abril”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/162 - “Sobrevoo e manobras de recuperação de emergência da Apolo XIII”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/163 - “Sobrevoo de Angola por avião da RAS em 11 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/164 - “Aterragem em Luanda e no Sal por avião da RAS em 8 de setembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/165 - “Sobrevoo do Sal por avião da RAF a 22 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/166 - “Sobrevoo do Sal por avião da RAF em 30 de abril”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/167 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano em 4 de maio”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/168 - “Sobrevoo do Sal por avião americano a 1 de junho a 30 de novembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/169 - “Sobrevoo de Luanda e Sal por avião da África do Sul”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/170 - “Sobrevoo de Luanda e Lisboa por avião da NASA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/171 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 5 e 7 de maio”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/172 - “Sobrevoo de Moçambique por avião americano em 8 e 10 de junho”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/173 - “Aterragem de 2 aviões em Espinho em 16 a 20 de março do Reino Unido”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/174 - “Sobrevoo do Sal e Luanda por avião da RAS”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/175 - “Sobrevoo de Angola por avião dos EUA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/176 - “Sobrevoo de Angola por avião inglês em 5 de junho”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/177 - “Sobrevoo de Luanda em 24 de Junho por avião da RAF”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/178 - “Sobrevoo de Angola por avião dos EUA em 16 e 18 de junho”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/179 - “Sobrevoo de Angola por avião da RAS em 27 de maio”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/180 - “Sobrevoo da Beira por avião da Rodésia em 22 de junho". 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/181 - “Sobrevoo de Angola por avião da África do Sul”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/182 - “Sobrevoo de Angola, Guiné e Moçambique por avião dos EUA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/183 - “Pedido de autorização de sobrevoo de território nacional, por avião sueco, em 12 
e 14 de agosto”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/184 - “Sobrevoo de Timor por avião da Nova Zelândia em 5 de julho”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/185 - “Sobrevoo de Luanda por avião americano em 20 de agosto”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0268/186 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 19 e 20 de agosto”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/187 - “Sobrevoo de Angola por avião da RAS em 6 de agosto”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/188 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 16 de Agosto”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/189 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 5 de Agosto”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/190 - “Sobrevoo de Angola por avião da Royal Air Force em 26 de Julho”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/191 - “Sobrevoo de Cabo Verde por avião italiano em 16 de julho”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/192 - “Sobrevoo do Sal por avião inglês em 26 de agosto”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/193 - “Sobrevoo do Sal por avião inglês em 19 de agosto”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/194 - “Sobrevoo e aterragem em Timor por um avião da RAF em 14 e 15 de setembro”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/195 - “Sobrevoo de Angola por avião indonésio em 7 de setembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/196 - “Aterragem em Luanda e no Sal de um avião da RAS em 1, 17 e 18 de setembro”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/197 - “Sobrevoo de Angola do avião da Força Aérea americana no dia 23 de setembro”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/198 - “Aterragem em Luanda no dia 14 de setembro seguindo depois para Alverca”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/199 - “Sobrevoo de Angola em 9 e 10 de setembro por um avião dos EUA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/200 - “Aterragem nas Lajes de 2 aviões da Força Aérea francesa, de 15 a 23 de 
setembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/201 - “Aterragem de um avião inglês no Sal, nos dias 27 e 28 de agosto e 3 e 4 de 
setembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/202 - “Aterragem de um avião da RAF na ilha do Sal em 14 de julho”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/203 - “Aterragem de um avião da aeronáutica naval francesa C 47, em Moçambique, 
Lourenço Marques e Beira de 7 a 11 de outubro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/204 - “Pedido de sobrevoo de um avião italiano em Angola”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/205 - “Pedido de sobrevoo de um avião italiano sobre Angola”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/206 - “Pedido de sobrevoo de um avião da RAF sobre Cabo Verde”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/207 - “Sobrevoo de aviões americanos sobre Angola, Guiné e Moçambique”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/208 - “Sobrevoo de aviões americanos sobre Angola, Guiné e Moçambique”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/209 - “Sobrevoo de S. Tomé e Luanda por avião americano em 7 de novembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/210 - “Sobrevoo de Angola por aviões americanos em 18 e 19 de novembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/211 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 4 de novembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/212 - “Sobrevoo da ilha do Salpor aviões argentinos em 14 de novembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/213 - “Sobrevoo da ilha do Sal por aviões argentinos em 22 de outubro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/214 - “Sobrevoo de Moçambique, Angola, Guiné e Cabo Verde, a 11, 17 e 19 de 
Novembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/215 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano em 12 e 14 de novembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/216 - “Sobrevoo da ilha do Sal por avião argentino a 18 e 19 de novembro”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/217 - “Sobrevoo e escala no aeroporto da ilha do Sal como aeroporto de alternativa”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/218 - “Sobrevoo de Agosto e eventual aterragem em Luanda a 7 de janeiro de avião 
italiano”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/219 - “Sobrevoo de Luanda e Sal em 16 e 18 de dezembro por avião sul-Áfricano”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/220 - “Sobrevoo do Sal de 2 aviões da RAF a 18 de janeiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/221 - “Aterragem no Sal de 2 aviões da RAF em 19 de janeiro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/222 - “Sobrevoo do Sal em 2 de novembro por avião inglês e sobrevoo de Angola por 
avião italiano em 25 de dezembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/223 - “Sobrevoo de Angola por avião sul-Áfricano em 3 de novembro e 10 de dezembro”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/224 - “Sobrevoo da Guiné por avião americano em 6 de dezembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/225 - “Sobrevoo de Angola por avião americano”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/226 - “Sobrevoo de Angola por avião italiano em 14 e 18 de dezembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/227 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 22 de dezembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/228 - “Sobrevoo do Sal em 15 de dezembro por avião americano”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/229 - “Sobrevoo de Luanda em 18 de dezembro, do Sal em 12 de dezembro e de 
Moçambique em 19 de dezembro por avião inglês”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/230 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 29 de dezembro”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/231 - “Sobrevoo de Angola por avião americano em 6 e 7 de janeiro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/232 - “Sobrevoo da guiné por avião americano em 14 e 29 de janeiro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/233 - “Dados necessários para pedidos de sobrevoo”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/058/0269/234 - “Reabastecimentos da STANAVFORLANT/ SACLANT”. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/059 

Título: Autorizações de Sobrevoo e Aterragem 

Datas extremas: 1959 / 1969 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 270 -271) contendo um total de 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de autorização de sobrevoo e aterragem de aviões em território nacional.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 123 - 128 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/001 - “Autorização de levantamento aéreo geomagnético americano – projeto 
MAGNET”. 1959 / 1960 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/002 - “Autorização de facilidades nas Lajes a aviões da Força Aérea Australiana (1960 – 
1962). 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/003 - “Autorização de sobrevoo de Angola por aviões ao serviço da ONU na ponte aérea 
para o Congo em 1960”. 1960 / 1961 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/004 - “Autorização de realização de exercícios aeronavais estrangeiros em espaço 
nacional”. 1960 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/005 - “Autorização do pedido belga para utilizar Luanda em dezembro de 1960”. 1960 / 
1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/006 - “Autorização de sobrevoo de Angola e Moçambique por aviões da Força Aérea 
francesa”. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/007 - “Autorização da utilização do Sal e Luanda pela Força Aérea  Inglesa (renovável)”. 
1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/008 - “Autorização da carreira da Checoslováquia Praga – Havana” através do aeroporto 
de Santa Maria. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/009 - “Autorização de sobrevoo a Angola e Moçambique pela Força Aérea francesa”. 
1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/010 - “Autorização de sobrevoo e aterragem permanente” . Contém notas sobre os 
acordos de sobrevoos luso-alemão, sobrevoo e aterragem no Sal de aviões C-130 da África do Sul. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/011 - “Autorização de sobrevoos em território nacional” . Contém informações sobre 
aviões militares NATO na Noruega, aterragens nas Lajes, sobrevoos na Guiné, aterragens nas Lajes, sobrevoos em 
Moçambique. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/012 - “Voos não autorizados sobre território nacional”. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/013 - “Autorização e pedidos de utilização do aeródromo de Lourenço Marques por 
aviões ingleses e canadianos”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/014 - “Autorização semestral de sobrevoo de Angola e Moçambique por aviões da 
Federação das Rodésias e Niassalândia”. 1959 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/015 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0270/016 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0271/017 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0271/018 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0271/019 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões e subprocesso sobre as pesquisas de propagação ionosférica nos Açores pedidas pelos EUA. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0271/020 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0271/021 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/059/0271/022 - “Autorizações da Força Aérea para sobrevoos e aterragens no ultramar” . Contém 
detalhes das missões. 1968 / 1969 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/060 

Título: Pedidos de Filmes e Fotografias Aéreas 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 272 -275) contendo um total de 46 processos e 32 fotografias p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de pedidos de realização de filmes e fotografias aéreas em território 
nacional 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 216.0302, 129, 160 

Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/001 - “Pedidos de fotografias aéreas” . Contém autorizações. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/002 - “Pedidos de fotografias aéreas” . Contém autorizações e pedidos de realização de 
filmes aéreos, 1 fotografia aérea do porto de Leixões, 1 fotografia aérea do Terreiro do Paço e Praça do Império em Lisboa. 
1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/003 - “Pedidos de fotografias aéreas” . Contém com autorizações, informações sobre 
cobertura aerofotográfica dos Açores pelos americanos, fotografias aéreas sobre o porto de Lisboa, levantamento 
aerofotgamétrico apresentado pela ARTOP para a Celulose do Tejo e Siturgco Lda, estudo de uma área a norte da cidade de 
Tete em Moçambique. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/004 - “Pedidos de fotografias aéreas” . Contém autorizações e informação sobre 
regulamentação especifica relativa a fotografias aéreas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/005 - “Pedidos de fotografias aéreas” . Contém autorizações e informação do EME sobre 
segurança na consulta de fotografias aéreas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/006 - “Pedido de sobrevoo e de execução de fotografias aéreas das regiões fronteiriças 
de Moçambique”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/007 - “Levantamento aerofotogramétrico da Ermida dos Franceses no Seixal” . Contém 
cópia da fotografia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/008 - “Divulgação de fotografia aérea”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0272/009 - “Fotografia aérea da região da Caparica”. 1968  
 

 

 

UI 0273 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/010 - “Pedido de fotografia aérea do litoral da província de Angola”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/011 - “Fotografia aérea pedida pela Companhias Reunidas de Gás e Eletricidade” . 
Contém cópia da fotografia aérea. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/012 - “Pedido para uma fotografia aérea da Fábrica de Tintas de Sacavém”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/013 - “Divulgação de fotografia aérea no distrito de Setúbal da Firma Unisotra” . 1968 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/014 - “Pedido de fotografias da cobertura aérea de S. Tomé, formulado por um 
estrangeiro”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/015 - “Cobertura aerofotográfica do norte de Moçambique”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/016 - “Divulgação de fotografia destinada à Timor il Limited”. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/017 - “Pedido de fotografia aérea da firma Filmes Francisco da Costa sobre a vila de 
Albufeira para a Câmara Municipal”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/018 - “Pedido e fotografia aérea de um professor da Universidade de S. Paulo, Brasil”. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/019 - “Cobertura aerofotográfica de Angola pela firma Tenneco Oil Company”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/020 - “Pedido de fotografia aérea sobre Lisboa (firma Aviomundo, Lda)”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/021 - “Sobrevoo dos Açores, Madeira, portos de Lisboa, Viana do Castelo, Setúbal, Vila 
Real de Santo António por aviões americanos para fotografia aérea”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/022 - “Pedidos de fotografias aéreas” . Contém autorizações para fotografias e filmes 
aéreos, projeto de decreto-lei sobre fotografia aérea. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/023 - “Pedido de fotografia aérea a pela firma ALBEL – Companhia Comercial e Turística 
de Portugal”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/024 - “Levantamentos aerofotográficos do vale do Douro pela ARTOP”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0273/025 - “Pedido da firma Aero-Ventura do Porto” . Contém fotografias aéreas com fins 
publicitários sobre diversas localidades: Hotel de Ofir. Esposende; Sociedade de Fomento industrial. Senhora da Hora; Praia 
de Ofir. Esposende; Comissão Municipal de Turismo de Tomar; Fábrica Cerâmica de Valadares, SARL. Vila Nova de Gaia; 
Sociedade Têxtil Albano Coelho Lima, SARL. Pevidêm; Amorim, Lage Lda. Porto; Molaflex – Molas Flexíveis, Lda. S. João da 
madeira; Ponte da Arrábida. Porto; Moagens Ceres A. De figueiredo e Irmão, Lda. Campanhã – Porto; Jaime Pinto de Moura. 
Lousada; Moacir. Coimbra). 1969  
 

 

 

UI 0274 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/026 - “Cedência de fotografias obtidas a partir de sinais transmitidos por satélites 
artificiais”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/027 - “Pedido da firma Aero Topográfica ARTOP para fotografia aérea litoral, centro e 
norte de Portugal”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/028 - “Levantamento aeromagnético”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/029 - “Pedido da empresa brasileira Serviços Aerofotogramétricos Cruzeiro do Sul para 
levantamentos aéreos do ultramar português”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/030 - “Autorização de fotografia aérea à firma Saluvar – Tratamentos Aero-Agricolas Lda 
e ao piloto comercial Joaquim ventura da Costa Barros”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/031 - “Pedido do Centro de Estudos de Geografia Tropical de cartas da Guiné e Angola”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/032 - “Pedido do fotógrafo brasileiro Gil Pinheiro da revista Manchete para fotografia 
aérea da zona de Lisboa e Algarve”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/033 - “Pedido de fotografias aéreas de Lisboa para a televisão dinamarquesa”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/034 - “Pedidos de fotografias aéreas” (contém autorizações). Contém autorizações. 1969 
/ 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/035 - “Pedido da empresa Samuelson Aviation de Londres para fotografar a ponte 
Salazar e o monumento Cristo-Rei”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/036 - “Levantamento aerofotogramétrico do conselho de Oeiras”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/037 - “Levantamento fotográfico aéreo ao longo das fronteiras de Moçambique com a 
África do Sul”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/038 - “Pedido de autorização de fotografia aérea da Companhia de Aviação Comercial 
Pan American World Airways da zona do Monsanto e Caparica”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/039 - “Autorização para filmagem aérea a pedido da Comissão Regional de Turismo das 
ilhas de S. Miguel e Santa Maria”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/040 - “Execução de fotografias aéreas”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/041 - “Cobertura aerofotográfica de Moçambique pela ARTOP”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0274/042 - “Pedido do Dr. Bodo Arnim Freud da Universidade de Francforte/Meno”. 1970  
 

 

 

UI 0275 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0275/043 - “Filmes militares” . Contém relação de filmes de instrução dos serviços de cinema 
do exército italiano, III festival de filme militar, sessões de cinema destinados às Forças Armadas, resumo do documentário 
Labante Negro de Piero Nelli, filmes sobre segurança para instrução e propaganda relativos a Angola,  armamento alemão, 
operações especiais. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0275/044 - “Filme do PAIGC passado na TV inglesa” . Contém recortes de imprensa. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0275/045 - “Moçambique Soldiers Confort Fund” . Contém informações sobre a oferta pelo 
MSCF de um helicóptero S51 Sikorskyo às Forças Armadas Portuguesas para transporte de feridos, noticias na imprensa sul-
africanas sobre ação militar e médico-militar portuguesa, armamento apreendido ao inimigo e cedido para exposição na RAS, 
exibição de filmes documentários sobre Moçambique 68. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/060/0275/046 - “Filmes militares” . Contém informações sobre filme sobre a guerra peninsular, 
exibição de filmes, armamento apreendido ao inimigo e cedido para exposição na RAS, 10 fotografias com vistas aéreas da 
Guiné, informação sobre o filme do PAIGC passado na TV inglesa, ataque inimigo a Buba na Guiné, recortes de imprensa. 
1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/061 

Título: Segurança NATO 

Datas extremas: 1955 / 1971 

Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 276 - 282) contendo um total de 36 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Comité de Segurança NATO e Comissão de segurança NADGE, projeto 
SATCOM, Comissão Interministerial de Segurança e segurança de matérias classificadas. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2007, 1000.2011, 1000.2022, 1000.2026, 180 e 
181. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0276 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0276/001 - “Comité de Segurança da NATO” . Contém documentos NATO sobre segurança. 
1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0276/002 - “Comité de Segurança da NATO” . Contém documentos NATO sobre segurança e da 
Comissão de Segurança do NADGE. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0276/003 - “Comité de Segurança da NATO” . Contém documentos NATO sobre segurança. 
1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0276/004 - “Comissão de Segurança NADGE” . Contém informações sobre a representação 
portuguesa na reunião do Gabinete Militar de Estandardização da NATO relativa ao programa NADGE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0276/005 - “Comissão de Segurança NATO. NADGE”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0276/006 - “Segurança do projeto SATCOM”. Ccontém mensagens, guia NATO e autorizações 
de visita. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0277 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0277/007 - “Segurança do projeto SATCOM”. Contém documentos NATO sobre o projeto 
SATCOM e procedimentos de segurança. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0277/008 - “Segurança dos documentos COSMIC” . Contém documentos NATO sobre 
microfilmagem de documentos COSMIC e classificados NATO. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0277/009 - “Segurança dos documentos COSMIC” . Contém documentos NATO sobre 
microfilmagem de documentos COSMIC e classificados NATO. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0277/010 - “Transporte de matérias classificadas” . Contém documentos do Comité de 
Segurança NATO. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0278 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0278/011 - “Cedência de documentos NATO a países não NATO”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0278/012 - “Cedência de documentos NATO a países não NATO”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0278/013 - "Visita a Portugal do Delegado Americano ao Comité de Segurança NATO”. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0278/014 - “Acesso a documentos ATOMAL”. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0279 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0279/015 - “Acesso a documentos ATOMAL”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0279/016 - “Acesso a documentos ATOMAL”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0279/017 - “Acesso a documentos ATOMAL”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0279/018 - “Comissão Interministerial de Segurança” . Contém informações sobre segurança, 
reuniões da comissão, normas para a concessão de certificados de segurança, participação portuguesa na reunião 
interministerial de segurança a nível da NATO. 1965 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0279/019 - “Classificação de documentos” . Contém informações sobre penas atribuídas por 
quebras de segurança, classificação e desclassificação de documentos NATO. 1960 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0279/020 - “Classificação de documentos” . Contém informações sobre a redução de 
classificação de documentos, segurança dos documentos NATO, documentos com excesso de classificação no SGDN. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0279/021 - “Classificação de documentos” . Contém informações sobre a redução de 
classificação de segurança, segurança das comunicações e transmissões, classificação de segurança do relatório de situação 
dos SCCIA, guia de classificação do programa SATCOM, reclassificação os documentos SACLANT, agências civis da NATO para 
tempo de guerra. 1968 / 1970 
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UI 0280 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0280/022 - “Segurança dos documentos cartográficos” . Contém informações sobre o 
intercâmbio de material cartográfico entre à República da África do Sul e Portugal, acordo sobre intercâmbio com a Rodésia 
de documentação cartográfica da região de fronteira, autorização pedida pela Rodésia para deslocação dos seus operadores 
cartográficos a Moçambique afim de o levantamento cartográfico da região do território português, acordo cartográfico com 
a república do Malawi. 1963 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0280/023 - “Segurança da documentação classificada. Documentos básicos” . Contém 
documentos do Comité de Segurança NATO, projeto de acordo no âmbito das informações atómicas, manual de segurança 
NÃO com regras para a proteção das informações classificadas da NATO, instruções sobre a proteção do segredo nas 
empresas privadas, públicas ou de economia mista trabalhando para a Defesa Nacional. 1955 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0280/024 - “Segurança da documentação classificada. Documentos básicos” . Contém 
informações sobre a revisão da organização da segurança na NATO, transporte de matérias classificadas, normas de 
segurança, quebras de segurança. 1962 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0280/025 - “Segurança da documentação classificada. Documentos básicos” . Contém 
informações sobre regulamentos em Portugal de proteção a documentos e material classificado, destruição de material 
classificado. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0280/026 - “Segurança da documentação classificada. Documentos básicos” . Contém 
informações sobre segurança no âmbito da NATO e transmissão de documentos classificados do SGDN para os comandos-
chefes da Guiné, Angola e Moçambique. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0281 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0281/027 - “Comité de Segurança NATO. Documentos básicos”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0281/028 - “Comité de Segurança NATO. Documentos básicos” . Contém Informações sobre 
matérias classificadas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0281/029 - “Comité de Segurança NATO. Documentos básicos” . Contém Informações sobre a 
salvaguarda e defesa de matérias classificadas, acesso a documentos COSMIC. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0281/030 - “Extravio de documentos classificados NATO” . Contém informações sobre quebra 
de segurança nos documentos COSMIC, violação das normas de segurança, prisão de uma funcionária acusada de 
espionagem. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0281/031 - “Reuniões do Comité de Segurança NATO”. 1965 / 1967 

 

 

 

UI 0282 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0282/032 - “Reuniões do Comité de Segurança NATO”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0282/033 - “Reuniões do Comité de Segurança NATO”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0282/034 - “Visita da Comissão Militar NATO” . Contém programa e instruções de segurança. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0282/035 - “Visita a Portugal da Comissão Militar NATO”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/061/0282/036 - “Conselho do Atlântico. Comissão Interministerial preparatória da reunião de 
Lisboa em 3 e 4 de Junho de 1971” . Contém instruções de segurança, cartões de acesso à zona de segurança e plantas do 
Palácio da Ajuda. 1970 / 1971 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/062 

Título: Segurança do Pessoal e das Instalações 

Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 283 - 284) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre segurança do pessoal e das instalações da Defesa.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2023 e 182 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0283 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/001 - “Segurança Militar” . Contém apontamentos sobre a reunião sobre segurança 
militar com elementos das Forças Armadas alemãs, sumário manuscrito das conversações havidas no SGDN sobre 
cooperação de segurança militar luso-alemã, normas de segurança militar, diretiva para repressão de possível agitação 
subversiva no dia 5 de Outubro nas áreas a cargo da PSP, proteção do segredo militar em documentos do serviço de Justiça 
Militar, cedência de cartas da Guiné à ESSO, segurança das transmissões e medidas de segurança em relação a altas 
entidades. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/002 - “Segurança Militar” . Contém informações sobre filmes oferecidos ao SGDN pela 
RFA sobre instrução de segurança e segurança das transmissões. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/003 - “Segurança das instalações da Defesa” . Contém informações sobre as interrupções 
no fornecimento de energia elétrica à Defesa Nacional, infração das normas de segurança, instruções de segurança do SGDN, 
vigilância e guarda do SGDN, normas para a segurança interna. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/004 - “Segurança das instalações da Defesa” . Contém informações sobre as fiscalizações 
do acesso ao edifício da Defesa Nacional, pessoal do SGDN. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/005 - “Oficial de segurança do SGDN”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/006 - “Proteção do edifício da Defesa Nacional contra incêndios”. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/007 - “Segurança das instalações da Defesa”. 1967 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/008 - “Segurança das instalações da Defesa”. Contém informações sobre a instalação do 
posto de socorro do SGDN e pelotão de defesa imediata do SGDN, incluindo normas de segurança de altas entidades 
movimentadas através do Aeródromo Base 1. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0283/009 - “Casos de espionagem na NATO”. 1969  
 

 

 

UI 0284 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0284/010 - “Quebras de segurança e extravio de documentos”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0284/011 - “Violação das regras de segurança pelo arquivista SAR Matos”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0284/012 - “Relatório da inspeção efetuada em Portugal pela equipa da NATO Security 
Directorate em março de 1969” . Contém informações sobre a inspeção ao registo ATOMAL no SGDN e ao COSMIC no 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e SGDN. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0284/013 - “Medidas de segurança” . Contém documentos sobre credenciação e segurança 
ATOMAL e extravio de mala diplomática e segurança criptográfica. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0284/014 - “Detetor de explosivos ocultos na correspondência”. Contém pedido de parecer 
sobre detetor de cartas-bomba. 1973  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0284/015 - “Segurança da estação Ibéria do sistema SATCOM” . Contém instruções gerais para 
a vigilância dos recintos confiados à guarda da Força Fuzileiros do Continente. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/062/0284/016 - “Segurança das instalações NATO”. 1972  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/063 

Título: Inspeções de Segurança 

Datas extremas: 1960 / 1973 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 285 - 287) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre inspeções de segurança. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2016 e 182 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0285 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0285/001 - “Segurança, organização, atividade e inspeção de registos” . Contém informações 
sobre as inspeções aos registos NATO nacionais e internacionais, relatório sobre a inspeção ao sistema de segurança em 
Portugal, visitas do Comité de Segurança NATO, inspeção ao registo COSMIC do Ministério dos Negócios Estrangeiros, visita 
da Comissão de Informações e segurança do Grupo Permanente. 1960 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0285/002 - “Inspeções de Segurança” . Contém programas de inspeção do Comité de 
Segurança da NATO, informações sobre as inspeções ao sub-registo COSMIC do ISCOMAZORES, visitas do Grupo Permanente, 
inspeção do sub-registo da Embaixada de Portugal em Washington, relatório da inspeção realizada aos sub-registos NATO 
situados fora do continente, medidas de segurança em caso de subversão espionagem e sabotagem em caso de guerra. 1964 
/ 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0285/003 - “Inspeções de Segurança” . Contém visita a Portugal do chefe da seção de 
contrainformação e segurança da SHAPE, visitas de inspeção, inspeções a sub-registos e centro criptos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0285/004 - “Inspeções de Segurança” . Contém visita a Portugal de 2 elementos do Comité de 
Segurança NATO, visita a Portugal do chefe do Comité de Segurança NATO, relato das inspeções ao sub-registo NATO, 
medidas de segurança relativas a informações NATO classificadas. 1966  
 

 

 

UI 0286 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/005 - “Inspeções de Segurança” . Contém visita a Lisboa do NDPC Security Surveye 
encarregada da distribuição e segurança de informações militares classificadas, inspeções de registo e centros-cripto NATO 
nos Açores. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/006 - “Inspeções de Segurança” . Contém inspeção ao registo DELNATO e missão militar, 
inspeção ao registo da Madeira. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/007 - “Inspeções de Segurança” . Contém vista do NATO Security Directorate, inspeções 
e registos e centros-cripto nacionais no estrangeiro (Paris, Bruxelas, londres e Bona), inspeção de registos e centros cripto 
NATO nos Açores e Madeira, sistema criptográfico Tejo. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/008 - “Segurança dos documentos CABAL e ATOMAL”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/009 - “Segurança dos documentos CABAL”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/010 - “Possível instalação em Portugal de um depósito de documentação da BOCCA – 
Board of the Coordination of Civil Aviation” . Contém ata resumo da Comissão Coordenadora da Mobilização da Aviação Civil. 
1963  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/011 - “Inspeções de Segurança” . Contém informações sobre inspeção ao sub-registo 
NATO e Centro Cripto do EMA, relatórios de inspeção. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0286/012 - “Inspeções de Segurança” . Contém projeto com diretivas NATO para as inspeções 
de segurança. 1969  
 

 

 

UI 0287 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0287/013 - “Inspeções de Segurança” . Contém inspeções de registos e centros cripto NATO 
nacionais. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0287/014 - “Inspeções de Segurança” . Contém inspeção de segurança e cedência de viatura 
Wolkswagen, visita de inspeção aos Açores e Madeira, instalação do sistema de alarme da Missão Militar em Bruxelas e visita 
aos Açores. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0287/015 - “Inspeções de Segurança” . Contém inspeção ao registo COSMIC pelo Diretor de 
Segurança NATO, deslocação aos Açores da Autoridade Nacional de Segurança, inspeção dos registos e centros cripto 
nacionais na Europa e em Washington. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0287/016 - “Inspeções de Segurança” . Contém visita de inspeção aos Açores e Madeira, visita 
a Londres, Paris, Bonn e Bruxelas. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0287/017 - “Inspeções de Segurança” . Contém inspeções aos registos e centros cripto NATO 
nacionais e dos serviços de segurança no âmbito do departamento da Defesa Nacional, visita aos Açores, Washington, Bonn e 
Londres, Paris e Bruxelas, visitas ao Estado-Maior do Exército, ao Estado-Maior da Armada, Estado-Maior da Força Aérea, 
Ministério dos Negócios Estrangeiros e Presidência do Conselho. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0287/018 - “Inspeções de Segurança” . Contém relatório da inspeção pelo Departamento de 
Segurança da NATO sobre condições de segurança da informação classificada do Ministério dos Negócios Estrangeiros, 
reorganização do ISCOMMadeira. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/063/0287/019 - “Segurança da inauguração oficial do Polígono de Acústica Submarina dos Açores 
com possível manifestação". 1972  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/064 

Título: Autoridade Nacional de Segurança (ANS) 
Datas extremas: 1968 / 1974 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 288 - 291) contendo um total de 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Autoridade Nacional de Segurança, incluindo certificados de 
segurança, correspondência e grupos de trabalho no âmbito da segurança. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 182 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 66 – Segurança do pessoal das Industrias [PT/ADN/SGDN/2REP/064]. Após a 
extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram herdados e continuados pela ANS no EMGFA. 
 

UI 0288 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/001 - “Certificados de segurança” . Contém informação sobre a participação do Eng.º 
Adriano António da silva Barreira nas reuniões do Comité de Coordenação do Espaço Aéreo Europeu – CEAC. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/002 - “Correspondência com a ANS sobre a substituição do COR Teixeira de Aguiar no 
SGDN”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/003 - “Pessoal e material para a ANS”. 1973  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/004 - “Serviço interno da ANS” . Contém informações de pessoal, verbete de inscrição de 
leitor para o recenseamento eleitoral, circulares sobre serviço interno. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/005 - “Extravio de documentos” . Contém informações sobre segurança do material 
classificado nacional e NATO, alteração da classificação de documentos classificados. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/006 - “Nomeação do grupo de trabalho sobre segurança NATO”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/007 - “Credenciação ATOMAL” . Contém informações sobre inspeções aos registos 
ATOMAL. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0288/008 - “Visita de inspeção ao registo COSMIC/ATOMAL a Portugal”. 1974  
 

 

 

UI 0289 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0289/009 - “Despesas da ANS no âmbito do Orçamento Suplementar de Defesa”. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0289/010 - “Inspeção de registos e centros cripto NATO nacionais”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0289/011 - “Inspeção de registos e centros cripto NATO nacionais”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0289/012 - “Informações sobre indivíduos capazes de detetar e/ou rebentar minas e 
armadilhas no âmbito da Sociedade Portuguesa de Inventores”. 1970  
 

 

 

UI 0290 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0290/013 - “Credenciação de pessoal”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0290/014 - “Pedido de informação sobre a presentação de militares na DGS". 1971  
 

 

 

UI 0291 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/015 - “Certificados de segurança para a Defesa Nacional”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/016 - “Certificados de segurança para os Estados Maiores do Exército, Armada e Força 
Aérea”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/017 - “Certificados de segurança para o Ministério dos Negócios Estrangeiros”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/018 - “Certificados de segurança da Missão Militar NATO”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/019 - “Certificados de segurança da DELNATO”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/020 - “Certificados de segurança do SHAPE”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/021 - “Certificados de segurança dos adidos em Washington, Paris, Londres e Bonn”. 
1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/064/0291/022 - “Visita de inspeção ao registo COSMIC e ATOMAL do SGDN”. 1793  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/065 

Título: Segurança das Indústrias 
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Datas extremas: 1953 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 292 - 296) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre segurança das indústrias e pedidos de alvará de segurança das 
indústrias e comércio de armamento, munições e explosivos pelo Serviço de Segurança das Forças Armadas.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2007, 1000.2021 e 182  
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
 

UI 0292 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0292/001 - “Pesquisa Industrial. Procedimentos de segurança para as refinarias de petróleo”. 
1953  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0292/002 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0292/003 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0292/004 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0293 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0293/005 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0293/006 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas” . 1966  
 

 

 

UI 0294 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0294/007 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0294/008 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1967  
 

 

 

UI 0295 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0295/009 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0295/010 - “Pedidos de alvará de segurança da indústria e comércio de armamento, munições 
e explosivos por parte do Serviço de Segurança das Forças Armadas”. 1968  
 

 

 

UI 0296 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/011 - “Segurança industrial e material de guerra cedido pelo Governo alemão”. Contém 
certificados de segurança, normas de segurança relativas a desenhos e especificações de material de guerra cedidos pelos 
alemães à Fábrica Militar de Braço de Prata. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/012 - “Segurança industrial NATO” . Contém conferências NATO sobre segurança 
industrial. 1963 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/013 - “Segurança industrial NATO” . Contém conferências NATO sobre segurança 
industrial. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/014 - “Segurança industrial NATO” . Contém documentos sobre a segurança das firmas 
que concorrem a concursos NATO, conferências NATO sobre segurança industrial. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/015 - “Segurança das indústrias NATO” . Contém documentos NATO sobre o grupo de 
trabalho sobre a propriedade industrial. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/016 - “Pedidos de cotações para fornecimento de material” . Contém informações sobre 
a venda de material de guerra à Indonésia. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/017 - “Movimento de pedidos de habilitação para o fabrico e comércio de armamento e 
munições ou explosivos em Cabo Verde” . Contém relatórios. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/065/0296/018 - “Pedidos de autorização e informação sobre as firmas para venda de armas, 
munições e explosivos”. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/066 

Título: Informações sobre Indústrias 

Datas extremas: 1959 / 1972 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 297 - 302) contendo um total de 45 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre as indústrias em território nacional. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2007, 1000.2021 e 182  
Idioma e escrita: Contém documentos em italiano, francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 64 – ANS [PT/ADN/SGDN/2REP/066] 
 

UI 0297 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/001 - “Bravia: fabrico de material de guerra. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/002 - “Sorefame. Sociedades Reunidas de Construções Metálicas”. Contém documentos 
sobre os concursos NATO de segurança, certificados de segurança para concursos de infraestruturas. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/003 - “D. Moura Sucrs, Lda.” . Contém informações sobre segurança e manuseamento de 
documentos classificados, empreitada do sistema de iluminação do aeródromo da base aeronaval do Montijo. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/004 - “Eletrónicos Reunidos, Lda.” . Contém autorização para acesso a documentos 
classificados, concursos NATO, segurança das infraestruturas. 1959 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/005 - “João Jacinto Tomé, firma”. Contém autorizações para concursos NATO e 
autorização para acesso a documentos NATO. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/006 - “Empresas de Estudos e Construções Lda., Instalações de Ar Condicionado e 
Química, Lda. e J. F. Azevedo e Silva & Cª Lda.”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/007 - “Projel – Projetos de Eletricidade, Lda.”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/008 - “Justo Menezes”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/009 - “Techint” . Contém controlo de pessoal italiano a servir nas obras do depósito POL 
NATO de Ponta Delgada. 1959 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/010 - “Construções Técnicas” . Contém documentos da empresa sobre o pessoal no 
Depósito Pol NATO de Lisboa. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0297/011 - “Standandard Elétrica, SARL” . Contém termos de compromissos dos funcionários 
da empresa credenciados para a produção de coordenada sidewinder. 1963  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/012 - “Standandard Elétrica, SARL” . Contém autorizações para acesso a documentos 
NATO, segurança de infraestruturas para a produção de coordenada sidewinder. 1963 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/013 - “Projetos e Construções Lda.” . Contém informações sobre o pessoal da firma. 1958 
/ 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/014 - “E. Pinto Basto e Cª” . Contém autorizações para acesso a documentos 
classificados. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/015 - “Companhia União Fabril”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/016 - “Standard Elétrica SARL” . Contém certificados de segurança para concurso para as 
instalações de sistemas de comunicações IBERLANT. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/017 - “Companhia de Pólvoras, e Munições de Barcarena”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/018 - “Automática Elétrica Portuguesa”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/019 - “Automática Elétrica Portuguesa, SARL”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/020 - “BIC – Construção Portuguesa, SARL”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/021 - “Siemens – Companhia de Eletricidade SARL”. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/022 - “Navalis – Sociedade de Construção e Reparação” . Contém certificados de 
segurança. 1961 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0298/023 - “Navalis – Sociedade de Construção e Reparação” . Contém certificados de 
segurança. 1963 / 1964 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0299/024 - “Navalis – Sociedade de Construção e Reparação” . Contém certificados de 
segurança. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0299/025 - “Navalis – Sociedade de Construção e Reparação” . Contém certificados de 
segurança. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0299/026 - “Navalis – Sociedade de Construção e Reparação” . Contém certificados de 
segurança. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0299/027 - “Sociedade técnica de construções Virgílio Preto” . Contém dados sobre a 
empreitada de construção de dois edifícios - central elétrica de emergência e armazém de inertes nas instalações militares do 
Marco do Grilo. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0299/028 - “Construções Metalomecânicas MAGUE SARL”, . Contém certificados de segurança. 
1962 / 1963 

 

 

 

UI 0300 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/029 - “Estaleiros navais de Viana do Castelo” . Contém certificados de segurança. 1963 / 
1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/030 - “Alberto Maria Bravo e Filhos” . Contem autorizações de manuseamento de 
documentos classificados. 1963 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/031 - “Firma Engº Augusto Supico” . Contém medidas de segurança e informações do 
pessoal da firma. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/032 - “Ing. Saul Bonatti e Filho” . Contém medidas de segurança e informações do 
pessoal da firma. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/033 - “Firma Jorge Saraiva”. Contém informações sobre a firma. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/034 - “Isolux – Subempreiteira da Lisnave”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/035 - “Sociedade Construtura Portuguesa Lda.”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/036 - “TELECTRA – empresa técnica de equipamentos elétricos, SARL”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/037 - “José Bento Pedroso & filhos Lda.”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/038 - “Somec – Sociedade Metropolitana de Construções, SARL”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/039 - “Standard Electric”. 1968 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0300/040 - “AEG”. 1968  
 

 

 

UI 0301 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0301/041 - “PAGE EUROPA”. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0301/042 - “Construções A. Supico Lda.”. 1970 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0301/043 - “Firma ING. Saul Bonnati & F.”. 1971 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0302/044 - “Título de alvará à Firma Viúva e Filhos José Viegas Mansinho”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/066/0302/045 - “Informações sobre firmas inscritas em concursos de infraestruturas comuns no 
âmbito da segurança”. 1967 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/067 

Título: Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial 
Datas extremas: 1956 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 303 - 307) contendo um total de 21 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre o Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial, incluindo 
relatórios e estudos, acordos, regime de patentes e segredo das invenções. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.2015 e 186 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês, alemão e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 64 – ANS [PT/ADN/SGDN/2REP/064 

 

UI 0303 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0303/001 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
com relatórios e estudos comparativos do regime de segredo de patentes com interesse para a defesa de países NATO e 
publicação dos EUA sobre regulamento ide segurança industrial nas Forças Armadas. 1956 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0303/002 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
com relatórios e atas das reuniões, acordo entre os países NATO sobre o segredo de invenções com interesse para a Defesa, 
proteção de patentes e informações técnicas, informação sobre possível protótipo de máquina voadora. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0303/003 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
com relatórios, informações sobre pedidos de patentes de invenção. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0303/004 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
com estudos comparativos sobre aquisição de materiais de defesa tendo em conta questões da propriedade industrial. 1967  
 

 

 

UI 0304 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0304/005 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
sobre projetos de cooperação em matéria de propriedade industrial e estudos comparativos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0304/006 - “Acordo NATO sobre a comunicação para fins de Defesa de informações técnicas” . 
Contém documentos e legislação sobre aquisição de material para a Defesa estando em causa questões de propriedade 
industrial, estudos comparativos de legislações, doutrinas e regulamentos nacionais sobre aquisição de materiais para a 
Defesa que afetam as questões de propriedade industrial. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0304/007 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
com estudos comparativos, relatórios sobre propriedade industrial. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0304/008 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
com estudos comparativos, relatórios sobre propriedade industrial. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0305 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0305/009 - “Patentes em regime de segredo e de invenção” . Contém pedidos de patentes de 
diversos sistemas relacionados com material militar e de Defesa. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0305/010 - “Patentes em regime de segredo e de invenção” . Contém pedidos de patentes de 
diversos sistemas relacionados com material militar e de Defesa. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0305/011 - “Patentes em regime de segredo e de invenção” . Contém pedidos de patentes de 
diversos sistemas relacionados com material militar e de Defesa. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0305/012 - “Patentes em regime de segredo e de invenção” . Contém pedidos de patentes de 
diversos sistemas relacionados com material militar e de Defesa. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0305/013 - “Cessação do regime de segredo de uma patente alemã” . Contém pedidos de 
patentes de diversos sistemas relacionados com material militar e de Defesa. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0305/014 - “Patentes de invenção francesas em regime de segredo” . Contém informações 
sobre registo de patentes estrangeiras na repartição da propriedade industrial do Ministério de Economia, proteção de 
inventos de origem estrangeira em regime de segredo. 1959 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0305/015 - “Patentes de invenção francesas em regime de segredo” . Contém informações 
sobre registo de patentes estrangeiras na repartição da propriedade industrial do Ministério de Economia. 1968 / 1969 

 

 

 

UI 0306 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0306/016 - “Proteção de inventos de origem estrangeira em regime de segredo” . Contém 
pedidos de registo de patentes. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0306/017 - “Autorizações para exportação de material de guerra”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0306/018 - “Patentes em regime de segredo” . Contém pedidos de patentes de invenção. 1969 
/ 1970 

 

 

 

UI 0307 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0307/019 - “Grupo de Trabalho sobre Propriedade Industrial” . Contém documentos NATO 
com estudos comparativos, relatórios sobre propriedade industrial. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0307/020 - “Alto Comité para o Estudo dos Planos de Urgência no Domínio Civil” . Contém 
documentos NATO no âmbito do Comité de Segurança. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/067/0307/021 - “Comité de Planificação Industrial” . Contém documentos sobre as reuniões 
incluindo do Comité Económico. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/068 

Título: Relatórios de Situação no Ultramar Português do SGDN 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cx. (nº 308 - 309) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios da situação do ultramar português, elaborados pelo SGDN. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Nº original de processo: 2221, 4221 e 5221. 
 

UI 0308 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/001 - “Relatórios da situação no ultramar português” . Falta nºs 1, 9. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/002 - “Relatórios da situação no ultramar português” . Falta nº 4. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/003 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/004 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/005 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/006 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/007 - “Relatórios da situação no ultramar português” . . 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0308/008 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1970  
 

 

 

UI 0309 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0309/009 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0309/010 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0309/011 - “Relatórios da situação no ultramar português”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/068/0309/012 - “Relatórios da situação no ultramar português, nº 1 a 3. 1974  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/069 

Título: Boletins informativos da 2.ª Repartição do SGDN 

Datas extremas: 1962 / 1967 

Dimensão e suporte: 3 cx. (nº 310 - 312) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por boletins quinzenais, semanais e mensais elaborados pela 2ª Repartição do SGDN 
sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR.  68 - Relatórios da situação no ultramar português [PT/ADN/SGDN/2REP/068]. 
 

UI 0310 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/001 - Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas. 
Contém o nº 23 a 52/1962. Noticias dignas de menção e que podem ser divulgadas e lista de siglas dos grupos e movimentos  
de Angola. 1962-06-04 / 1962-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/002 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas: nº 
2 e 4. 1963-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/003 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, nº 
5 a 8. 1963-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/004 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, nº 
9 e 12. 1963-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/005 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, nº 
13 a 17. 1963-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/006 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, nº 
18, 20 e 21. 1963-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/007 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas”, nº 
22 a 25. 1963-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/008 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, nº 
26 a 30. 1963-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0310/009 - “Boletim informativo sobre a situação nas províncias ultramarinas portuguesas, nº 
31 a 34. 1963-08  
 

 

 

UI 0311 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0311/010 - “Boletim de informações, nº 1 - 7 . Contém nº 1 sobre a situação geral político-
militar com interesse para Portugal. 1963-12 / 1964-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0311/011 - “Boletim de informações, nºs 8 a 12. 1964-07 / 1964-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0311/012 - “Boletim de informações, nºs 1 a 6. 1965-01 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0311/013 - “Boletim de informações, nºs 7 a 12. 1965-06 / 1965-12 

 

 

 

UI 0312 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0312/014 - “Boletim de informações, nºs 1 a 6. 1966-01 / 1966-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0312/015 - “Boletim de informações, nºs 7 a 11. 1966-07 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/069/0312/016 - “Boletim de informações, nºs 1 e 2. 1967-01 / 1967-02 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/070 

Título: Resumo mensal da situação do inimigo nos Teatros de Operações Ultramarinos pela 2ª repartição do SGDN 

Datas extremas: 1973 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 313) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por resumos mensais elaborados pela 2ª Repartição do SGDN sobre a situação do 
inimigo nos teatros de operações ultramarinos. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 77 - Estudos de Informações da Guiné, Cabo verde, Timor e Macau 
[PT/ADN/SGDN/2REP/077], SR. 116 – Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe [PT/ADN/SGDN/2REP/116], SR. 
177 – Estudos de informações sobre Moçambique [PT/ADN/SGDN/2REP/177 

 

UI 0313 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/001 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos”. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/002 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos”. 1973-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/003 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos”. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/004 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos". 1973-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/005 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos". 1974-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/006 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos". 1974-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/007 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos". 1974-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/008 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos". 1974-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/070/0313/009 - “Resumo mensal da situação IN nos TO’s ultramarinos". 1974-05  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/071 

Título: Cabo Verde 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 314 - 315) contendo um total de 33 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre Cabo Verde, incluindo atas do Conselho de Defesa Militar de Cabo 
Verde, visitas, ordens de serviço e de transporte co Comando territorial Independente, mensagens do comandos militares, 
defesa e situação de Cabo Verde, relatórios de noticias e subversão. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0314 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/001 - “Cartografia de Cabo Verde” . Contém reportório toponímico de Portugal. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/002 - “Atas do Conselho de Defesa Militar de Cabo Verde” . Contém diretiva do Comando 
Chefe de Cabo Verde. 1966 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/003 - “Honras de comandantes–chefes das Forças Armadas de Cabo Verde” . Contém 
informações. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/004 - “Visitas de entidades a Cabo Verde”. Contém informação para deslocação de um 
oficial a Cabo Verde e Guiné. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/005 - “Visitas de entidades a Cabo Verde” . Contém informação sobre visita a Cabo Verde 
e Guiné do GEN Sir John Mogg, e possível visita de entidades da Marinha brasileira a Cabo Verde. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/006 - “Ordens de serviço do Quartel-General do Comado Territorial Independente de 
Cabo Verde” . Contém nºs 12, 21 e 23. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/007 - “Ordens de transporte de tropas para o CTI de Cabo Verde”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/008 - “Adenda ao plano de informações”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/009 - “Incêndio do iate inglês Kariba junto da ilha de São Vicente, em Cabo Verde”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/010 - “Relatório de notícia do CTI de Cabo Verde sobre o descontentamento das 
companhias armadoras na cidade do Mindelo”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/011 - “Mensagens do Comando Chefe de Cabo Verde sobre defesa marítima” . Contém 
mensagens sobre navios com escala em S. Vicente. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/012 - “Mensagens do Comando Aéreo e Naval de Cabo Verde sobre escoltas”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/013 - “Controlo naval da navegação na área de Cabo Verde”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0314/014 - “Telegrama da PIDE sobre a visita do presidente da República e do presidente do 
Conselho a Cabo Verde”. 1968  
 

 

 

UI 0315 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/015 - “Segurança e defesa conjunta das instalações militares do Pelotão de Caçadores 
1014 e campo de trabalho de Chão Bom”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/016 - “Defesa de Cabo Verde” . Contém informação do CEMGFA sobre o plano de defesa 
e pedido de pesquisa sobre subversão em Cabo Verde. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/017 - "Situação em Cabo Verde” . Contém SUPINTREP de contrassubversão nº 33 de 
março de 1969, relatórios de notícia sobre subversão, informação sobre possível acordo entre Cuba e a Rússia. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/018 - “Mensagens sobre desertores”. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/019 - Mensagem do CCFA Cabo Verde sobre a presença de 4 embarcações senegalesas a 
sudoeste de Boavista”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/020 - “Presença de embarcações estrangeiras em águas do arquipélago” . Contém 
mensagens, relatório do Ministério do Ultramar e informações do CCFA. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/021 - “Atividades suspeitas de navios russos e cubanos em águas de Cabo Verde e Guiné” 
. Contém informações do CCFA sobre atividades do PAIGC, PERINTREP 12/70 do CTI Cabo Verde de janeiro de 1971, 
mensagens e relatórios de notícia sobre navegação suspeita e movimento dos navios russos. 1964 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/022 - “Visto a Sidney James Morley em missão de inspeção, a Cabo Verde, ao material 
aeronáutico do Ministério da Defesa britânico”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/023 - “Informações da Força Aérea sobre portugueses em Londres” . Contém 
informações sobre forças terrestres para defesa de Cabo Verde, enquadramento das unidades estacionadas em Cabo Verde. 
1965 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/024 - “Informação da PIDE sobre o presidente da Câmara Municipal do Mindelo”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/025 - “Informações sobre atividades de navios em Cabo Verde” . Contém informações 
sobre o navio americano John Elliot Pillstrug,e mensagens sobre a passagem de navios russos. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/026 - “Relatórios de notícias do Comando-Chefe da Guiné” . Contém noticias sobre 
atividades subversivas, fornecimento de material ao PAIGC e desembarque de material de guerra em Cabo Verde. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/027 - “Subversão em Cabo Verde” . Contém informação da PIDE sobre propaganda 
antinacional junto dos núcleos Cabo Verde nos no estrangeiro e panfleto “O arquipélago de Cabo Verde em luta pela sua 
independência”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/028 - “Notícia sobre a construção do aeroporto da Ilha do Sal”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/029 - “Assalto ao barco de cabotagem Pérola Oceano entre Santiago e Fogo”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/030 - “Mensagem rádio do posto da Praia recebidas da PIDE sobre a situação em Cabo 
Verde”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/031 - “ SUPINTREP de contrassubversão 13 do CTI de Cabo Verde” . Contém informações 
sobre atividades subversivas na ilha de Santo Antão. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/032 - “Situação em Cabo Verde” . Contém notícias sobre o julgamento no tribunal de 
Praia de 4 cabo-verdianos acusados de crimes contra a segurança de Estado, relatório de notícia sobre panfletos subversivos. 
1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/071/0315/033 - “Relatórios de notícias sobre ações condenáveis no meio militar e desaparecimento 
de armas”. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/072 

Título: PERINTREPS de Cabo Verde 

Datas extremas: 1962 / 1973 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 316 - 317) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS do Comando Territorial Independente de Cabo Verde e do Comando 
Naval de Cabo Verde. O PERINTREP (periodical intelligence report) é um documento de difusão de informações, produzidas 
com base nas notícias recebidas durante um período, nele se indicam, após cada conclusão apresentada, as origens ou 
órgãos onde se obtiveram as notícias que lhes serviram de base. O território de Cabo Verde constituía a 4ª Região Militar, de 
acordo com o Decreto-Lei nº 43.351, de 24 de Novembro de 1960, juntamente com Moçambique e os comandos territoriais 
independentes dos Açores, da Madeira, da Guiné, do Estado da Índia, de Macau e de Timor.  
Sistema de organização: Processos organizados por entidades militares: Comando Territorial Independente de Cabo Verde e 
Comando Naval de Cabo Verde, e depois por ordem cronológica. Nº de ordem original de processo: 1000.0151 e 1251. 
 

UI 0316 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0316/001 - “PERINTREPS nº 3 – 12 do CTICV” . Faltam nº 1 e 2. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0316/002 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0316/003 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0316/004 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0316/005 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0316/006 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0316/007 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. 1968  
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UI 0317 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0317/008 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0317/009 - “PERINTREPS nº 1 -10 do CTICV”. Faltam nº11 e 12. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0317/010 - “PERINTREPS nº 1 -10 do CTICV” . Faltam nº 11 e 12. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0317/011 - “PERINTREPS nº 1 -12 do CTICV”. Falta nº 3. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0317/012 - “PERINTREPS nº 1 -11 do CTICV” . Faltam nº 8 e 12. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0317/013 - “PERINTREPS nº 5 -13 do CTICV”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/072/0317/014 - “PERINTREPS nº 1 -7 do Comando Naval de Cabo Verde (CNCV)” . Faltam nº 8 a 12. 
1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/073 

Título: Relatórios de Informação de Cabo Verde 

Datas extremas: 1962 / 1972 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 318) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de informações  e estudos de situação de Cabo Verde.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1200. 
Unidades de descrição relacionadas: Os estudos de informação sobre a Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau 
[PT/ADN/SGDN/2REP/077] com estimativa da situação do IN referida a 1967 e 1970 foram incluídos nas séries relativas à 
Guiné. 
 

UI 0318 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/073/0318/001 - “Relatórios de informações de Cabo Verde” . Contém mensagens do Comando 
Chefe de Cabo Verde sobre informações recebidas do PAIGC e transporte de tropas, plano de operações 6, informações 
sobre o novo aeroporto, relatório dos trabalhos da reunião de Comandos realizada no Quartel-General das Forças Terrestres, 
no Mindelo em 30 de janeiro de 1963, carta de comando para o comandante-chefe das Forças Armadas de Cabo Verde, 
normas de execução permanente do SIM/CTI Cabo Verde, diretiva 17 para a segurança e defesa de Cabo Verde, relatório 
especial de informações 4/62, relatórios especiais de informações 1 e 2/62 relativos ao revolução combinada com cabo-
verdianos para não deixarem levantar aviões da ilha do Sal e sobre o avistamento de um submarino, relatório anual do SIM. 
1962 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/073/0318/002 - “Relatórios de informações de Cabo Verde” . Contém informações sobre anexo I 
dos PERINTREPS 8, 10, 11 e 12/64 e 2, 3 e 7/65, croquis da circunscrição da Guiné, e relatório anual do SIM. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/073/0318/003 - “Relatórios especiais de informações de Cabo Verde” . Contém relatórios especiais 
de informações 1 e 2/65, 3 e 4/66, relatório de notícias sobre presença de cubanos entre o PAIGC. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/073/0318/004 - “Relatórios de informações de Cabo Verde” . Contém ofício sobre sobrevoo e 
aterragem em Cabo Verde, informação da PIDE sobre atividades subversivas e mensagem sobre Antoinette Neves 
d’Arboussier. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/073/0318/005 - “Ordens de Operações de Cabo Verde” . Contém ordem de operações 1/68 do 
CTICV. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/073/0318/006 - “Sitrep circunstanciado de Cabo Verde”. Contém sitrep 10/72 do Comando-Chefe 
das Forças Armadas de Cabo Verde de 01/11/1972. 1972  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/073/0318/007 - Estudo da situação da Cabo Verde, referido a setembro de 1973, do Comando 
Chefe de Cabo Verde.  
. Contém informações sobre a história, geografia, economia, sociologia, forças de contrassubversão, influência externa, inclui 
anexos com documentos do PAIGC. 1973 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/074 

Título: Guiné 

Datas extremas: 1961 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 319 - 320) contendo um total de 29 processos, 8 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre informações, síntese de informações da PIDE, ordens de serviço do 
Comando Territorial Independente da Guiné, operações militares e situação nos teatros de operações da Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0152 e 2000. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em más condições afetando a leitura. 
 

UI 0319 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/001 - “Informações sobre a Guiné” . Contém informações sobre reconhecimentos 
militares com quadro resumo dos reconhecimentos efetuados em fevereiro de 1962, ordem de batalha do Senegal, Mali e 
Guiné, relatórios especiais de informações, propaganda subversiva do rádio Senegal, mensagens, entrada clandestina no 
Egito de um português natural da província da Guiné, relações da República da Guiné com a China comunista e Indonésia, 
pretensa violação do território do Senegal por soldados portugueses. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/002 - “Informações sobre a Guiné” . Contém estatutos da União de Cidadãos da Guiné 
Portuguesa – URGP, ordens de serviço do CCFAG, serviço de informações militares no ultramar, identificação de material 
capturado, resumo de notícias, PERINTREPS do CTIG, relatórios especiais de informações, relatório do reconhecimento 
militar à ilha de Canhabaque – ilha roxa. 1962 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/003 - “Informações sobre a Guiné” . Contém ordens de serviço do CCFAG, sobrevoos não 
identificados e aviões suspeitos na Guiné, projeto de diploma para instalar o serviço de centralização e coordenação de 
informações da Guiné, resumos de notícias, diretiva com o plano de operações Seta, carta de comando para o comandante-
chefe das Forças Armadas da Guiné. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/004 - “Informações sobre a Guiné” . Contém ordens de serviço, boletins informativos das 
Forças Armadas da Guiné, instruções sobre ação psicossocial. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/005 - “Operação Herança do Tio”. Contém informações sobre a posição de vários países 
africanos perante o problema do ultramar português na conferência de Accra, informações sobre a operação, MLICV – 
Movimento de Libertação das Ilhas de Cabo Verde. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/006 - “Manga de Ronco” . Contém publicação do Batalhão de Caçadores 1932. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/007 - “Reportório toponímico de Portugal” . Contém informações sobre os rios e 
povoações da Guiné. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/008 - “Reportório toponímico de Portugal - Guiné”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/009 - “Relatórios periódicos sobre a evolução dos acontecimentos político-económico-
militares nos períodos de julho – agosto e novembro – dezembro de 1965 pelo Gabinete dos Negócios Políticos do Ministério 
do Ultramar”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0319/010 - “Síntese de informações da PIDE DGS relativas à Guiné”. Contém informações 
sobre pessoal da PIDE na Guiné, situação nos concelhos de Bafatá, Cabu, atividade do inimigo, movimentos suspeitos na 
região fronteiriça da ponta NE da província. 1965 / 1968 
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UI 0320 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/011 - “Atividade de Diallo Selon junto do PAIGC ou da FLING”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/012 - “Pedido de informações de Marrocos, Senegal e República da Guiné através do 
adido militar espanhol”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/013 - “Pedidos de visitas à Guiné” . Contém informações sobre visitas de jornalistas 
estrangeiros ao Senegal, deslocação do médico americano John Austin-Booth por motivos turísticos, viagem de 2 canadianos 
em automóvel, visita de autoridades senegalesas, do adido sul-africano e do adido francês, do cônsul americano em Dakar 
Donald B. Easun, apontamentos da conversa com o COR americano Jonh Glab. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/014 - “Medidas geofísicas na plataforma continental da Guiné Portuguesa pela 
Companhia de Petróleos Total”. Contém croquis e informações sobre os estudos em águas do golfo da Guiné. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/015 - “Ação de propaganda na Guiné”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/016 - “Classificação de áreas quanto à atividade do inimigo”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/017 - “Situação militar no teatro de operações da Guiné” . Contém telegramas, visita de 
jornalistas a Boé com fotografias, recortes de notícias, contactos estabelecidos pela FLING com cópia da carta do presidente 
do Comité Revolucionário da FLING, panfleto sobre informação democrática sobre a guerra colonial – queda de Guilege, 
informação da PIDE sobre atividades contra os estados e províncias ultramarinas. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/018 - “Informações relativas a análise de documentos transmitidos pelo informador 
Joseph” . Contém publicações do CTIG “Efemérides”. 1966 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/019 - “Meios aéreos para o inimigo na Guiné”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/020 - “Boletins informativos sobre a Guiné” . Contém boletim informativo das Forças 
Armadas da Guiné e boletim informativo do MFA na Guiné com notícia sobre as diretivas para a estruturação democrática do 
MFA e preservação de disciplina e hierarquia. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/021 - “Serviços de informação Militares” . Contém informações sobre os SIM, 
documentos de difusão do SIM da Guiné. 1967 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/022 - “Emissor de radiodifusão da Guiné”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/023 - “Documentos TOP SECRET relativos à Guiné” . Contém informações sobre material 
capturado ao inimigo, retaliações sobre território senegalês, ata 17 da reunião de comandos da Guiné de 29 de julho de 
1970, situação do PAIGC no Casamança, croquis com o território da Guiné, Angola e Moçambique, violação e incidentes de 
fronteiras, ações especiais, acampamento de Sambolecunda. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/024 - “Artigos da revista Áfricasia” . Contém cópias dos artigos sobre a segurança da 
África portuguesa e sobre a visita de Amílcar Cabral, Agostinho Neto e Marcelino dos Santos ao Vaticano. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/025 - “Carta do Representante da República da Guiné junto da ONU dirigida ao 
presidente do Conselho de Segurança” . Contém texto da carta enviado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros para 
conhecimento do chefe de Gabinete do ministro da Defesa Nacional e respetiva tradução. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/026 - “Avião abatido por míssil terra-ar em janeiro de 1974” (contém dados sobre nº de 
aviões da Força Aérea na Guiné), 1974. Contém dados sobre nº de aviões da Força Aérea na Guiné. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/027 - “Resenha de informações da 2ª Repartição do SGDN relativa ao teatro de 
operações da Guiné". 1974-01 / 1974-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/028 - “Operação Jaguar” . Contém informações sobre o plano Dragão Marinho para 
1973, plano de organização de um sistema de informações para a República da Guiné e PAIGC, atividades na Guiné, XX 
sessão do Conselho de Ministros da OUA. 1972 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/074/0320/029 - “Processo do CAP Pedro Rodrigues Peralta do Exército Cubano” . Contém cópias de 
documentos apreendidos ao CAP que colaborou no ataque ao aquartelamento das tropas portuguesas na região de Buda na 
Guiné. 1969 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/075 

Título: Ordens e Normas do Comando da Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1969 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 321) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por ordens e normas do Comando Territorial Independente da Guiné, incluindo ordens 
de serviço e ordens de transporte.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2055, 2061 e 2083. 
 

UI 0321 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/075/0321/001 - “Ordens e normas do Comando da Guiné” . Contém cópia do briefing ao ministro 
do Exército realizado no Comando de Defesa Marítima da Guiné. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/075/0321/002 - “Ordens e normas do Comando da Guiné” . Contém quadro orgânico provisório do 
Gabinete Militar do comandante-chefe das Forças Armadas da Guiné. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/075/0321/003 - “Ordens e normas do Comando da Guiné” . Contém ordens de transportes de 
tropas para a Guiné, ordens de serviço do CCFAG e normas de execução permanente do Serviço de Informações Militares do 
CTIG. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/075/0321/004 - “Ordens e normas do Comando da Guiné” . Contém ordens de transportes de 
tropas para a Guiné e ordens de serviço. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/075/0321/005 - “Ordens e normas do Comando da Guiné” . Contém ordens de transportes de 
tropas para a Guiné e ordens de serviço. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/075/0321/006 - “Ordens e normas do Comando da Guiné” . Contém ordens de transportes de 
tropas para a Guiné e ordens de serviço. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/075/0321/007 - “Ordens e normas do Comando da Guiné” . Contém ordens de transportes de 
tropas para a Guiné e notas circulares sobre mobilização de tropas. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/076 

Título: Pedidos de pesquisa e relatórios de notícias relativos à Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 322) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por pedidos de pesquisas e relatórios de notícias sobre a zona da Guiné.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2202, 2225 e 2236. 
 

UI 0322 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/001 - “Pedidos de pesquisa” . Contém pedidos de informação sobre meios navais do 
inimigo, delegações cubanas, atividades subversivas, material do inimigo, situação nas fronteiras, julgamento de Amílcar 
Cabral, atividades do PAIGC, auxílio chinês aos rebeldes da República da Guiné, concentração de material de guerra em 
Ziguinchor, nomeação de militares guineenses para Koundara, contactos entre grupos de libertação da Guiné Portuguesa, 
desmobilizados do exército francês no Senegal, forças inimigas, atividades da China Continental. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/002 - “Pedidos de pesquisa” . Contém pedidos de informação sobre atividades do PAIGC 
na República do Senegal e República da Guiné, identificação de armamento, armas antiaéreas, atividades do PAIGC no Boé, 
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alianças militares, conferência de cartum, visita de Amílcar Cabral, armas de fabrico russo, norte vietnamitas e coreanos no 
PAIGC, agência Tanjug, visita de De Gaulle a Franco, forças da ONU, conferência de Roma, encontro entre Senghor e Amílcar 
Cabral, Comité de Descolonização da ONU, meios navais do PAIGC, atividades contrarrevolucionárias na República da Guiné, 
movimento de navios do Bloco comunista. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/003 - “Pedidos de pesquisa” . Contém pedidos de informação sobre conferência de 
ministros da OUA, elementos brancos no exército do Senegal, situação política na Guiné e no Senegal, apoio ao PAIGC, 
material de guerra russo, reforço do PAIGC, meios navais da República da Guiné e do PAIGC, atividades soviéticas. 1972 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/004 - “Relatórios de notícias” . Contém notícias sobre armadilhas contra helicópteros, 
penetração comunista em África, situação na República da Guiné, atividades de extrema esquerda brasileira, situação nas 
fronteiras, política interna e externa da indonésia, desentendimentos entre elementos do PAIGC e cubanos, atividades 
subversivas, minas contra embarcações, campo de treino do PAIGC, atividades da FLNG, armamento soviético para o exército 
guineense, organização do PAIGC. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/005 - “Relatórios de notícias” . Contém notícias sobre PAIGC, política brasileira, Amílcar 
Cabral, evolução da situação interna, influência chinesa no Mali, exército guineense, meios navais do PAIGC, emissões da 
Rádio Libertação, ação psicológica sobre as populações, situação política. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/006 - “Relatórios de notícias” . Contém notícias sobre reuniões da OUA, atividades do 
PAIGC, apoio russo ao PAIGC, meios aéreos e navais do PAIGC, comité nacional de apoio à luta de libertação dos povos e das 
colónias portuguesas, atividades da FLING, campos de aviação. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/007 - “Ordens e pedidos de pesquisa” . Contém informações sobre ordens de batalha, 
situação nas fronteiras, utilização de minas nos rios pelo inimigo, auxílio chinês aos rebeldes da Guiné, atitude de Casamance, 
da república do Senegal, perante o PAIGC, relatório semanal das atividades navais do Comando de Defesa Marítima 
territorial da Guiné, auxílio militar à República da Guiné. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/008 - “Ordens e pedidos de pesquisa” . Contém informações sobre apoios do exterior, 
atividades de Amílcar Cabral, reunião do Comité de Libertação, planos de informações da Guiné, apoio da OUA aos 
movimentos subversivos, apoio do Senegal ao inimigo, marinha do PAIGC. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/076/0322/009 - “Ordens e pedidos de pesquisa” . Contém informações sobre possível ação militar 
estrangeira contra o teatro de operações da Guiné, apoios do exterior, equipamento do exército senegalês, atividades do 
inimigo, atividades do PAIGC, evolução da situação do inimigo na Guiné em 1970. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/077 

Título: Estudo de Informações da Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau pela 2ª Repartição do SGDN 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 323 - 328) contendo um total de 60 processos 

Âmbito e conteúdo: Série composta estudos de informação mensais elaborados pela 2ª Repartição do SGDN sobre a situação 
na Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2206. 
 

UI 0323 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/001 - “Estudo de informações. Análise das possibilidades do inimigo em relação ao teatro 
de operações da Guiné, nºs 1 a 3”. 1964-01 / 1964-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/002 - “Estudo de informações. Análise das possibilidades do inimigo em relação ao teatro 
de operações da Guiné, nºs 4 a 6”. 1964-04 / 1964-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/003 - “Estudo de informações. Análise das possibilidades do inimigo em relação ao teatro 
de operações da Guiné, nºs 7 a 9”. 1964-07 / 1964-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/004 - “Estudo de informações. Estimativa da situação do IN na Guiné, nºs 10 a 12”. 1964-
10 / 1964-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/005 - “Estudo de informações. Estimativa da situação do IN na Guiné, nºs 13 a 15”. 1965-
01 / 1965-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/006 - “Estudo de informações. Estimativa da situação do IN na Guiné, nºs 16 a 18". 1965-
03 / 1965-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/007 - “Estudo de informações. Estimativa da situação do IN na Guiné, nºs 19 a 21”. 1965-
06 / 1965-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0323/008 - “Estudo de informações. Estimativa da situação do IN na Guiné, nºs 22 a 25”. 1965-
10 / 1965-12 

 

 

 

UI 0324 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/009 - “Estudo de informações. Estimativa da situação do IN na Guiné, nºs 26 a 28”. 1966-
01 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/010 - “Estudo de informações. Guiné e Cabo Verde. Estimativa da situação do IN, nºs 28 
a 31”. 1966-04 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/011 - “Estudo de informações. Guiné e Cabo Verde. Estimativa da situação do IN, nºs 32 
a 34”. 1966-07 / 1966-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/012 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 35 a 37”. 1966-10 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/013 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 39 e 40” . Falta o nº 38. 1967-02 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/014 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 41 a 43”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/015 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 44 a 46”. 1967-07 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/016 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 47 a 49”. 1967-10 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/017 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 50 a 52”. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/018 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 53 e 55” (Falta nº 54). 1968-04 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0324/019 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 56 a 58”. 1968-07 / 1968-09 

 

 

 

UI 0325 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/020 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 59 a 61”. 1968-10 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/021 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 62 a 65” . O estudo nº 63 é relativo ao inimigo em 1968 na Guiné. 1969-01 / 1969-03 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/022 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 66 a 68”. 1969-04 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/023 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 69 a 71”. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/024 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 72 a 74”. 1969-10 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/025 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Macau e Timor. Estimativa da situação 
do IN, nºs 75 a 77”. 1970-01 / 1970-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/026 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 78 e 80” . Contém exposição sobre a situação na Guiné, em Angola e em Moçambique feitas a um jornalista inglês. 
Falta nº 79. 1970-04 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0325/027 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Timor e Macau. Estimativa da situação 
do IN, nºs 81 a 83”. 1970-07 / 1970-09 

 

 

 

UI 0326 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/028 - “Estudo de informações. Guiné, Cabo Verde, Macau e Timor. Estimativa da situação 
do IN, nºs 84 a 86”. 1970-10 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/029 - “Estudo de informações nº 87. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
janeiro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/030 - “Estudo de informações nº 88. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
fevereiro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/031 - “Estudo de informações nº 89. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
março”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/032 - “Estudo de informações nº 90. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a abril”. 
1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/033 - “Estudo de informações nº 91. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
maio”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/034 - “Estudo de informações nº 92. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
junho”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/035 - “Estudo de informações nº 93. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
julho”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/036 - “Estudo de informações nº 94. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
agosto”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/037 - “Estudo de informações nº 95. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
setembro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/038 - “Estudo de informações nº 96. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
outubro” . Contém informação relativa ao teatro de operações da Guiné relativa aos períodos de jan – jun 1970, jul – dez 
1970, jan – jun 1971 e jul – out 1971. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/039 - “Estudo de informações nº 97. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
novembro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0326/040 - “Estudo de informações nº 98. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
dezembro”. 1971  
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UI 0327 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/041 - “Estudo de informações nº 99. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
janeiro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/042 - “Estudo de informações nº 100. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
fevereiro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/043 - “Estudo de informações nº 101. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
março”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/044 - “Estudo de informações nº 102. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
abril”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/045 - “Estudo de informações nº 103. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
maio”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/046 - “Estudo de informações nº 104. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
junho”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/047 - “Estudo de informações nº 105. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
julho”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/048 - “Estudo de informações nº 106. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
agosto”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/049 - “Estudo de informações nº 107. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
setembro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/050 - “Estudo de informações nº 108. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
outubro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/051 - “Estudo de informações nº 109. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
novembro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0327/052 - “Estudo de informações nº 110. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
dezembro”. 1972  
 

 

 

UI 0328 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/053 - “Estudo de informações nº 111. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
janeiro” . Contém estudos e informações sobre a reestruturação do estudo mensal de informações. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/054 - “Estudo de informações nº 112. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
fevereiro”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/055 - “Estudo de informações nº 113. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
março”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/056 - “Estudo de informações nº 114. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
abril”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/057 - “Estudo de informações nº 115. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
maio”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/058 - “Estudo de informações nº 116. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
junho”. 1973  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/059 - “Estudo de informações nº 117. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
julho”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/077/0328/060 - “Estudo de informações nº 118. Guiné. Estimativa da situação do IN referida a 
agosto”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/078 

Título: Diretivas do Comando Chefe da Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 329) contendo um total de 7 processos, 11 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos compostos por diretivas e ordens de serviço do Comando-Chefe da Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2015. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram herdados e 
continuados pela ANS na 2ª Divisão do EMGFA [PT/ADN/EMGFA/2DIV]. 
 

UI 0329 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/078/0329/001 - “Diretivas do Comando Chefe da Guiné” . Contém ordens de serviço do CCFAG, 
orçamentos. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/078/0329/002 - “Diretivas do Comando Chefe da Guiné” . Contém informações da PIDE sobre 
defesa da população civil da província da Guiné. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/078/0329/003 - “Diretivas do Comando Chefe da Guiné” . Contém diretiva sobre ação de contra 
penetração na zona marginal do rio Geba, manobra socioeconómica – esforço no Chão Manjaco, quadro orgânico do quartel-
general do CCFA da Guiné, ordens de operações, normas para a informação provincial, atas das reuniões mensais de 
comandas, procedimentos para com informadores secretos da PIDE, relatórios semanais da atividade das nossas forças, 
relatórios mensais sobre a principal atividade operacional, ata da 4ª reunião do subgrupo de empastelamento. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/078/0329/004 - “Diretivas do Comando Chefe da Guiné” . Contém diretivas sobre integração da 
atividade da ANP na manobra de contrassubversão, fogos de retaliação, funções do comandante-adjunto para a coordenação 
operacional, atividade dos comandos e unidades no âmbito do esforço de pesquisa de notícias e produção de informações, 
defesa de Bissau e intensificação de medidas de segurança, defesa de tabancas e reordenamento em autodefesa no teatro 
de operações, reação antiaérea do inimigo, ações de bombardeamento e apoio de fogo da Força Aérea a ações terrestres, 
reativação do COP 6, segurança das tropas portuguesas, quadros orgânicos, normas de segurança de contrainformação 
relativas a pessoal apresentado, conduta da manobra para a época das chuvas de 1970, remodelação do dispositivo da 
artilharia no teatro de operações, montagem de emboscadas, agravamento da situação na fronteira norte da zona Leste, 
contactos de população sob controlo do inimigo com populações sob o nosso controlo, tratamento dos capturados pelas 
forças no teatro de operações. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/078/0329/005 - “Diretivas do Comando Chefe da Guiné” . Contém diretivas sobre criação do sector 
L 6, classificação de bacias hidrográficas, conduta da manobra na época seca de 1971 – 1972, construção da estrada Mansoa 
– Bissorã, operação na área fulcral do Sara, reordenamento de Gampará – operação satélite Dourado, conduta de ação para 
o período de agosto/setembro, reestruturação do centro de Operações Especiais /QG/CCFAG, cerimonial marítimo, 
atividades de informações das comunicações e informações eletrónicas, criação de um comando de agrupamento 
temporário, criação do comando das milícias, enquadramento de unidades Africanas, tráfego de canoas no rio Geba, 
deslocação do CAOP 2 para Nova Lamego, reordenamento de Bissássema – operação Teimosia. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/078/0329/006 - “Diretivas do Comando Chefe da Guiné” . Contém diretivas sobre planeamento e 
execução de obras militares no teatro de operações da Guiné, colocações e transferências de oficiais, sargentos e praças 
dentro do teatro de operações, criação do COP 4, delegado do Governo da província do concelho de Bafatá, construção da 
estrada Cufar-Catió, ação psicológica no sul da província, conduta da manobra na época das chuvas de 1972, extinção do COP 
6, , ocupação de Cubisseco, enquadramento das forças de milícias na estrutura militar, delegado do governo da província da 
ilha de Bolama, áreas de intervenção do comando-chefe, reestruturação do CAOP 1 relativamente à coordenação e 
impulsionamento das atividades ligadas à promoção socioeconómico do Chão Manjaco, segurança dos itinerários e 
desmatações, classificação das bacias hidrográficas. 1972  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/078/0329/007 - “Diretivas do Comando Chefe da Guiné". Contém diretivas sobre informações das 
transmissões e possibilidades da CHERET Guiné, remodelação do dispositivo na zona leste, diminuição de vulnerabilidades – 
proteção das populações, relatório com fotografias relativas ao material capturado na operação Gato Zincado, visita do adido 
militar COR Huggan e 1º secretário Gerald Clark da embaixada da Grã-Bretanha em Lisboa, guarda matutina, apoio aéreo, 
diminuição de vulnerabilidades, conduta da manobra na época das chuvas de 1973, classificação de bacias hidrográficas, 
ação psicológica, remodelação do dispositivo no Quínara, atualização e evolução da Força africanas, remodelação do 
dispositivo artilheiro, delegado do governo da província do concelho de Catió, ocupação de Chugué e Cobumba, ocupação de 
Jemberem, delegado do governo da província na zona leste, apoio militar aos serviços de educação, remodelação do 
dispositivo na zona oeste, construção da estrada Cadique – Jemberem, conduta de manobra para a época seca 1972/1973, 
criação do COP 5, reorganização dos dispositivos dos setores S2 e S3, reestruturação do Centro de Operações Especiais, áreas 
de intervenção do comando-chefe, criação do comando-chefe das Forças Armadas da Guiné, funções do comando-adjunto 
para a coordenação operacional. 1972 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/079 

Título: Reuniões dos Serviços de Informações do CCI da Guiné 

Datas extremas: 1064 / 1969 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 330 - 333) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos compostos por atas semanais de informação do Centro de Coordenação 
de Informações da Guiné - CCIG. De acordo com as atas para além da referência a notícias que direta ou indiretamente 
revelavam interesse fundamental para a luta anti subversiva, definia também preocupações do comando-Chefe no que se 
referia a informações e medidas a adotar para a orientação do esforço de pesquisa dos serviços de informações militares e 
civis da província da Guiné. A partir de 1967 as atas das reuniões semanais deram origem às resenhas semanais de 
informações do CCI Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2245 e 2279. 
 

UI 0330 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0330/001 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0330/002 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0330/003 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0330/004 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais. 1966  
 

 

 

UI 0331 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0331/005 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0331/006 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0331/007 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais do Centro de Coordenação de Informações - CCI. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0331/008 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais do Centro de Coordenação de Informações - CCI. 1967  
 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

153/428 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0332/009 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais do Centro de Coordenação de Informações - CCI. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0332/010 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém atas das reuniões 
semanais e resenhas semanais de informações do Centro de Coordenação de Informações - CCI. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0332/011 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém resenhas semanais de 
informações e boletins de informações do Centro de Coordenação de Informações – CCI. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0332/012 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém resenhas semanais de 
informações do Centro de Coordenação de Informações - CCI. 1968  
 

 

 

UI 0333 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0333/013 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém resenhas semanais de 
informações e boletins de informações do Centro de Coordenação de Informações - CCI. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0333/014 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém resenhas semanais de 
informações de Centro de Coordenação de Informações – CCI. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0333/015 - “Reunião dos Serviços de Informação da Guiné” . Contém resenhas semanais de 
informações de Centro de Coordenação de Informações – CCI. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/079/0333/016 - “Normas para o funcionamento do SCCI da Guiné e para a actividade coordenada 
dos vários serviços de informações militares e não militares da província (NFSCCI), pelo Serviço de Centralização e 
Coordenação de Informações”. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/080 

Título: Boletins de Informações do Centro de Coordenação de Informações da Guiné 

Datas extremas: 1973 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 334 – 336) contendo um total de 16 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por boletins de informações do Centro de Coordenação de Informações da Guiné - CCIG. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2245 e 2279. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0334/001 - “Boletim de informações nº 1 do CCIG”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0334/002 - “Boletins de informações nºs 2 – 4 do CCIG”. 1965-04 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0334/003 - “Boletins de informações nºs 5 – 7 do CCIG”. 1965-07 / 1965-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0334/004 - “Boletins de informações nºs 8 - 10 do CCIG”. 1965-10 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0334/005 - “Boletins de informações nºs 11 – 13 do CCIG”. 1966-01 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0334/006 - “Boletins de informações nºs 14 – 16 do CCIG”. 1966-04 / 1966-06 

 

 

 

UI 0335 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0335/007 - “Boletins de informações nºs 17 – 19 do CCIG”. 1966-07 / 1966-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0335/008 - “Boletins de informações nºs 20 – 22 do CCIG”. 1966-10 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0335/009 - “Boletins de informações nºs 23 – 25 do CCIG”. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0335/010 - "Boletins de informações nºs 26 – 28 do CCIG”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0335/011 - “Boletins de informações nºs 29 – 31 do CCIG”. 1967-07 / 1967-09 

 

 

 

UI 0336 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0336/012 - “Boletins de informações nºs 32 - 34 do CCIG”. 1967-10 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0336/013 - “Boletins de informações nºs 35 – 37 do CCIG”. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0336/014 - “Boletins de informações nºs 38 – 39 do CCIG”, . Falta o nº 40 – junho. 1968-04 / 
1968-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0336/015 - “Boletins de informações nºs 41 – 43 do CCIG”. 1968-07 / 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/080/0336/016 - “Boletins de informações nºs 44 – 45 do CCIG” . Falta o nº 45 – dezembro. 1968-10 
/ 1968-11 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/081 

Título: INTSUM. Sumários de Informações do Gabinete Militar do CCFA da Guiné 

Datas extremas: 1969 / 1972 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 337 - 338) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por INTSUMs – sumários de informações do CCFA da Guiné e INSUM/OB – sumários de 
informações de ordem de batalha destinado a difundir às forças do teatro de operações e escalões superiores a forma como 
o inimigo organizava, equipava, abastecia e dispunha as suas forças e ainda a forma como o inimigo aliciava, controlava e 
administrava as populações. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2245 e 2250. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0337/001 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-01 / 1969-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0337/002 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-02 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0337/003 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-03 / 1969-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0337/004 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-04 / 1969-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0337/005 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0337/006 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-06 / 1969-07 

 

 

 

UI 0338 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0338/007 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-07 / 1969-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0338/008 - “INTSUM. Sumários de informações do CCFA Guiné”. 1969-08  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0338/009 - “INTSUM/OB. Sumários de informações de Ordens de Batalha do CCFA Guiné". 
1969-10 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0338/010 - “INTSUM/OB. Sumários de informações de Ordens de Batalha do CCFA Guiné". 
1970-01 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0338/011 - “INTSUM/OB. Sumários de informações de Ordens de Batalha do CCFA Guiné". 
1970-07 / 1970-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0338/012 - “INTSUM/OB. Sumários de informações de Ordens de Batalha do CCFA Guiné". 
1971-01 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/081/0338/013 - “INTSUM/OB. Sumários de informações de Ordens de Batalha do CCFA Guiné". 
1972-10  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/082 

Título: INTREPS. Relatórios de InformaçõesS do CCFA da Guiné 

Datas extremas: 1969 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 339 - 341) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por INTREPS – relatórios mensais de informações para os escalões superiores e laterais 
de governo ou de comando, pelo que se resumia a uma síntese conclusiva cuja análise era fragmentada em anexos para 
trabalho dos respetivos estados-maiores. No interior do teatro de operações, o INTREP era difundido apenas atá ao escalão 
agrupamento 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2245. 
Unidades de descrição relacionadas: Após a extinção do SGDN, em Abril de 1974, os processos desta série foram herdados e 
continuados pela ANS na 2ª Divisão do EMGFA [PT/ADN/EMGFA/2DIV]. 
 

UI 0339 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0339/001 - “INTREPS nº 1 - 4 do CCFAG” . Falta do nº 2. 1969-09 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0339/002 - “INTREPS Nº 1 - 3 do CCFAG”. 1970-01 / 1970-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0339/003 - “INTREPS nº 4 - 6 do CCFAG”. 1970-04 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0339/004 - “INTREPS nº 7 – 9 do CCFAG”. 1970-07 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0339/005 - “INTREPS nº 10 - 12 do CCFAG”. 1970-10 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0339/006 - “INTREPS nº 1 - 3 do CCFAG”. 1971-01 / 1971-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0339/007 - “INTREPS nº 4 – 6 do CCFAG”. 1971-04 / 1971-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0340/008 - “INTREPS nº 7 - 9 do CCFAG”. 1971-07 / 1971-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0340/009 - “INTREPS nº 10 – 12 do CCFAG”. 1971-10 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0340/010 - “INTREPS nº 1 - 3 do CCFAG”. 1972-01 / 1972-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0340/011 - “INTREPS nº 4 - 6 do CCFAG”. 1972-04 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0340/012 - “INTREPS nº 7 - 9 do CCFAG”. 1972-07 / 1972-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0340/013 - “INTREPS nº 10 - 12 do CCFAG”. 1972-10 / 1972-12 
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156/428 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0341/014 - “INTREPS nº 1 - 3 do CCFAG”. 1972-01 / 1972-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0341/015 - “INTREPS nº 5 - 6 do CCFAG” . Falta o nº 4. 1973-05 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0341/016 - “INTREPS nº 7 - 9 do CCFAG”. 1973-07 / 1973-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0341/017 - “INTREPS nº 10 - 12 do CCFAG” . Contém o estudo de situação de informações 
3/73. 1973-10 / 1973-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/082/0341/018 - “INTREPS nº 1 - 4 do CCFAG”. 1974-01 / 1974-04 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/083 

Título: PERINTREPS do CTIG E CCFA da Guiné 

Datas extremas: 1961 / 1974 

Dimensão e suporte: 14 cxs. (cx. nº 342 – 355) contendo 132 processos  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação, 
recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN) e emitidos pelo Comando Territorial 
Independente da Guiné (CTIG) e Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné (CCFAG). Referem-se à situação geral, interna 
e externa, da província de Angola, às atividades e potencial de combate do inimigo, análise da situação socioeconómica da 
região, atividades no espaço aéreo, na área de responsabilidade naval, contrainformação, segurança de fronteiras. Englobam 
ainda anexos com mapas de material capturado, estimativa de baixas do inimigo, movimento e apresentação de populações, 
movimento de ausências ilegítimas e deserções e informações afins. O território da Guiné constituía a 4ª Região Militar, de 
acordo com o Decreto-Lei nº 43.351, de 24 de novembro de 1960, juntamente com Moçambique e os comandos territoriais 
independentes dos Açores, da Madeira, de Cabo Verde, do Estado da Índia, de Macau e de Timor.  
Sistema de organização: Série constituída por processos ordenados por ordem cronológica. Iniciam-se com os PERINTREPS 
do Comando Territorial Independente da Guiné (CTIG), 1963 – 1969, continuando com os PERINTREPS do Comando Chefe 
das Forças Armadas da Guiné que substituiu o Com 

 

UI 0342 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/001 - “PERINTREPS nº 10 a 13 do CTIG”. 1961-09 / 1961-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/002 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CTIG”. 1962-01 / 1962-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/003 - “PERINTREPS nº 2 a 10 do CTIG”. 1963-03 / 1963-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/004 - “PERINTREPS nº 11 a 15 do CTIG”. 1963-08 / 1963-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/005 - “PERINTREPS nº 16 a 20 do CTIG”. 1963-11 / 1963-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/006 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CTIG”. 1964-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/007 - “PERINTREPS nº 5 a 8 do CTIG”. 1964-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0342/008 - “PERINTREPS nº 9 a 12 do CTIG”. 1964-03  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0343/009 - “PERINTREPS nº 13 a 17 do CTIG”. 1964-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0343/010 - “PERINTREPS nº 18 a 21 do CTIG”. 1964-05  
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157/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0343/011 - “PERINTREPS nº 22 a 25 do CTIG”. 1964-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0343/012 - “PERINTREPS nº 26 a 30 do CTIG”. 1964-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0343/013 - “PERINTREPS nº 31 a 34 do CTIG”. 1964-08  
 

 

 

UI 0344 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0344/014 - “PERINTREPS nº 35 a 38 do CTIG”. 1964-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0344/015 - “PERINTREPS nº 39 a 43 do CTIG”. 1964-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0344/016 - “PERINTREPS nº 44 a 47 do CTIG”. 1964-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0344/017 - “PERINTREPS nº 48 a 52 do CTIG”. 1964-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0344/018 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CTIG”. 1965-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0344/019 - “PERINTREPS nº 5 a 8 do CTIG”. 1965-02  
 

 

 

UI 0345 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/020 - “PERINTREPS nº 9 a 12 do CTIG”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/021 - “PERINTREPS nº 13 a 17 do CTIG”. 1965-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/022 - PERINTREPS nº 18 a 21 do CTIG”. 1965-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/023 - “PERINTREPS nº 22 a 25 do CTIG”. 1965-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/024 - “PERINTREPS nº 26 a 30 do CTIG”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/025 - “PERINTREPS nº 31 a 34 do CTIG”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/026 - “PERINTREPS nº 35 a 39 do CTIG”. 1965-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/027 - “PERINTREPS nº 40 a 43 do CTIG”. 1965-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/028 - “PERINTREPS nº 44 a 47 do CTIG”. 1965-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0345/029 - “PERINTREPS nº 48 a 52 do CTIG”. 1965-12  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/030 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CTIG”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/031 - “PERINTREPS nº 5 a 8 do CTIG”. 1966-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/032 - “PERINTREPS nº 9 a 13 do CTIG”. 1966-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/033 - “PERINTREPS nº 14 a 17 do CTIG”. 1966-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/034 - “PERINTREPS nº 18 a 21 do CTIG”. 1966-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/035 - “PERINTREPS nº 22 a 26 do CTIG”. 1966-06  
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158/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/036 - “PERINTREPS nº 27 a 30 do CTIG”. 1966-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/037 - “PERINTREPS nº 31 a 34 do CTIG”. 1966-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/038 - “PERINTREPS nº 35 a 39 do CTIG”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/039 - “PERINTREPS nº 40 a 43 do CTIG”. 1966-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/040 - “PERINTREPS nº 44 a 47 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 1/66. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0346/041 - “PERINTREPS nº 48 a 53 do CTIG” . Contém relatórios quinzenais 2 e 3/66. 1966-12 
/ 1967-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/042 - “PERINTREPS nº 1 a 3 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 1/67. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/043 - “PERINTREPS nº 4 a 7 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 2 e 3/67. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/044 - “PERINTREPS nº 8 a 12 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 5/67. 1967-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/045 - “PERINTREPS nº 13 a 16 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 6 e 7/67. 1967-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/046 - “PERINTREPS nº 17 a 20 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 8 e 9/67. 1967-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/047 - “PERINTREPS nº 21 a 25 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 10 e 11/67. 1967-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/048 - “PERINTREPS nº 26 a 29 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 12 e 13/67. 1967-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/049 - “PERINTREPS nº 30 a 34 do CTIG” . Contém relatório quinzenal 14/67. 1967-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/050 - “PERINTREPS nº 35 a 37 do CTIG”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/051 - “PERINTREPS nº 39 a 43 do CTIG”. 1967-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/052 - “PERINTREPS nº 44 a 47 do CTIG”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0347/053 - “PERINTREPS nº 48 a 51 do CTIG”. 1967-12  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/054 - “PERINTREPS nº 1 a 3 do CTIG”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/055 - “PERINTREPS nº 5 a 9 do CTIG”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/056 - “PERINTREPS nº 10 a 13 do CTIG”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/057 - “PERINTREPS nº 14 a 17 do CTIG”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/058 - “PERINTREPS nº 18 a 22 do CTIG”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/059 - “PERINTREPS nº 23 a 26 do CTIG”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/060 - “PERINTREPS nº 27 a 30 do CTIG”. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/061 - “PERINTREPS nº 31 a 35 do CTIG”. 1968-08  
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159/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/062 - “PERINTREPS nº 36 a 39 do CTIG”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/063 - “PERINTREPS nº 40 a 44 do CTIG”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/064 - “PERINTREPS nº 45 a 48 do CTIG”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0348/065 - “PERINTREPS nº 49 a 53 do CTIG”. 1968-12  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/066 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CTIG”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/067 - “PERINTREPS nº 5 a 8 do CTIG”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/068 - “PERINTREPS nº 9 a 12 do CTIG”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/069 - “PERINTREPS nº 13 a 17 do CTIG”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/070 - “PERINTREPS nº 18 a 22 do CTIG”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/071 - “PERINTREPS nº 23 a 26 do CTIG”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/072 - “PERINTREPS nº 27 a 30 do CTIG”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/073 - “PERINTREPS nº 31 a 35 do CTIG”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/074 - “PERINTREPS nº 36 a 39 do CTIG”. 1969-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0349/075 - “PERINTREPS nº 40 a 43 do CTIG”. 1969-10  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/076 - “PERINTREPS nº 44 a 47 do CCFAG”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/077 - “PERINTREPS nº 49 a 52 do CCFAG”. 1969-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/078 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CCFAG”. 1970-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/079 - “PERINTREPS nº 5 a 8 do CCFAG”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/080 - “PERINTREPS nº 9 a 12 do CCFAG”. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/081 - “PERINTREPS nº 13 a 17 do CCFAG”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/082 - “PERINTREPS nº 18 a 21 do CCFAG”. 1970-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0350/083 - “PERINTREPS nº 23 a 25 do CCFAG”. 1970-06  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/084 - “PERINTREPS nº 26 a 30 do CCFAG”. 1970-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/085 - “PERINTREPS nº 31 a 34 do CCFAG”. 1970-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/086 - “PERINTREPS nº 36 a 39 do CCFAG”. 1970-09  
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160/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/087 - “PERINTREPS nº 40 a 43 do CCFAG”. 1970-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/088 - “PERINTREPS nº 44 a 47 do CCFAG”. 1970-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/089 - “PERINTREPS nº 48 a 53 do CCFAG”. 1970-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/090 - “PERINTREPS nº 1 a 3 do CCFAG”. 1971-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/091 - “PERINTREPS nº 4 a 7 do CCFAG”. 1971-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/092 - “PERINTREPS nº 8 a 12 do CCFAG”. 1971-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/093 - “PERINTREPS nº 13 a 16 do CCFAG”. 1971-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0351/094 - “PERINTREPS nº 17 a 20 do CCFAG”. 1971-05  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/095 - “PERINTREPS nº 21 a 25 do CCFAG”. 1971-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/096 - “PERINTREPS nº 26 a 30 do CCFAG”. 1971-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/097 - “PERINTREPS nº 31 a 34 do CCFAG”. 1971-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/098 - “PERINTREPS nº 35 a 38 do CCFAG”. 1971-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/099 - “PERINTREPS nº 39 a 42 do CCFAG”. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/100 - “PERINTREPS nº 43 a 47 do CCFAG”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/101 - “PERINTREPS nº 48 a 51 do CCFAG”. 1971-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/102 - “PERINTREPS nº 1 a 5 do CCFAG”. 1972-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/103 - “PERINTREPS nº 6 a 9 do CCFAG”. 1972-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/104 - “PERINTREPS nº 10 a 13 do CCFAG”. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0352/105 - “PERINTREPS nº 14 a 18 do CCFAG”. 1972-04  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/106 - “PERINTREPS nº 19 a 22 do CCFAG”. 1972-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/107 - “PERINTREPS nº 23 a 26 do CCFAG”. 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/108 - “PERINTREPS nº 27 a 31 do CCFAG”. 1972-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/109 - “PERINTREPS nº 32 a 35 do CCFAG”. 1972-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/110 - “PERINTREPS nº 36 a 40 do CCFAG”. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/111 - “PERINTREPS nº 41 a 44 do CCFAG”. 1972-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/112 - “PERINTREPS nº 45 a 48 do CCFAG”. 1972-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/113 - “PERINTREPS nº 49 a 53 do CCFAG”. 1972-12  
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161/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/114 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CCFAG”. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/115 - “PERINTREPS nº 5 a 8 do CCFAG”. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0353/116 - “PERINTREPS nº 9 a 13 do CCFAG”. 1973-03  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/117 - “PERINTREPS nº 14 a 17 do CCFAG”. 1973-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/118 - “PERINTREPS nº 18 a 21 do CCFAG”. 1973-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/119 - “PERINTREPS nº 22 a 26 do CCFAG”. 1973-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/120 - “PERINTREPS nº 27 a 30 do CCFAG”. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/121 - “PERINTREPS nº 31 a 34 do CCFAG”. 1973-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/122 - “PERINTREPS nº 35 a 39 do CCFAG”. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/123 - “PERINTREPS nº 40 a 43 do CCFAG”. 1973-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/124 - “PERINTREPS nº 44 a 48 do CCFAG”. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0354/125 - “PERINTREPS nº 49 a 52 do CCFAG”. 1973-12  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0355/126 - “PERINTREPS nº 1 a 4 do CCFAG”. 1974-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0355/127 - “PERINTREPS nº 5 a 9 do CCFAG”. 1974-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0355/128 - “PERINTREPS nº 10 a 13 do CCFAG”. 1974-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0355/129 - “PERINTREPS nº 14 a 18 do CCFAG”. 1974-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0355/130 - “PERINTREPS nº 19 a 22 do CCFAG”. 1974-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0355/131 - “PERINTREPS nº 23 a 26 do CCFAG”. 1974-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/083/0355/132 - “Relatório especial de informações 1/74”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/084 

Título: PERINTREPS do Comando de Defesa Maritima da Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (cx. nº 356) contendo 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação, 
recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN) e emitidos pelo Comando de Defesa Marítima 
da Guiné  
Sistema de organização: Série constituída por processos ordenados por ordem cronológica. Nº de ordem original de 
processo: 2245 e 2250. 
 

UI 0356 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/001 - “PERINTREPS nº 1, 2 e 5 do CDMG” . 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/002 - “PERINTREPS nº 1 e 4 do CDMG”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/003 - “PERINTREPS nº 3, 4 e 9 a 12 do CDMG”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/004 - “PERINTREPS nº 2 a 12 do CDMG” . 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/005 - “PERINTREPS nº 2 e 8 do CDMG”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/006 - “PERINTREPS nº 1 a 8, 10 e 12 do CDMG”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/007 - “PERINTREPS nº 1 a 12 do CDMG”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/008 - “PERINTREPS nº 1 a 6 e 8 a 12 do CDMG”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/084/0356/009 - “PERINTREPS nº 1 a 6, 8 e 10 do CDMG”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/085 

Título: Resumos de Operações da Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 357 - 359) contendo um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por resumos de operações das tropas portuguesas na Guiné e em Cabo Verde e 
relatórios semanais com sumários de atividades. 
Sistema de organização: Série constituída por processos ordenados por ordem cronológica. Nº de ordem original de 
processo: 2245 e 2250. 
 

UI 0357 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0357/001 - “Resumo de operações das Nossas Tropas na Guiné” . Contém relações com 
elementos informativos e croquis. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0357/002 - “Resumo de operações das Nossas Tropas no sector Bissau” . Contém relatórios 
semanais. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0357/003 - “Resumo de operações das Nossas Tropas no sector Sul” . Contém relatórios 
semanais. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0357/004 - “Resumo de operações das Nossas Tropas no sector Leste” . Contém relatórios 
semanais. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0357/005 - “Resumo de operações das Nossas Tropas no sector Oeste” . Contém relatórios 
semanais. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0357/006 - “Resumo de operações das Nossas Tropas na Guiné” . Contém relações com 
elementos informativos e croquis. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0357/007 - “Resumo de operações das Nossas Tropas na Guiné” . Contém resumo das ações 
do inimigo. 1970  
 

 

 

UI 0358 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0358/008 - “Resumo de operações das Forças Terrestres do sector Bissau” . Contém relatórios 
semanais. 1964  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0358/009 - “Resumo de operações das Forças Terrestres do sector Bissau” . Contém relatórios 
semanais. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0358/010 - “Resumo de operações das Forças Terrestres do sector Leste” . Contém relatórios 
semanais. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0358/011 - “Resumo de operações das Forças Terrestres do sector Oeste” . Contém relatórios 
semanais e resumos das operações das Nossas Tropas. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0358/012 - “Relatórios semanais sobre as atividades das Forças Terrestres na Guiné” . Contém 
relações com elementos informativos e croquis. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0359 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/013 - “Resumo de operações das Forças Aéreas do Comando da Zona Aérea de Cabo 
Verde e Guiné” . Contém relatórios semanais. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/014 - “Resumo de operações das Forças Aéreas do Comando da Zona Aérea de Cabo 
Verde e Guiné” . Contém relatórios semanais. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/015 - “Resumo de operações das Forças Navais do Comando da Defesa Marítima da 
Guiné” . Contém relatórios semanais. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/016 - “Resumo de ações do inimigo na Guiné” . Contém sumário de actividades e croquis. 
1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/017 - “Resumo de ações do inimigo na Guiné” . Contém sumário de actividades e croquis. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/018 - “Síntese da atividade inimiga e da evolução da situação na província no período de 
20ABR a 30MAI 1969”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/019 - “Relatórios mensais de atividade operacional da Guiné: nº 7, 10 e 11. Contém nº 7, 
10 e 11. 1968-07 / 1968-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/085/0359/020 - “Relatório de operações” . Contém nº 1/69 relativo à operação Plutos. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/086 

Título: Relatórios diários da situação sociopolitica da Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 357 - 359) contendo um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por resumos de operações das tropas portuguesas na Guiné e em Cabo Verde e 
relatórios semanais com sumários de atividades. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2250. 
 

UI 0360 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/086/0360/021 - “Relatório Diário da Situação Sociopolítica da Guiné, nº 33”. 1974-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/086/0360/022 - “Relatório Diário da Situação Sociopolítica da Guiné, nº 39”. 1974-07  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/087 
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Título: Relatórios semanais de atividades navais da Guiné 

Datas extremas: 1974  
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 360) contendo um total de 2 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios diários da situação sociopolítica da Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2255. 
 

UI 0361 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0361/001 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné, nº 1 a 18. 1965-07 / 1965-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0361/002 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné, nº 20 a 26/65 e 1 a 16/66. 
1965-11 / 1966-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0361/003 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné, nº 17 a 30. 1966-04 / 1966-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0361/004 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné, nº 31 a 42). 1966-08 / 1966-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0361/005 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné, nº 43 a 52/66 e 1 a 4/67. 1966-
10 / 1967-01 

 

 

 

UI 0362 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0362/006 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné, nº 5 a 24. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0362/007 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné, nº 25 a 51). 1967-06 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0362/008 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné”. 1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0362/009 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné”. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0362/010 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné”. 1969-01 / 1969-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/087/0362/011 - “Relatórios semanais de atividades navais da Guiné”. 1969-08 / 1969-12 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/088 

Título: SUPINTREPS da Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1969 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 361 - 362) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios semanais do Comando de Defesa Marítimo Territorial da Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2256. 
 

UI 0363 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/001 - “SUPINTREP 1 do CTIG: Estudo sumário do inimigo do Sector C”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/002 - “SUPINTREPS 2 do CTIG: Estudo e interpretação dos documentos apreendidos na 
Operação «Alvor» ”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/003 - “SUPINTREPS 3 do CTIG: O manual do guerrilheiro do PAIGC”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/004 - “SUPINTREPS 4 do CTIG: Estudo do inimigo na área Injassane – Incassol – Forreá”. 
1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/005 - “SUPINTREPS 5 do CTIG: Análise do emprego de engenhos explosivos pelo IN em 
1963 e 1964”. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/006 - “SUPINTREPS 6 do CTIG: O nosso primeiro livro de leitura”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/007 - “SUPINTREPS 7 do CTIG: Estudo e interpretação dos documentos capturados nas 
bases de Biambe, Sano e Sambuiá”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/008 - “SUPINTREPS 8 do CTIG: Elementos da ordem de batalha”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/009 - “SUPINTREPS 12 do CTIG: O inimigo em 1966”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/010 - “SUPINTREP 14 do CTIG: Organização militar do inimigo”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/011 - “SUPINTREPS 15 do CTIG: Organização militar e organização político-administrativa 
do Inimigo – suas relações”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/012 - “SUPINTREPS 16 do CTIG: Estudo do inimigo”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/013 - “SUPINTREP 1 do EMA: Forças navais do inimigo. República da Guiné e PAIGC”. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/014 - “SUPINTREP de contra-subversão 1 do CCFAG”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/015 - “SUPINTREP de contra-subversão 8 do CCFAG”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/016 - “SUPINTREP 1 do CCFAG: O inimigo no Teatro de Operações da Guiné em 
Dezembro de 1969 e evolução provável da situação”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/017 - “SUPINTREP 12 do CCFAG: Panorama social da Guiné”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0363/018 - “SUPINTREP 35 do CCFAG: Evolução da actividade e da situação do inimigo no 
teatro de operações até ao presente”. 1970  
 

 

 

UI 0364 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/019 - “SUPINTREP 10 do CCFAG: Populações da Guiné”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/020 - “SUPINTREP 21 do CCFAG: República do Senegal. Meio Humano e Estruturas”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/021 - “SUPINTREP 22 do CCFAG: República da Guiné. Meio Humano e Estruturas”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/022 - “SUPINTREP 31 do CCFAG: Ordem de batalha do PAIGC. Composição, dispositivo e 
potencial”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/023 - “SUPINTREP 32 do CCFAG: Ordem de batalha do PAIGC. Instrução, táctica e 
logística”. Contém atualização dos SUPINTREPS 31 e 32 e informações sobre pessoal de reforço ao SIM da Guiné. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/024 - “SUPINTREP 35 do CCFAG. Aditamento nº 1: Evolução da actividade e da situação 
do inimigo no teatro de operações referente a 1970”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/025 - “SUPINTREP 36 do CCFAG: Seminário de quadros do PAIGC. Palestras proferidas 
por Amílcar Cabral aos quadros do inimigo”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/026 - “SUPINTREP 11 do CCFAG: Religiões da Guiné”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/088/0364/027 - Atualização do SUPINTREP 33 do CCFAG: Armamento e equipamento do inimigo. 
Ficha relativa a nova mina aquática artesanal”. 1972 / 1974 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/089 

Título: Relatórios de ação psicológica da Guiné 

Datas extremas: 1973 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 363 - 364) contendo um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por SUPINTREPS do Comando Territorial Independente da Guiné (CTIG), do Comando-
Chefe das Forças Armadas da Guiné (CCFAG) e Estado Maior da Armada (EMA) e SUPINTREPS de contrassubversão do CCFAG. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2258, 2278, 2322, 2626 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 90 – Ação Psicológica da Guiné [PT/ADN/SGDN/2REP/090] 
 

UI 0365 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/089/0365/001 - “Relatório periódico de ação psicológica do CTI da Guiné”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/089/0365/002 - “Relatório periódico de ação psicológica do CCFAG”. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/089/0365/003 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica do CCFAG”. 1972-01 / 1972-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/089/0365/004 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica do CCFAG”. 1972-04 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/089/0365/005 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica do CCFAG”. 1972-07 / 1972-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/089/0365/006 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica do CCFAG". 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/089/0365/007 - “Relatório trimestral de ação psicológica do CCFAG". 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/090 

Título: Ação Psicológica da Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 365) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de ação psicológica do Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné e 
Comando Territorial Independente da Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2259 e 2573 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 89 – Relatórios de Ação Psicológica da Guiné [PT/ADN/SGDN/2REP/089] 
 

UI 0366 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/001 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre o artigo de Piero Garzaroli sobre a 
situação na Guiné desfavorável aos portugueses, análise da propaganda adversa aos propósitos nacionais com interferência 
direta ou indireta nos grupos humanos do teatro de operações na Guiné. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/002 - “Ação psicológica” . Contém informações sobre apresentação de elementos 
inimigos com relação de combatentes inimigos, exploração psicológica sobre as Nossas Tropas, a população e o inimigo com 
tomada de medidas, ata da reunião da ação psicológica, orçamento para fazer face a despesas com apresentados e 
recuperados. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/003 - “Estado de espirito das populações” . Contém informação da PIDE. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/004 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre propaganda do inimigo, 
considerações sobre a província da Guiné feitas por António Batiça Ferreira. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/005 - “Ação psicológica” . Contém informação do Adido Militar e Aeronáutico em 
Washington sobre a situação na Guiné, notícias sobre a luta de libertação na Guiné, INTRANSREP da CHERET sobre o ataque a 
Conakry, declarações de Leopold Senghor. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/006 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre contrapropaganda radiofónica na 
Guiné, Angola e Moçambique, situação da rádio na Guiné, boatos em Bissau, gases de combate empregados no Vietname. 
1964 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/007 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre o artigo de Piero Garzaroli sobre a 
situação na Guiné desfavorável aos portugueses, análise da propaganda adversa aos propósitos nacionais com interferência 
direta ou indireta nos grupos humanos do teatro de operações na Guiné. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/008 - “Ação psicológica” . Contém informação a DGS sobre o estado da população sob 
controlo inimigo e apresentações de elementos da população no posto da DGS em Bissorã. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/009 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre reuniões suspeitas em Bissau, 
possíveis ligações da ARA com os movimentos antiportugueses no ultramar, ação de sabotagem na BA 3, destroços de 
aeronaves e minas marítimas. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0366/010 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre notícias relativas a 17 indivíduos 
acusados de fazerem parte de uma rede portuguesa. 1971  
 

 

 

UI 0367 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/011 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre a detenção de cidadãos portugueses 
pelas autoridades senegalesas, emigração de nativos, comportamento das populações e apresentações no posto da DGS em 
Bissorá, populações fugidas ao controlo das forças nacionais. 1965 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/012 - “Ação psicológica” . Contém informações sobre a atitude e estado de espirito e 
descontentamento das populações. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/013 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre o descontentamento das 
populações, envio de documentos de caráter subversivo nomeadamente do MIE – Movimento Independente do Exército. 
1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/014 - “Ação psicológica” . Contém informação sobre noticias relativas à ação dos 
portugueses na Guiné e ataques em larga escala por parte do inimigo. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/015 - “Ação psicológica” . Contém relatórios de notícias sobre a introdução de um grupo 
armado contra revolucionário na República da Guiné, distribuição de panfletos subversivos. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/016 - “Atitudes inconvenientes” . Contém informações do diretor geral de Segurança ao 
GEN CEMGFA, incluindo rádios transmitidos dos postos de Luanda e Lourenço Marques. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/017 - “Ação psicológica” . Contém nota sobre emissões da Rádio Portugal Livre em 
Bucareste, atitudes suspeitas e ações subversivas com publicação Passa Palavra - órgão dos militares da FPLN – Frente 
Patriótica de Libertação Nacional. 1967 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/018 - “Influência no estado de espírito das Nossas Tropas” . Contém informações sobre o 
sobrevoo do navio António Carlos por um helicóptero com as letras SU. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/019 - “Estado de espírito das populações” . Contém informações da DGS sobre 
reagrupamento das populações. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/020 - “Ação psicológica” . Contém informações da DGS sobre a situação na província da 
Guiné. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/090/0367/021 - “Subversão na Guiné” . Contém elementos da OB relativos a 1 - Efemérides da 
subversão na Guiné, 2 - Estatutos e programa do PAIGC, 3 - Divisão territorial do inimigo e 4 - Armamento do inimigo, cópia 
da publicação Passa Palavra encontrada junto ao aquartelamento de Xime, informações sobre a moral das tropas da Guiné, 
cópia de uma carta do PAIGC encontrada junto ao Forte de Biambe e dirigida aos soldados portugueses. 1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/091 
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Título: SITREPS da Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 368 - 370) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS, relatórios de situação, do Comando Militar e do Comando Chefe das Forças 
Armadas da Guiné (CCFAG). 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2260, 2261 e 2262. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
 

UI 0368 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0368/001 - “SITREPS do Comando da Guiné”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0368/002 - “SITREPS do Comando da Guiné” . Contém notas sobre as relações com as 
autoridades senegalesas, operações militares e mensagens. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0368/003 - “SITREPS do Comando da Guiné” . Contém notas sobre incidentes da fronteira com 
a República do Senegal e República da Guiné, atentado de Farim, mensagens. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0368/004 - “Resumos de SITREPS da Guiné”. 1966-09 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0368/005 - “SITREPS do Comando da Guiné” . Contém SITREPS sobre incidentes de fronteira na 
região de Vendu Coli, incidentes de Buruntuma com avião da FAP alvejado de Kandica. 1968 / 1969 

 

 

 

UI 0369 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0369/006 - “SITREPS do Comando da Guiné”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0369/007 - “SITREPS do Comando da Guiné”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0369/008 - “SITREPS do Comando da Guiné”. 1972  
 

 

 

UI 0370 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0370/009 - “SITREPS do Comando da Guiné”. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0370/010 - “SITREPS do Comando da Guiné”. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/091/0370/011 - “SITREPS do Comando da Guiné”. Contém informações sobre a situação militar na 
região NE do teatro de operações da Guiné. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/092 

Título: SITREPS do Comando da zona aérea de Cabo Verde e Guiné (COMZAVERDE GUINÉ) 
Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 371) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS, relatórios de situação, do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné 
(COMZAVerde Guine).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2260, 2261 e 2262. 
 

UI 0371 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/092/0371/001 - “SITREPS do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/092/0371/002 - “SITREPS do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné”. 1964 / 1967 
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169/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/092/0371/003 - “SITREPS do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné”. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/093 

Título: SITREPS do Comando de Defesa Marítima da Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 371) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS, relatórios de situação, do Comando de Defesa Marítima da Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2260, 2261 e 2262. 
 

UI 0371 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/093/0371/001 - “SITREPS do Comando de Defesa Marítima da Guiné”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/093/0371/002 - “SITREPS do Comando de Defesa Marítima da Guiné”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/093/0371/003 - “SITREPS do Comando de Defesa Marítima da Guiné”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/093/0371/004 - “SITREPS do Comando de Defesa Marítima da Guiné”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/093/0371/005 - “SITREPS do Comando de Defesa Marítima da Guiné”. 1971 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/094 

Título: SITREPS Circunstanciados do CTIG e CCFA da Guiné 

Datas extremas: 1967 / 1974 

Dimensão e suporte: 12 cxs. (nº 372 -383) contendo 82 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados produzidos pelo Comando Territorial Independente da 
Guiné (CTIG) e Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné (CCFAG) sobre a atividade operacional na Guiné. A partir de 
novembro de 1969 os SITREPS passaram a ser elaborados pelo CCFAG mantendo a numeração sequencial iniciada pelo CTIG. 
Estes SITREPS passam a incluir os SITREPS circunstanciados do Comando de Defesa Marítima, o Comando Territorial 
Independente e o Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Nº original de processo: 2265.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 92 – SITREPS do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné (COMZAVerde 
Guiné) [PT/ADN/SGDN/2REP/092] 
 

UI 0372 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/001 - “SITREPS Circunstanciados nº 1, 2 e 4 do CTIG” . Falta nº 3. 1967-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/002 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 a 8 do CTIG”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/003 - “SITREPS Circunstanciados nº 9 a 12 do CTIG”. 1967-09 / 1967-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/004 - “SITREPS Circunstanciados nº 13 – 17 do CTIG”. 1967-10 / 1967-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/005 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 22 do CTIG”. 1967-12 / 1968-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/006 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 4 do CTIG”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/007 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 – 8 do CTIG”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/008 - “SITREPS Circunstanciados nº 9 – 12 do CTIG”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0372/009 - “SITREPS Circunstanciados nº 13 – 16 do CTIG”. 1968-04  
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170/428 
 

 

 

UI 0373 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/010 - “SITREPS Circunstanciados nº 17 – 21 do CTIG”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/011 - “SITREPS Circunstanciados nº 22 – 25 do CTIG”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/012 - “SITREPS Circunstanciados nº 26 – 30 do CTIG”,. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/013 - “SITREPS Circunstanciados nº 31 – 34 do CTIG”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/014 - “SITREPS Circunstanciados nº 35 – 38 do CTIG”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/015 - “SITREPS Circunstanciados nº 39 – 43 do CTIG”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/016 - “SITREPS Circunstanciados nº 44 – 47 do CTIG” . Falta nº 44. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0373/017 - “SITREPS Circunstanciados nº 48 – 52 do CTIG”. 1968-12  
 

 

 

UI 0374 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/018 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 – 8 do CTIG” . Faltam nºs 1 – 4. 1969-01 / 1969-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/019 - “SITREPS Circunstanciados nº 9 – 13 do CTIG”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/020 - “SITREPS Circunstanciados nº 14 – 17 do CTIG”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/021 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 21 do CTIG”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/022 - “SITREPS Circunstanciados nº 22 – 26 do CTIG”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/023 - “SITREPS Circunstanciados nº 27 – 30 do CTIG”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/024 - “SITREPS Circunstanciados nº 31 – 35 do CTIG”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/025 - “SITREPS Circunstanciados nº 36 – 39 do CTIG”. 1969-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0374/026 - “SITREPS Circunstanciados nº 40 – 43 do CTIG”. 1969-10  
 

 

 

UI 0375 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/027 - “SITREPS Circunstanciados nº 44 – 48 do CCFAG”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/028 - “SITREPS Circunstanciados nº 49 – 52 do CCFAG”. 1969-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/029 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 4 do CCFAG”. 1970-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/030 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 – 8 do CCFAG”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/031 - “SITREPS Circunstanciados nº 9 – 13 do CCFAG”. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/032 - “SITREPS Circunstanciados nº 14- 17 do CCFAG”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/033 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 22 do CCFAG”. 1970-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0375/034 - “SITREPS Circunstanciados nº 23 – 26 do CCFAG”. 1970-06  
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171/428 
 

 

 

UI 0376 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0376/035 - “SITREPS Circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAG”. 1970-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0376/036 - “SITREPS Circunstanciados nº 31 – 35 do CCFAG”. 1970-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0376/037 - “SITREPS Circunstanciados nº 36 – 39 do CCFAG”. 1970-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0376/038 - “SITREPS Circunstanciados nº 40 – 43 do CCFAG”. 1970-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0376/039 - “SITREPS Circunstanciados nº 44 – 48 do CCFAG”. 1970-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0376/040 - “SITREPS Circunstanciados nº 49 – 52 do CCFAG”. 1970-12  
 

 

 

UI 0377 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0377/041 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 5 do CCFAG”. 1971-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0377/042 - “SITREPS Circunstanciados nº 6 – 9 do CCFAG”. 1971-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0377/043 - “SITREPS Circunstanciados nº 10 – 13 do CCFAG”. 1971-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0377/044 - “SITREPS Circunstanciados nº 14- 17 do CCFAG”. 1971-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0377/045 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 22 do CCFAG”. 1971-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0377/046 - “SITREPS Circunstanciados nº 23 – 26 do CCFAG”. 1971-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0377/047 - “SITREPS Circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAG”. 1971-07  
 

 

 

UI 0378 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0378/048 - “SITREPS Circunstanciados nº 31 – 35 do CCFAG”. 1971-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0378/049 - “SITREPS Circunstanciados nº 36 – 39 do CCFAG”. 1971-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0378/050 - “SITREPS Circunstanciados nº 40 – 44 do CCFAG”. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0378/051 - “SITREPS Circunstanciados nº 45 – 48 do CCFAG”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0378/052 - “SITREPS Circunstanciados nº 49 – 52 do CCFAG”. 1971-12  
 

 

 

UI 0379 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0379/053 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 5 do CCFAG”. 1972-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0379/054 - “SITREPS Circunstanciados nº 6 – 9 do CCFAG”. 1972-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0379/055 - “SITREPS Circunstanciados nº 10 – 13 do CCFAG”. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0379/056 - “SITREPS Circunstanciados nº 14- 17 do CCFAG”. 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0379/057 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 22 do CCFAG”. 1972-05  
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172/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0379/058 - “SITREPS Circunstanciados nº 23 – 26 do CCFAG”. 1972-06  
 

 

 

UI 0380 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0380/059 - “SITREPS Circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAG”. 1972-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0380/060 - “SITREPS Circunstanciados nº 31 – 35 do CCFAG”. 1972-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0380/061 - “SITREPS Circunstanciados nº 36 – 39 do CCFAG”. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0380/062 - “SITREPS Circunstanciados nº 40 – 44 do CCFAG”. 1972-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0380/063 - “SITREPS Circunstanciados nº 45 – 48 do CCFAG”. 1972-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0380/064 - “SITREPS Circunstanciados nº 49 – 53 do CCFAG”. 1972-12  
 

 

 

UI 0381 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0381/065 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 4 do CCFAG”. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0381/066 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 – 8 do CCFAG”. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0381/067 - “SITREPS Circunstanciados nº 9 – 12 do CCFAG”. 1973-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0381/068 - “SITREPS Circunstanciados nº 13- 16 do CCFAG”. 1973-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0381/069 - “SITREPS Circunstanciados nº 17 – 21 do CCFAG”. 1973-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0381/070 - “SITREPS Circunstanciados nº 22 – 25 do CCFAG”. 1973-06  
 

 

 

UI 0382 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0382/071 - “SITREPS Circunstanciados nº 26 – 30 do CCFAG”. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0382/072 - “SITREPS Circunstanciados nº 31 – 34 do CCFAG”. 1973-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0382/073 - “SITREPS Circunstanciados nº 35 – 39 do CCFAG”. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0382/074 - “SITREPS Circunstanciados nº 40 – 43 do CCFAG”,. 1973-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0382/075 - “SITREPS Circunstanciados nº 44 – 47 do CCFAG”. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0382/076 - “SITREPS Circunstanciados nº 48 – 52 do CCFAG”. 1973-12  
 

 

 

UI 0383 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0383/077 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 4 do CCFAG”. 1974-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0383/078 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 – 8 do CCFAG”. 1974-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0383/079 - “SITREPS Circunstanciados nº 9 – 13 do CCFAG”. 1974-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0383/080 - “SITREPS Circunstanciados nº 14- 17 do CCFAG”. 1974-04  
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173/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0383/081 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 21 do CCFAG”. 1974-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/094/0383/082 - “SITREPS Circunstanciados nº 22 – 25 do CCFAG” . Falta nº 24. 1974-06  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/095 

Título: SITREPS Circunstanciados do Comando Avançado Operacional (CAOP) Teixeira Pinto da Guiné 

Datas extremas: 1969  
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 384) contendo 4 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados produzidos pelo Comando Avançado Operacional Teixeira 
Pinto (CAOP). A partir de novembro de 1969 (nº 44) estes SITREPS passam a fazer parte integrante dos SITREPS 
circunstanciados do CCFA da Guiné. Contém 4 SITREPS relativos à "Operação Aquiles Primeiro" elaborados pelo CAOP 
Teixeira Pinto. 
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Nº original de processo: 2265. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver a SR. 94 - SITREPS Circunstanciados do CTIG E CCFA da Guiné 
[PT/ADN/SGDN/2REP/094].  
 

UI 0384 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/095/0384/001 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 2 do CAOP relativos à Operação Aquiles 
Primeiro”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/095/0384/002 - “SITREPS Circunstanciados nº 3 – 4 do CAOP relativos à Operação Aquiles 
Primeiro”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/095/0384/003 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 2 do CAOP”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/095/0384/004 - “SITREPS Circunstanciados nº 3 – 5 do CAOP”. 1969-05  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/096 

Título: SITREPS Circunstanciados do Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné (COMZA VERDE GUINÉ) 
Datas extremas: 1967 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 384) contendo 29 processos, 2 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados produzidos pelo Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e 
Guiné (COMZA Verde Guiné). Este comando da zona aérea era um comando conjunto das zonas de Cabo Verde e Guiné. A 
partir de novembro de 1969 (nº 44) estes SITREPS passam a fazer parte integrante dos SITREPS circunstanciados do CCFA da 
Guiné.  
Sistema de organização: Processos organizados por ordem cronológica. Nº original de processo: 2265. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver a SR. 94 - SITREPS Circunstanciados do CTIG E CCFA da Guiné 
[PT/ADN/SGDN/2REP/094].  
 

UI 0384 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/001 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 4 do COMZA Verde Guiné”. 1967-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/002 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 – 9 do COMZA Verde Guiné”. 1967-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/003 - “SITREPS Circunstanciados nº 10 – 12 do COMZA Verde Guiné”. 1967-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/004 - “SITREPS Circunstanciados nº 13 – 17 do COMZA Verde Guiné”. 1967-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/005 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 21 do COMZA Verde Guiné”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/006 - “SITREPS Circunstanciados nº 22 – 25 do COMZA Verde Guiné”. 1967-10  
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174/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/007 - “SITREPS Circunstanciados nº 26 – 31 do COMZA Verde Guiné”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/008 - “SITREPS Circunstanciados nº 32 – 35 do COMZA Verde Guiné”. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/009 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 5 do COMZA Verde Guiné”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/010 - “SITREPS Circunstanciados nº 6 - 9 COMZA Verde Guiné”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/011 - “SITREPS Circunstanciados nº 10 – 13 do COMZA Verde Guiné” . O SITREP nº11 
contém 2 fotografias relativos à metralhadora pesada quadrupla e sua guarnição antes da sua destruição na operação 
Martelada III na área de Cassebeche - Quitafine. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/012 - “SITREPS Circunstanciados nº 14 – 17 do COMZA Verde Guiné”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/013 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 22 do COMZA Verde Guiné”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/014 - “SITREPS Circunstanciados nº 23 – 26 do COMZA Verde Guiné”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/015 - “SITREPS Circunstanciados nº 27 – 31 do COMZA Verde Guiné”. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/016 - “SITREPS Circunstanciados nº 32 – 35 do COMZA Verde Guiné”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/017 - “SITREPS Circunstanciados nº 36 – 39 do COMZA Verde Guiné”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/018 - “SITREPS Circunstanciados nº 40 – 44 do COMZA Verde Guiné”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/019 - “SITREPS Circunstanciados nº 45 – 49 do COMZA Verde Guiné”. 1968-11 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/020 - “SITREPS Circunstanciados nº 1 – 4 do COMZA Verde Guiné”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/021 - “SITREPS Circunstanciados nº 5 – 8 do COMZA Verde Guiné”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/022 - “SITREPS Circunstanciados nº 9 – 13 do COMZA Verde Guiné”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/023 - “SITREPS Circunstanciados nº 14 – 17 do COMZA Verde Guiné”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/024 - “SITREPS Circunstanciados nº 18 – 21 do COMZA Verde Guiné”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/025 - “SITREPS Circunstanciados nº 22 – 26 do COMZA Verde Guiné”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/026 - “SITREPS Circunstanciados nº 27 – 30 do COMZA Verde Guiné”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/027 - “SITREPS Circunstanciados nº 31 – 34 do COMZA Verde Guiné”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/028 - “SITREPS Circunstanciados nº 35 – 39 do COMZA Verde Guiné”. 1969-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/096/0384/029 - “SITREPS Circunstanciados nº 40 – 43 do COMZA Verde Guiné”. 1969-10  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/097 

Título: Reuniões de Comando da Guiné 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 385 - 386) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de comando do Comando Territorial Independente da Guiné (CTIG) e do 
Comando-Chefe das Forças Armadas da Guiné (COMCHEFE Guiné) e atas das reuniões de comando. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2270 e 2271 

 

UI 0385 
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175/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0385/001 - “Relatório de Comando do CTIG”. 1966-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0385/002 - “Relatório de Comando do CTIG”. 1966-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0385/003 - “Relatório de Comando do CTIG”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0385/004 - “Relatório de Comando do CTIG”. 1966-12  
 

 

 

UI 0386 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/005 - “Relatório mensal do CCFAG nº 9”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/006 - “Relatório mensal do CCFAG nº 10”. 1967-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/007 - “Relatório mensal do CCFAG nº 11”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/008 - “Atas das reuniões mensais de Comandos, nº 2 - 10” . 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/009 - “Informações sobre os resumos de situação e relatórios mensais de comando” . 
Contém despacho do secretário adjunto. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/010 - “Atas das reuniões mensais de Comandos, nº 12 e 19. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/011 - “Atas das reuniões mensais de Comandos, nº 20". 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/097/0386/012 - “Relatório trimestral do CCFAG”. 1971-04 / 1971-06 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/098 

Título: PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 387 - 389) contendo 12 relatórios. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTRANSREP - relatórios periódicos das transmissões elaborados pela CHERET 
sobre a situação na Guiné e a atividade do PAIGC. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2280, 2322 e 2626. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 106 – PAIGC [PT/ADN/SGDN/2REP/106] 
 

UI 0387 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0387/001 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0387/002 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1969-01 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0387/003 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1969-07 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0387/004 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1970-01 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0387/005 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1970-07 / 1970-12 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0388/006 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1971-01 / 1971-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0388/007 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1971-07 / 1971-12 
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176/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0388/008 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1972-01 / 1972-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0389/009 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1972-07 / 1972-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0389/010 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1973-01 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0389/011 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1973-07 / 1973-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/098/0389/012 - PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné”. 1974-01 / 1973-03 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/099 

Título: Relatórios de notícias da CHERET sobre a Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1967 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 390) contendo 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por análise das mensagens intercetadas e notícias recolhidas pela CHERET sobre 
atividade nos países africanos.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2280 - 2282. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 98 – PERINTRANSREP da CHERET sobre a Guiné [PT/ADN/SGDN/2REP/098].  
 

UI 0390 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/099/0390/001 - “Relatórios de notícias da CHERET sobre a Guiné” . Contém análise das mensagens 
interceptadas e relatórios de notícias sobre a Guiné recolhidas pela CHERET, informações sobre o material perdido pelas 
Nossas Tropas durante as operações da Guiné com relações de material extraviado em combate. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/099/0390/002 - “Relatórios de notícias da CHERET sobre a Guiné” . Contém INTRANSREP da 
CHERET, análise das mensagens interceptadas e relatórios sobre atividades nos países africanos com destaque para o PAIGC 
e FLING, material perdido pelas Nossas Forças em operações na Guiné. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/099/0390/003 - “Relatórios de notícias da CHERET sobre a Guiné” . Contém INTRANSREP da 
CHERET, análise de mensagens interceptadas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/099/0390/004 - “Relatórios de notícias da CHERET sobre a Guiné” . Contém informação do 
Comandante cessante da ZACVGUINE. 1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/100 

Título: Atividade do Inimigo na Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 391 – 394) contendo 41 processos, 4 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a informações sobre as atividades do inimigo na Guiné, 
relatórios de notícias, informações da PIDE, material e armamento, meios aéreos, entrega de prisioneiros do PAIGC, 
contrainformação, luta de guerrilhas e ações de contraguerrilha nas fronteiras.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2300, 2500 e 2762 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR106 – PAIGC [PT/ADN/SGDN/2REP/106]. Alguns documentos foram tratados pela 
2ª Direção do EMGFA depois do 25 abril [PT/ADN/EMGFA/2DIR] 
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177/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/001 - “Informações prestadas por militares” . Contém mensagens, resumo de 
declarações feitas pelo 2º SAR Fernando Rodrigues Mendes Horta do RAP3 sobre carta endereçada ao ministro da Defesa. 
1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/002 - “Pedido de informação sobre a Guiné e o PAIGC”.  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/003 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE - DGS, 
relatórios de notícia. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/004 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE - DGS, 
relatórios de notícia e comunicação de notícias pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/005 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE - DGS, 
relatórios de notícia. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/006 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE - DGS, 
relatórios de notícia e comunicação de notícias pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/007 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE - DGS, 
relatórios de notícia, INTRANSREP da CHERET e comunicação de notícias pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 1972 / 
1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0391/008 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE - DGS, 
relatórios de notícia e comunicação de notícias pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. 1973 / 1974 

 

 

 

UI 0392 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/009 - “Informações sobre estrangeiros na fronteira da Guiné” . Contém informações da 
PIDE. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/010 - “Informações sobre as atividades do inimigo na Guiné”. Contém relatórios de 
imprensa estrangeira, informações da PIDE e relatórios de notícia e mensagens. 1970 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/011 - “Apoio ao PAIGC” . Contém informações da PIDE e do MNE, relatórios de notícia do 
Comando da Guiné. 1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/012 - “Apoio material ao PAIGC” . Contém informações do MNE e da PIDE, mensagens, 
relatórios de notícias. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/013 - “Apoio à instrução ao PAIGC” . Contém informações da PIDE e do MNE, relatórios 
de notícia. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/014 - “Material e armamento utilizado pelo inimigo na Guiné” . Contém mensagens, 
informações sobre minas eletrónicas e misseis Strela, relatórios de notícias sobre aviões caça MIGs, relatório do exame feito 
a um engenho explosivo capturado ao inimigo no teatro de operações da Guiné. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/015 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE sobre 
contactos com o inimigo, INTRANSREP da CHERET sobre destruição de helicópteros das Forças Armadas Portuguesas e 
relatórios de notícia sobre a atividades do inimigo, possível ataque a Bissau. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/016 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém telegramas enviados de 
Bissau pela DGS. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0392/017 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém telegramas enviados de 
Bissau pela DGS. 1973  
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178/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/018 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém telegramas enviados de 
Bissau pela DGS. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/019 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações do MNE sobre 
a captura de mercenários cubanos na Guiné. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/020 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém telegramas enviados de 
Bissau pela DGS sobre ataques e indicação de feridos e mortos, informações sobre necessidades em material capturado ao 
inimigo na Guiné, Angola e Moçambique, morte de um elemento cubano. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/021 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém relatórios de notícias sobre 
ações do inimigo, bases de treino da FLING, cópia da correspondência trocada entre o chefe de Brigada de Gendarmerie de 
Ouassadou e o comandante da unidade militar estacionada em Pirada sobre atitudes das autoridades senegalesas em relação 
ao terrorismo e campos de treino na Argélia. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/022 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informação da PIDE sobre 
um manuscrito intitulado “As citações sobre estratégia e a tática” apreendido no aeroporto de Orly, em França. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/023 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém recortes de notícias, 
relatórios de notícia e informações da PIDE sobre pistas de aterragem e descolagem de aviões do PAIGC, treino de mulheres 
com aramas automáticas e bombardeamento da FAP. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/024 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém recorte de notícia sobre 
Slimane Hoffman instrutor de guerrilhas e treino dos movimentos africanos de libertação. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/025 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações, relatórios de 
notícias com identificação de material inimigo na Guiné com 4 fotografias. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/026 - “Informações sobre os meios aéreos do inimigo” . Contém relatórios de notícias, 
designação dada ao armamento pelo inimigo, morteiros ligeiros e pesados, meios navais do PAIGC, material russo de aviação 
para a República da Guiné. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0393/027 - “Informações sobre os meios aéreos do PAIGC” . Contém mensagens, informações 
sobre sobrevoos não identificados. 1973 / 1974 

 

 

 

UI 0394 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/028 - “Informações sobre os meios navais do PAIGC” . Contém mensagens, relatórios de 
notícias e informações. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/029 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações da PIDE e 
relatórios de notícias sobre situação nas fronteiras. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/030 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém relatórios de notícias, 
informações da PIDE e do MNE, mensagens da PIDE para a INTERPOL sobre a situação na Guiné. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/031 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém relatórios de notícias, 
informações da PIDE, mensagens da PIDE para a INTERPOL sobre a situação na Guiné nas fronteiras. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/032 - “Informações sobre as atividades do inimigo” . Contém informações sobre a 
situação na Guiné e o auxílio estrangeiro ao PAIGC com croquis. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/033 - “Entrega de prisioneiros do PAIGC” . Contém mensagens com informações sobre 
prisioneiros e armas utilizadas. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/034 - “Contrainformação. Guiné” . Contém informações da PIDE sobre a visita do 
administrador de Piche a Buruntuma, mensagens, manifestação pública em Bissau em honra do governador da província. 
1965 / 1967 
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179/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/035 - “Contrainformação. Guiné” . Contém tradução de um documento sobre a essência 
da luta de guerrilhas da autoria de Eqbal Ahmad  e cópia do oficio da Administração do Concelho de Gabú na província da 
Guiné. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/036 - “Contrainformação. Guiné” . Contém relatório de notícia sobre as declarações 
prestadas por um natural da República da Guiné. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/037 - “Contrainformação. Guiné” . Contém relatório de notícia, informações sobre 
incidentes nas fronteiras. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/038 - “Ações de contraguerrilha na fronteira”. Contém relatório da ação Cocha referente 
a 12 de abril, pelo Destacamento 12 de Fuzileiros Especiais. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/039 - “Encontro de Bem Bella, Modibo Keita e Sekouy Touré em Conacry”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/040 - “Comité dos Três da OUA” . Contém informações sobre o apoio aos movimentos de 
libertação em especial ao PAIGC. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/100/0394/041 - “Auxilio militar ao inimigo” . Contém informações sobre material apreendido, 
voluntários estrangeiros contra a Guiné Portuguesa, auxílio militar da RFA aos países africanos, instrução na Nigéria, 
desmobilizados do Exército francês no Senegal e naturais da República da Guiné, auxilio do Gana, auxilio militar à República 
da Guiné. 1965 / 1967 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/101 

Título: Material capturado na Guiné 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 395 - 396) contendo 12 processos, 15 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre material capturado com relações de material e relatórios técnicos e 
prémios atribuídos pela captura de armamento na Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2324 e 2381.  
Idioma e escrita: contém documentos em francês. 
Unidades de descrição relacionadas: Alguns documentos foram tratados pela 2ª Direção do EMGFA depois do 25 abril até 
Julho [PT/ADN/EMGFA/2DIR]. 
 

UI 0395 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0395/001 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens, relações de material 
e relatórios técnicos de material capturado, 1 positivo fotográfico p/b sobre um destacamento guerrilheiro na Guiné-Bissau e 
12 positivos fotográficos p/b sobre medicamentos de diversas origens capturados na Base de Moré. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0395/002 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens, relações de material 
e relatórios técnicos de material capturado. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0395/003 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens, relações de material 
e relatórios técnicos de material capturado, 2  fotografias de documentos capturados, livro infantil “Nos nossos olhos de 
criança” capturado durante a operação Touro em Forol, lei da justiça militar do PAIGC, programa das escolas do inimigo. 
1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0395/004 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens sobre de material. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0395/005 - “Informações sobre material capturado” . Contém relatórios de notícia sobre 
concentração de material de guerra em Ziguinchor. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0395/006 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens. 1967  
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180/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0395/007 - “Informações sobre material capturado” . Contém informações e notícias do MNE, 
relação dos principais materiais de origem comunista capturados nas províncias ultramarinas, memorando da 2ª REP/EME, 
armas apreendidas, cópia de uma carta de comandante inimigo do setor do Cacheu para o comandante militar do Cacheu 
encontrada na tabanca de Arribada, cópia de instruções sobre helicópteros apreendidas ao inimigo pelas forças 
paraquedistas na operação Barracuda II. 1968 / 1969 

 

 

 

UI 0396 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0396/008 - “Informações sobre material capturado” . Contém relatórios de notícia sobre 
transporte de material de guerra. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0396/009 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens e informações sobre 
armamento capturado ao inimigo. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0396/010 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens, relatórios técnicos 
de armamento capturado ao inimigo, tabelas de prémios por captura de armamento. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0396/011 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens, informações sobre 
armamento capturado ao inimigo, normas sobre material e pessoal capturado ao inimigo, atribuição de prémios por captura 
de material. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/101/0396/012 - “Informações sobre material capturado” . Contém mensagens, informações sobre 
armamento capturado ao inimigo, relatório sumário da ação “Olívia” com 13 fotografias do material. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/102 

Título: Pessoal da Guiné 

Datas extremas: 1967 / 1971 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 397 - 400) contendo 26 processos, 1 positivo fotográfico p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre pessoal na Guiné, incluindo recrutamento de milícias, militares 
retidos na República da Guiné, troca de elementos capturados, desaparecidos em combate, desertores, informações de 
mortos, feridos e doentes e baixas em combate na Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2410 -2430. 
Idioma e escrita: Documentos em francês 

Unidades de descrição relacionadas: Alguns documentos foram tratados pela 2ª Direção do EMGFA depois do 25 abril até 
Julho [PT/ADN/EMGFA/2DIR]. 
 

UI 0397 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/001 - “Recrutamento de milícias” . Contém informação da PIDE. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/002 - “Processo do SAR Lobato”. Contém mensagens e telegramas da PIDE para a 
INTERPOL sobre a recaptura de militares portugueses presos em Kindia na República da Guiné, correspondência da Cruz 
Vermelha. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/003 - “Militares portugueses retidos na República da Guiné” . Contém cartas de 
particulares relatando situações, relatórios de notícia, recortes de notícias enviados pelo MNE, situação do SAR Lobato, SOL 
E. Dias Vieira e SOL José Vieira. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/004 - “Militares portugueses retidos na República da Guiné” . Contém mensagens, 
declarações dos 3 militares repatriados, correspondência com a Cruz Vermelha e MNE sobre militares portugueses retidos 
em países africanos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/005 - “Troca de elementos capturados” . Contém mensagens e informações da PIDE, 
nota sobre deserção do SOL Fernando machado de Sousa do BATCAÇ 1932, relatório da Cruz vermelha sobre a receção de 3 
militares retidos na república da Guiné. 1969  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

181/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/006 - “Militares portugueses retidos na República da Guiné” . Contém relações de 
militares retidos pelo inimigo, informação da PIDE sobre troca de prisioneiros. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/007 - “Militares desaparecidos em combate” . Contém mensagens e informações. 1965 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0397/008 - “Militares desaparecidos em combate” . Contém informações sobre militares 
retidos pelo inimigo Carlos Armando Duarte e Carlos Manuel Costa Pimenta, militares desaparecidos Abel Simões e Eduardo 
Costa Pacheco, militares desaparecidas em Camtacunda, baixas sofridas pelos portugueses. 1968  
 

 

 

UI 0398 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0398/009 - “Desertores da província da Guiné” . Contém mensagens e informações. 1964 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0398/010 - “Desertor da província da Guiné ALF Armando Vieira Faria”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0398/011 - “Desertor ALF MIL Fernando Luís Nunes Elisário”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0398/012 - “Desertores da província da Guiné” . Contém mensagens e informações sobre os 
desertores José Augusto Teixeira Mourão, Fernando Ribeiro Outeirinho, Armando Correia Ribeiro, Carlos Mendel de Sá 
Meneses. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0398/013 - “Queda dos aviadores no Senegal” . “Queda dos aviadores no Senegal”. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0398/014 - “Desertores da província da Guiné” . Contém mensagens e informações sobre os 
desertores David Ferreira de Jesus Costa, Simão António Ramos Benoliel e Manuel Francisco Fernandes Mansilha. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0398/015 - “Desertores da província da Guiné” . Contém informações sobre Manuel Veríssimo 
Viseu, repatriamento de Simão António Ramos Benoliel com 1 fotografia, João Manuel Vaz Neto, Camilo Adolfo Duarte, Braz 
da Mota Veloso, António José Ferreira da Rosa, António José Rodrigues Penha ou Pereira da Rosa, emissão da Rádio Voz da 
Liberdade. 1968  
 

 

 

UI 0399 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0399/016 - “Desertores da província da Guiné” . Contém informações sobre João Manuel Vaz 
de Almeida, Miguel Coelho Ramos e Manuel Fernando Almeida Matos. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0399/017 - “Desertores da província da Guiné” . Contém mensagens e informações. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0399/018 - “Desertores da província da Guiné” . Contém informações sobre Manuel Ilberto 
Costa Alfaiate, João Tavares Saraiva, José Teixeira, Fernando Tavares Lourenço, Manuel Augusto Gomes Miranda, Jaime 
Fernando Pernes Ribeira Vasconcelos, Aurélio Alves dos Santos, Carlos Manuel Castro, Bartolomeu Correia Vilhena, José 
Armindo Gonçalves Sentieiro, António José Vieira Pinto. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0399/019 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mensagens com indicação 
das baixas ocorridas, mapas mensais de feridos e doentes. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0399/020 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mensagens com indicação 
das baixas ocorridas, mapas mensais de mortos, feridos e doentes. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0399/021 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mensagens com indicação 
das baixas ocorridas, mapas mensais de feridos e doentes. 1968  
 

 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

182/428 
 

UI 0400 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0400/022 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mensagens com indicação 
das baixas ocorridas, mapas mensais de feridos e doentes. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0400/023 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mensagens e mapas mensais 
de baixas, mortos, feridos e doentes. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0400/024 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mapas mensais de baixas, 
mortos, feridos e doentes. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0400/025 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mapas mensais de baixas, 
mortos, feridos e doentes. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/102/0400/026 - “Informação de feridos e doentes na Guiné” . Contém mapas mensais de baixas, 
mortos, feridos e doentes. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/103 

Título: Vigilância Aérea e Marítima na Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 401) contendo 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre vigilância aérea e marítima, com resumos e informações sobre 
sobrevoos suspeitos e navios estrangeiros na zona de Cabo Verde e Guiné.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2440. 
Unidades de descrição relacionadas: Alguns documentos foram tratados pela 2ª Direção do EMGFA depois do 25 abril 
[PT/ADN/SGDN/2REP/103] 
 

UI 0401 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/001 - “Vigilância aérea na Guiné” . Contém resumo dos sobrevoos suspeitos sobre o 
território da província da Guiné, informações sobre sobrevoos suspeitos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/002 - “Vigilância aérea na Guiné” . Contém mensagens, informações sobre sobrevoos 
não identificados, sobrevoo de Koundara por 2 aviões portugueses. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/003 - “Vigilância aérea na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre sobrevoos 
não identificados em Bigene, Piche, Guidage e Fajonquito, Nova Lamego, Makeue, Bissorá, Barro, jatos da FAP alvejados em 
Kandika, Cuntima, Tite, Nova Sintra, Chugué, Catió, Empada, S. Domingos, Pirada. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/004 - “Vigilância aérea na Guiné” . Contém informações e mensagens sobre sobrevoos 
não identificados. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/005 - “Vigilância aérea na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre sobrevoos 
não identificados sobre o rio Cacheu e Binta, Guidage e Cuntima. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/006 - “Vigilância aérea na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre sobrevoos 
não identificados. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/007 - “Vigilância marítima na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre auxílio a 
uma embarcação senegalesa, submarino desconhecido a oeste da ilha do Fogo. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/008 - “Vigilância marítima na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre barcos de 
pesca estrangeiros. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/009 - “Vigilância marítima na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre 
aprisionamento de um barco na Guiné, troca de elementos capturados, navios não identificados, incidente na fronteira. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/010 - “Vigilância aérea marítima na Guiné” . Contém mensagens e informações. 1964 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/011 - “Vigilância aérea marítima na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre 
navios russos. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/012 - “Vigilância aérea marítima na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre 
helicópteros Leninegrado, atividades navais soviéticas e aviões russos em Conacri, veículos anfíbios, sobrevoos não 
identificados. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/013 - “Relatórios semanais sobre aéreos suspeitos na Zona Aérea de Cabo Verde e 
Guiné”. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/103/0401/014 - “Relatórios semanais sobre aéreos suspeitos na Zona Aérea de Cabo Verde e 
Guiné”. 1966 / 1967 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/104 

Título: Incidentes de Fronteira na Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 402 - 408) contendo 58 processos, 1 positivo fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre incidentes de fronteiras na Guiné, violações do espaço aéreo, 
relações e contactos com autoridades de países vizinhos.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2533, 2534, 2535 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Alguns documentos foram tratados pela 2ª Direção do EMGFA depois do 25 abril. 
[PT/ADN/EMGFA/2DIR] 
 

UI 0402 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0402/001 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre o sobrevoo de 
territórios da República da Guiné atribuído a avião português, incidentes de Borutuma – Sufa, Neneco – Bambato na 
fronteira do Senegal, Mandina Queuto na fronteira do Senegal, violação do espaço aéreo. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0402/002 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre o incidente de 
Cambaju e Saliquinhé na fronteira com o Senegal. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0402/003 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações e mensagens sobre a 
operação Caju, na fronteira da República da Guiné, protestos do Senegal, violação do território da República do Senegal. 
1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0402/004 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações violação das fronteiras, 
região de Susana, populações senegalesas armadas, incidente de Boruntuma, atividade das Nossas Forças junto à fronteira 
com a República do Senegal, incidentes em Sansale, Djiribame, Buruntuma – caso de Pakaye, Caumbacara e Ingorezinho – 
Ancobirre na fronteira com o Senegal. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0402/005 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém relatório do CMDT do Batalhão de 
Caçadores 1894 sobre a operação Duloma, informações sobre a ação das Nossas Forças, helicóptero não identificado, 
violações de fronteira, lançamento de bomba em Sari Cali, atitude favorável da população de Cassolol, posição do Senegal. 
1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0402/006 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém INTRANSREP da CHERET sobre os 
ataques aéreos portugueses ao PA Missirá, ao PA Kandika, incidentes de fronteiras, cartas de elementos dirigentes 
senegaleses e de chefes de populações da Guiné Portuguesa refugiados no Senegal com 1 fotografia relativo ao “marechal 
Des Logis” Nfamara Sonko comandante da Polícia de Samine e oferecida ao comandante da Companhia de Guidage situação 
junto à fronteira, operações no Casamance, retirado do inimigo da base de Samine, prisão de informadores ao serviço de 
Portugal. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0402/007 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém relação das Nossas Forças com as 
autoridades senegalesas, informações sobre violação de fronteiras na região de Canchungo com avião da FAP abatido da 
província portuguesa da Guiné, ataques inimigos a Mandina com despacho do MDN sobre ações de represália e retaliação 
sobre o inimigo instalado em territórios vizinhos dos teatros de operações de Angola, moçambique e Guiné, incidente de 
fronteira Kansembel, tropas aquarteladas em Candembel violação de fronteira Dyiribane, Irã e Mancaronco. 1968  
 

 

 

UI 0403 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/008 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre igreja bombardeada 
junto da fronteira norte da província da guiné, incidentes de Kadiné, de Buruntuma com avião da FAP alvejado em 
reconhecimento, violação de fronteira em Guilege e Simbeli, incidente de fronteira com a República do senegal com a 
República da Guiné e ação de retaliação das nossas Tropas, informações sobre o COR Fricaud conselheiro militar do 
Presidente Senghor. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/009 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre sobrevoos do rio 
Fulacunda, de Wendou Borou, de Foulamory por aviões portugueses, possível invasão da República da Guiné pelas Nossas 
Tropas segundo jornalista presente em Bissau, incidente de Guidage. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/010 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre incidente militar na 
fronteira com o Senegal, queixa da República do Senegal ao Conselho de Segurança. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/011 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém mensagens e informações sobre a 
atividade das Nossas Forças junto à fronteira com a República do Senegal, violação incidentes de fronteiras, sobrevoos de 
aéreos não identificados sobre a Guiné, aterragem forçada de um avião em Pirada, sobrevoos suspeitos. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/012 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém mensagens e informações sobre a 
detenção de um helicóptero, sobrevoos suspeitos do território nacional, avião desconhecido, violação de fronteiras da Guiné 
e do Senegal. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/013 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém INTRANSREP da CHERET e informações 
sobre o sobrevoo das fronteiras, ações de presença na fronteira, defesa contra sobrevoos da FAP, instruções de helicópteros 
apreendidas ao inimigo pelos paraquedistas na operação Trovão, relação de sobrevoos suspeitos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/014 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém mensagens e informações sobre os 
incidentes de Gadamael Porto, deserção do 1º CAB Manuel Veríssimo Viseu, avião da República da Guiné aterrou em Aldeia 
Formosa. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0403/015 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém mensagens e informações sobre 
sobrevoos suspeitos, violação do espaço aéreo, incidentes no Casamança com o PAIGC, flagelações a aquartelamentos, ações 
do inimigo irradiantes da República da Guiné. 1970  
 

 

 

UI 0404 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0404/016 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre os incidentes de 
Gadamael, Guileje, Cuntima, Ingoré, violação do espaço aéreo em Jambacunda e Sindima, S. Domingos, tabanca Mansacunda 
Maunde, Susana e Bigene. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0404/017 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre os incidentes de 
Bigene – operação Catanada, Nova Lamego, Bajocunda e tabanca de Amedalai, Bigene, Cambaju, Buruntuma, Guileje, 
operação Corfina, Gadamael, Dialakoumbi, interseção do barco Bandim, Ualicunda, Faquinha, S. Domingos. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0404/018 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre os incidentes de 
Gadamael, Ganturé, Guidage, Sedengal, Copa, Canquelifá, Velingará, Piche, Buruntuma, Massacunda Sinchã, Samadoro, 
Bricana, ataque a Pirada e Bojocunda. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0404/019 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre os incidentes de 
Guilege, Paunca, Sissaucunda, S. Domingos, Binta, milícias em Sare Bacar, Gauleje, cameconde e Gadamael, flagelação a 
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aquartelamentos, Sinchá Vale, Cameconde, avião sobrevoou Toubakouta, farajanto e Samoje, Guidage, Canquelifa, Sinchá 
Molele, quexa do senegal na ONU, partida do presidente Senghor para Paris, Bigene e Guidage, Pirada, Sare Sori e Cambaju. 
1970  
 

 

 

UI 0405 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0405/020 - “Incidentes de fronteira na Guiné”. Contém informações sobre os incidentes de 
Pirada – Sonsocunda, Ingore, Piche, elementos do PAIGC com farda da tropa senegalesa, concentração na fronteira leste e 
norte, Bajocunda, Pare-Vale, Bigene, Cuntima, Diata Counda, mercenário na Guiné, Cameconde, Sendengal e Cajande, 
Canquelifa, Copa, Bajocunda e Sare Bacar. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0405/021 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações sobre os incidentes de S. 
Domingos, Canquelifá, Kouniara, Copa, Guidage, Cuntima, Sumbundo, Sare Vale, Casamança, Buruntuma, Guileje, Sedengal, 
Nova Lamego – Piche, Mansoa, Piche, Bajocunda, Pirada, Susana, Nova Lamego, concentração na fronteira norte, Cambasu, 
Gadamael Porto, Sedengal, Cameconde, Fassé, Valicunda, Baruntuma, Copa, Cameconde, Ingore. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0405/022 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre os 
incidentes em Catió, controlo de fronteiras, violação do espaço aéreo, contrainformação, bombardeamento a aldeias do 
Casamance, espionagem, incidentes fronteiriços. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0405/023 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações sobre os incidentes de 
Gadamael, Barro, S. Domingos, Guileje, Bojocunda, Copá, Aldeia Formosa, Guilese, Sare Bacal, Susana, Sateguia, Gadamael 
Porto, Guileje e Pirada, Tambanbofa, sobrevoo de aviões Mig, Valicunda, Sincha Soré, Bedada, Piche e Borotuma. 1971  
 

 

 

UI 0406 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0406/024 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações sobre os incidentes de 
Guidage, Ingoré, Bigene, Invoré, Guindage, Barro, Piche, Binta, Nova Lamego, Madina Mandiga, Copa, Cuntima, Sare Nidiane, 
Soubouté, Sedengal, Camajaba, Jabicunda e Koldá. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0406/025 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações sobre os incidentes de 
Canguelifa, S. Domingos, Guilege, fassada, Tabassi, Piche, Elia, Guilege, Canquelifa, Buruntuma, Gadamael, Copa, Ingoré, 
Nova Lamego. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0406/026 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações sobre os incidentes de 
Boruntuma, Dará, S. Domingos, Guilege, Piche, Ingoré, Ingoresinho, Canguelifa, Guileje, Bigene, Susana, Cuntima, Bafata, 
Gadamael, Bigene, Camajaba. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0406/027 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém mensagens e informações sobre os 
incidentes de fronteira, bombardeamento de aldeias. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0406/028 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0406/029 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-02  
 

 

 

UI 0407 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/030 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/031 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/032 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/033 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/034 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-07  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/035 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/036 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/037 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/038 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/039 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1972-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/040 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/041 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/042 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/043 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0407/044 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-05  
 

 

 

UI 0408 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/045 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/046 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/047 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/048 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/049 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/050 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/051 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1973-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/052 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém mensagens e informações. 1973 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/053 - “Incidentes de fronteira na Guiné” . Contém informações. 1974-01 / 1974-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/054 - “Contactos nas fronteiras da Guiné” . Contém informações sobre contato com 
autoridades militares senegalesas na fronteira de Guidage e relatórios de notícia sobre atitudes de autoridades da República 
do Senegal junto à fronteira. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/055 - “Contactos nas fronteiras da Guiné". Contém informações sobre contato com 
autoridades senegalesas. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/056 - “Contactos nas fronteiras da Guiné". Contém informações da DGS sobre relações e 
controlo de fronteiras com movimentos de entradas e saídas. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/057 - “Contactos nas fronteiras da Guiné". Contém informações da DGS sobre relações e 
controlo de fronteiras com movimentos de entradas e saídas. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/104/0408/058 - “Contactos nas fronteiras da Guiné". Contém relatório de notícia sobre 
apresentação de um desertor do Exército da República da Guiné, unidades do exército francês na República do Senegal, 
ações na fronteira leste, incidente na fronteira com a Senegal com relatório da batida de 18 de Abril na região de Bissabur. 
1964 / 1969 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

187/428 
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/105 

Título: Refugiados da Guiné 

Datas extremas: 1967 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 409) contendo 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre refugiados da Guiné.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2540 - 2543 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Alguns documentos foram tratados pela 2ª Direção do EMGFA depois do 25 abril 
[PT/ADN/EMGFA/2DIR]. 
 

UI 0409 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/105/0409/001 - “Refugiados da Guiné” . Contém informações da PIDE DGS sobre a retirada para a 
metrópole de algumas professoras esposas de militares. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/105/0409/002 - “Refugiados da Guiné” . Contém informações e notícias sobre a visita ao Senegal do 
Alto Comissário das Nações Unidas para os refugiados, atitude da República do Senegal junto da fronteira portuguesa, 
relações com os países vizinhos, saída da população balanta para o Senegal, assistência a refugiados, declarações do 
clandestino e Waldemar Cardoso, causas das migrações da Guiné. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/105/0409/003 - “Refugiados da Guiné” . Contém informações da DGS e notícias sobre os 
refugiados, regresso dos refugiados, populações raptadas pelo PAIGC, refugiados guineenses, refugiados na Gâmbia e no 
Senegal, apresentação de refugiados, “bureau para os refugiados políticos”, situação de naturais da província da Guiné no 
Senegal. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/105/0409/004 - “Refugiados da Guiné” . Contém informações sobre a manutenção de refugiados na 
Guiné, informações da DGS. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/105/0409/005 - “Refugiados da Guiné” . Contém informações sobre elementos da República da 
Guiné que se refugiaram na província da Guiné, relatórios de noticia sobre contra informação, voos de helicópteros sobre a 
província da Guiné, súbditos estrangeiros que pedem proteção ao governo português. 1964 / 1966 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/106 

Título: PAIGC 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 410 - 422) contendo 46 processos, 51 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre atividades do PAIGC.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2625 - 2626 

Unidades de descrição relacionadas: Alguns documentos foram tratados pela 2ª Direção do EMGFA depois do 25 abril 
[PT/ADN/EMGFA/2DIR]. 
 

UI 0410 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0410/001 - “PAIGC” . Contém informações e ordens de pesquisa sobre desmobilização do 
Exército francês no Senegal, instrução de Nigéria, propaganda do PAIGC, elementos fornecidos por Gastão Segny Júnior 
adquiridos no lar do PAIGC, auxílio militar do Gana ao PAIGC, ataque a Guidage, atividades do inimigo relacionadas com a 
ponta nordeste da província, movimentos de Amílcar Cabral, estudo comparativo da atividade operacional do inimigo, 
conferência do PAIGC. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0410/002 - “PAIGC” . Contém informações sobre material apreendido, atividade de Cuba em 
África, publicação do PAIGC sobre o desenvolvimento da luta de libertação nacional na Guiné Portuguesa e ilhas de Cabo 
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Verde por Amílcar Cabral, situação do regulado de Pachisse, atividades do PAIGC no Senegal, reação das populações à 
presença de elementos do PAIGC, declarações prestadas por um ex-combatente do PAIGC. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0410/003 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, desmobilizados do 
Exército francês no Senegal, instruções sobre rendição de elementos do PAIGC às autoridades civis, desertores do PAIGC com 
declarações, declarações do Amílcar Cabral em Paris, desmentido português às afirmações de um dirigente dissidente, 
atividade de Amílcar Cabral no Senegal, destino dos militares desmobilizados do antigo exército francês no Senegal. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0410/004 - “PAIGC” . Contém informações sobre desinteligências no seio dos movimentos de 
Libertação, atividades de Amílcar Cabral, movimentos do inimigo, material do PAIGC e da república da Guiné, 
descontentamento com o PAIGC do povo da república da Guiné, possível acordo entre Amílcar Cabral e Sekou Touré, 
material apreendido ao inimigo, estabelecimento de um governo do PAIGC no interior da província da Guiné, reunião entre 
Senhgor e elemento do PAIGC. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0411 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0411/005 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, novos processos de 
subversão detetados, encontro entre a tropa senegalesas e o PAIGC, atividades do representante do PAIGC em Casamata, 
presença de elementos de raça branca em grupos ou instalações do inimigo, carta de João Alvarenga residente em Bissau 
sobre a atividade do PAIGC através de um informador, atitude da república do Senegal em relação ao PAIGC, comunicados do 
PAIGC. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0411/006 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC na Bélgica, posição do 
senegal relativamente ao PAIGC, reabastecimento de material, emissões da rádio Brazaville, situação na República da Guiné, 
atividade em Koundara, violação de fronteiras. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0411/007 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, SUPINTREP 11 do CTI 
da guiné sobre o programa de ensino das escolas do PAIGC, propaganda do PAIGC, comunicado do PAIGC, acordos de 
Amílcar Cabral, bases do PAIGC, cubanos ao serviço do PAIGC, informações sobre a possibilidade de se obter a colaboração 
de 2 naturais da província da Guiné. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0411/008 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, movimentos de 
oposição a Sekou Touré, movimentos de libertação da Guiné, colaboração solicitada a Portugal por movimentos 
oposicionistas a Sekou Touré, atividades da FLNG com relatório. 1966 / 1969 

 

 

 

UI 0412 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0412/009 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, estágio de 
marinheiros do PAIGC na URSS, emissora do PAIGC, reforço do PAIGC em material, propaganda, comunicado do PAIGC sobre 
a situação no plano da luta armada, 1 fotografia, propaganda e contra propaganda radiofónico, discurso de Amílcar Cabral, 
diretiva e jornal de Libertação, organização do PAIGC. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0412/010 - “PAIGC” . Contém 9 fotografias sobre propaganda do PAIGC e informações da PIDE 
sobre a atividade do PAIGC. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0412/011 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, atitude do senegal 
para o PAIGC, barcos de guerra para o PAIGC fornecidos pela URSS, meios navais para o PAIGC, rádio Libertação, 
apontamentos das aulas de política do PAIGC. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0412/012 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, meios aéreos para o 
inimigo, atividades de Amílcar Cabral, auxílio Americano ao PAIGC, propaganda. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0412/013 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, adesão dos madingas 
do PAIGC à FLING, elementos estrangeiros atuando com o PAIGC, material recebido da URSS, cubanos ligados ao PAIGC, 
PERINTRANSREPs sobre a ação do PAIGC, propaganda. 1968  
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UI 0413 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0413/014 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, PERINTRANSREPs 
sobre o PAIGC, atividades de Amílcar Cabral. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0413/015 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, aviões do PAIGC, 
minas para o PAIGC, PERINTRANSREPs sobre o PAIGC, militares portugueses retidos pelo PAIGC, campos de treino, auxílio 
americano ao PAIGC. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0413/016 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, PERINTRANSREPs 
sobre o PAIGC, propaganda, instalações do PAIGC no interior da Guiné. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0413/017 - “PAIGC” . Contém informações sobre ação do PAIGC contra a Base Aérea 12 em 
Bissalanca, entrada em Cassumba e uso de herbicidas. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0413/018 - “PAIGC” . Contém informações sobre a operação Açucena e dissidências no PAIGC. 
1968 / 1969 

 

 

 

UI 0414 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0414/019 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, PERINTRANSREPs 
sobre o PAIGC, atividades de Amílcar Cabral, acampamentos do PAIGC e reuniões da FLIN. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0414/020 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0414/021 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1969  
 

 

 

UI 0415 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0415/022 - “PAIGC” . Contém informações sobre o CAP Pedro Rodrigues Peralta, de 
nacionalidade cubana, capturado na Guiné. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0415/023 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0415/024 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1970  
 

 

 

UI 0416 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0416/025 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0416/026 - “PAIGC” . Contém informações sobre a colocação no Exército Português de um 
elemento do PAIGC Raul Nunes Correia. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0416/027 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1971  
 

 

 

UI 0417 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0417/028 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0417/029 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0417/030 - “PAIGC” . Contém informações sobre material de guerra para Cabo Verde e 
granadas de agentes químicos. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0417/031 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, centros de instrução 
no Cairo, meios aéreos, minas contentoras de gazes tóxicas, apoios e reforço militar ao PAIGC, auxílio militar soviético, 
estudo dos meios aéreos inimigos e dos países limítrofes pelo Comando Chefe da Guiné. 1971 / 1973 

 

 

 

UI 0418 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0418/032 - “PAIGC” . Contém recortes de notícias sobre o PAIGC. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0418/033 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
meios aéreos e apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1972  
 

 

 

UI 0419 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0419/034 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
meios aéreos e apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0419/035 - “PAIGC” . Contém informações sobre acompanhantes não africanos no PAIGC e 
situação de emigrantes clandestinos e visita a Cabo Verde da irmã Escolástica. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0419/036 - “PAIGC. Processo Margarida” . Contém informações sobre oferta de informações e 
compra de documentos com contactos com Baba Moussa. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0419/037 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
meios aéreos e apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1973  
 

 

 

UI 0420 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0420/038 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
meios aéreos e apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0420/039 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
meios aéreos e apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1973  
 

 

 

UI 0421 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0421/040 - “PAIGC. Misseis terra-ar GRAIL (SA-7) - STRELLA” . Contém informações sobre os 
misseis Strella, material apreendido ao PAIGC, identificação de material recolhido no teatro de operações da Guiné, foguete 
antiaéreo do PAIGC, relatório sobre o sistema de misseis soviético terra-ar individual GRAIL (SA – 7) com 23  fotografias. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0421/041 - “PAIGC” . Contém informações sobre instalações de apoio naval em Kansar, 
instrução de pilotos MIG no PAIGC e novas armas para o PAIGC. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0421/042 - “PAIGC” . Contém informações e mensagens sobre as atividades do PAIGC, 
utilização de granadas fumo tóxico pelo inimigo, 8 fotografias da ação Minotauro em Canquelifá, potencial militar dos países 
limítrofes com a Guiné, centros de instrução no Cairo, contactos do PAIGC com a FRELIMO, manifesto da FLING. 1973 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0421/043 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
meios aéreos e apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1974  
 

 

 

UI 0422 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0422/044 - “PAIGC” . Contém informações sobre as atividades do PAIGC, relatórios de notícias, 
meios aéreos e apoio ao PAIGC, PERINTRANSREP da CHERET. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0422/045 - “PAIGC” . Contém informações sobre pedido de lista de desaparecidos na Guiné 
pela Cruz Vermelha Internacional e situação no Boé. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/106/0422/046 - “PAIGC” . Contém informações quinzenais da DGS sobre ataques contra os estados 
e províncias ultramarinas e oficio do MDN sobre preparação de introdução de elementos do PAIGC em Cabo Verde. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/107 

Título: FLING 

Datas extremas: 1967 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 423) contendo 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por FLING – Frente de Libertação para a Independência Nacional da Guiné.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2627 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0423 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/107/0423/001 - “FLING” . Contém informações e pesquisas sobre novos contactos entre grupos de 
libertação da Guiné portuguesa, relato elaborado por Cesário Domingos Alvarenga da FLING na PIDE, atividades da FLING, 
cópia de documentos da FLING enviados ao presidente do Congo. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/107/0423/002 - “FLING” . Contém informações sobre as atividades da FLING, propaganda através 
de uma publicação sobre a luta de libertação nacional em Guiné e Cabo Verde. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/107/0423/003 - “FLING” . Contém plano de ação proposto por Almany Barry comissário da polícia 
guineense entregue à FLNG, processo verbal das conversações com Karamoko Diallo delegado suposto do RGS. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/107/0423/004 - “FLING” . Contém informações sobre as atividades da FLING e do MLICV – 
Movimento de Libertação das Ilhas de Cabo Verde, declarações de Pinto Bull presidente da FLING, dissolução da FLING, 
atividades da FPLGB – Frente Popular de Libertação da Guiné Bissau, propaganda da FLING, petição de Pinto Bull apresentada 
ao Comité Especial dos 24 para a Descolonização. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/107/0423/005 - “FLING” . Contém informações sobre as atividades da FLING. 1971 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/108 

Título: Transmissões e escutas rádio na Guiné 

Datas extremas: 1967 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 424) contendo 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com boletins e relatórios de escutas-rádio na Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2824 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
 

UI 0424 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/108/0424/001 - “Transmissões e escutas-rádio da Guiné” . Contém boletins e relatórios de escuta-
rádio com a tradução das emissões em línguas nativas da rádio Libertação. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/108/0424/002 - “Transmissões e escutas-rádio da Guiné” . Contém boletins e relatórios de escuta-
rádio com a tradução das emissões em línguas nativas da rádio Libertação. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/108/0424/003 - “Transmissões e escutas-rádio da Guiné” . Contém informações sobre os meios de 
transmissão do inimigo, noticiários em língua portuguesa nas rádios Brazzaville e Senegal, escutas de noticiários rádio e 
relatório de escuta-rádio nº 15. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/109 

Título: Relações com os Paises Vizinhos da Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1967 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 425) contendo 6 processos 

Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre relações com os países vizinhos da Guiné.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 2900 

 

UI 0425 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/109/0425/001 - “Relações com os países vizinhos da Guiné” . Contém informações da PIDE sobre 
tropas senegalesas em Ziguinchor. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/109/0425/002 - “Relações com os países vizinhos da Guiné” . Contém informações sobre o Mali em 
relação à província da Guiné. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/109/0425/003 - “Relações com os países vizinhos da Guiné” . Contém informações e cópias de 
notícias sobre relações entre as repúblicas do Senegal e da Guiné. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/109/0425/004 - “Relações com os países vizinhos da Guiné” . Contém informações sobre efetivos 
de segurança na região de Koundara da República da Guiné, SITREPS, situação na República da Guiné e atividades do PAIGC 
naquele país, presença de um barco hospital americano em Conakry, entrevista com o adido francês. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/109/0425/005 - “Relações com os países vizinhos da Guiné” . Contém relatório de notícia sobre 
ações contra Moçambique e Guiné. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/109/0425/006 - “Relações com os países vizinhos da Guiné” . Contém informação sobre reforço de 
meios em pessoal e material ao PAIGC pelos países vizinhos da província da Guiné. 1964  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/110 

Título: S. Tomé e Príncipe 

Datas extremas: 1959 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 426 - 427) contendo 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao Comando Territorial Independente de S. Tomé e Príncipe, 
incluindo diretivas, relatórios periódicos de contrainformação, situação na província, relatórios de notícias, movimento de 
navios estrangeiros, relatórios periódicos de ação psicológica e atividades do Comité de Libertação de S. Tomé e Príncipe. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0156, 1000.1609 e 3000. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SRS de Angola.  
 

UI 0426 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/001 - “Informações sobre S. Tomé e Príncipe” . Contém diretivas sobre segurança e 
defesa no CTISTP, relatórios periódicos de contrainformação, serviço de informações militares de S. Tomé, visita de navios 
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estrangeiros a portos do ultramar, reforço da guarnição militar para defesa de S. Tomé, estudo da reorganização policial da 
província de S. Tomé e Príncipe, fiscalização das águas de S. Tomé, análise da situação da província, relatório anual do SIM. 
1959 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/002 - “Orçamento geral de S. Tomé e Príncipe”. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/003 - Contém uniformização de documentos elaborados nos teatro de operações 
ultramarinos e normas sobre cores, símbolos e matrículas para identificação de aviões. Contém uniformização de 
documentos elaborados nos teatro de operações ultramarinos e normas sobre cores, símbolos e matrículas para 
identificação de aviões. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/004 - “Transporte de tropas para Angola e Comando Territorial Independente de S. Tomé 
e Príncipe (CTISTP) em maio de 1969”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/005 - “Relatórios de notícias sobre S. Tomé e Príncipe” . Contém notícias sobre sobrevoo 
não identificado, vigilância de fronteiras, atividades de Savimbi, navios suspeitos, Comité para a independência de S. Tomé, 
campos de treino. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/006 - “Relatório de situação das Nossas Forças”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/007 - “PERINTRANSREP da CHERET sobre a FNLA relativo a dezembro de 1970”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/008 - “Informações da PIDE de S. Tomé sobre incêndio no depósito da SHELL”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/009 - “Movimento de navios estrangeiros e oceanografia” . Contém notícias sobre o 
navio Jean-Charcot. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/010 - “Movimento de navios estrangeiros” . Contém informações e notícias sobre a 
atividade marítima nas costas de Príncipe, incidente com o arrastão holandês Johanna Maria, barcos suspeitos nas águas de 
S. Tomé. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/011 - “Relatórios periódicos de contrainformação do CTISTP” . Contém relatórios e 
exposição de Miguel Trovoada presidente do Comité de Libertação de S. Tomé e Príncipe – CLSTP. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/012 - “Relatórios periódicos de contrainformação do CTISTP”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/013 - “Relatórios periódicos de contrainformação do CTISTP”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0426/014 - “Relatórios periódicos de contrainformação do CTISTP". 1968 / 1970 

 

 

 

UI 0427 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/015 - “Relatórios periódicos de ação psicológica do CTISTP”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/016 - “Relatórios periódicos de ação psicológica do CTISTP”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/017 - “Sobrevoos não identificados”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/018 - “Informações de Espanha sobre atividades da oposição portuguesa”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/019 - “Informações da PIDE sobre aspetos políticos na província de S. Tomé”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/020 - “Atividades do Comité de Libertação de S. Tomé e Príncipe – CLSTP”. 1967 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/021 - “Relatório de notícia sobre a penetração chinesa”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/110/0427/022 - “Possível ataque às ilhas de S. Tomé e Príncipe pela Nigéria”. 1970  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/111 

Título: Angola 

Datas extremas: 1962 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 428) contendo 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à Região Militar de Angola e Comando Chefe de Angola, 
incluindo estudos de população, criação dos Serviços de Coordenação e Centralização das Informações, situação da província, 
comunicações e transmissões. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4000 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0428 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/001 - “Distribuição da população branca de Angola em 1950” . 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/002 - “Polícia de Segurança Pública de Angola” . Contém estudos sobre a evolução de 
1960 a 1966 e a PSPA desde 1961 até 1968: dispositivos e efetivos. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/003 - “Proposta para a criação dos SCCI – Serviços de Coordenação e de Centralização 
das Informações” . Contém informações, despachos e pareceres. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/004 - Informação do Centre d’Exploitation de Renseignement sobre a posição e situação 
de Portugal relativamente ao problema de Angola. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/005 - “Boletins de Angola” . Contém Boletim Militar da 3ª Repartição do Estado-Maior da 
RMA, boletim do Comité de Angola de Amesterdão, Boletim Combatente destinado às praças das Forças Armadas de Angola. 
1962 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/006 - Plantações de Café no Norte de Angola . Contém excerto da ata 10/64 do Conselho 
de Defesa Militar de Angola e notícia sobre um possível ataque a Cabinda partir do Congo Brazzaville. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/007 - “Trabalhos cartográficos na fronteira de Cabinda”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/008 - “Informação dos países vizinhos de Angola”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/009 - “Situação no leste de Angola” . Contém notícias sobre baixas sofridas pelas tropas 
portuguesas e pelos grupos africanos e informações sobre a situação no leste angolano. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/010 - “Pedido do Adido Militar dos EUA sobre portos fluviais e vias de navegação 
interiores em Angola” . Contém informação. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/011 - “Montagem de uma rede de televisão em Angola”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/012 - “Relações com as autoridades civis” . Contém carta de Shula Mark Nawej lugar-
tenente do presidente Tshombé para o COR Pedro Cardoso. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/013 - “Segurança das mensagens para o Comando Chefe de Angola” . Contém 
informação sobre a instalação de emissor recetor no Consulado Geral da Bélgica em Luanda. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/014 - Reportagem de Ken Owen do Argus África News Service sobre a guerra em Angola. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/111/0428/015 - “Cedência de material” . Contém informações sobre material de armamento 
destinado à missão portuguesa em Kinshasa, pedidos de armamento para a PSPA. 1972 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/112 
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Título: Visitas de Entidades Civis e Militares a Angola 

Datas extremas: 1965 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx.  (nº 429) contendo 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a visitas de entidades civis e militares, nacionais e estrangeiras a 
Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4050 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0429 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/001 - “Estágios de estudo em Angola solicitados pelo CCFA de Moçambique” . Contém 
ofício. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/002 - Visitas do jornalista Piero Buscaroli e de Gerard Hadoke do ex-CCTA a Angola e 
Moçambique. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/003 - “Visita de entidades estrangeiras a Angola” . Contém relatório da visita de 
elementos da Direção de Informações Militares da República da África do Sul, informações sobre a recuperação pelo Congo 
de material do Katanga, informação sobre o súbdito alemão Robert Whisell Van Deventer, visita do MGEN Luís Bobozo 
comandante do ANC, relatório da visita de TCOR Ronald Waring, visita do jornalista Ivan ZVerina, normas para controlo de 
visitantes estrangeiros, visitas a Cabinda, visita do GEN Gobrelar do exército sul Áfricano, relatório sobre a situação em 
Angola em junho de 1961, visita do Sr. Hoffman da Cruz Vermelha Internacional. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/004 - “Relatório da visita à Rodésia pelos SCCI de Angola”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/005 - Visitas a Angola. Contém informações sobre visitas à Rodésia, relatório da visita à 
República da África do Sul efetuada pelo CTEN Vasco dos Santos Viegas, chefe de divisão do CNA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/006 - “Visitas a Angola” . Contém informações sobre a visita do ministro da Aeronáutica 
do Brasil, GEN Coster, presidente Giscar d’Estaing, autoridades congolesas, jornalista Ken Owen, TCOR Richard Davison, 
relatório dos SCCIA sobre a visita de Kenneth Flower e Peter Burt da Rodésia. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/007 - “Visitas a Angola” . Contém informações sobre a visita do GEN Coster e do Air Vice 
Marshal Wilson, do jornalista francês Gerald Buthaud. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/008 - “Comunicado sobre a visita do GEN Luz Cunha, comandante chefe das Forças 
Armadas de Angola, a Pretória”. Contém oficio sobre o protocolo e honras a prestar ao Governador-Geral de Angola. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/009 - “Declarações feitas pelo professor Edgar S. Effrat durante a exposição de situação 
que lhe foi concedida no CCFAA, em 29 de maio de 1973”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/112/0429/010 - “Relatórios das visitas do Comité Internacional da Cruz Vermelha a 
estabelecimentos prisionais de Angola”. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/113 

Título: Ordens e Normas do Comando de Angola 

Datas extremas: 1960 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 430) contendo 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com diretivas, ordens e normas do Comando Chefe de Angola e do 
Serviço de Informações Militares da Região Militar de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4015, 4080 

 

UI 0430 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/001 - “Defesa de Angola” . Contém processos verbais das reuniões no SGDN sobre defesa 
de Angola e do ultramar, diretiva para estudo do emprego de grupos de patriotas, voluntários armados como reforço 
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eventual e extremo do dispositivo de segurança de Angola, diretiva sobre o dispositivo a criar para garantir a segurança do 
Congo e do enclave de Cabinda. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/002 - “Ordens e normas do Comando de Angola: NEPS  do Serviço de Informações 
Militares da RMA”. 
. Contém processos verbais das reuniões no SGDN sobre defesa de Angola e do ultramar, diretiva para estudo do emprego de 
grupos de patriotas, voluntários armados como reforço eventual e extremo do dispositivo de segurança de Angola, diretiva 
sobre o dispositivo a criar para garantir a segurança do Congo e do enclave de Cabinda. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/003 - “Diretivas do CCFAA” . Contém diretiva para a atividade operacional das Forças 
Armadas em Angola, diretiva para a disciplina do segredo e informação do Estado-Maior da Armada sobre a possível 
evolução da situação em Angola, com base numa fonte do Serviço de Informações Militares das Forças Armadas francesas. 
1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/004 - “Ordens e normas do Comando de Angola” . Contém ordens de serviço do CCFAA, 
diretiva para a atividade operacional, concessão de amnistia a Angola para regresso de refugiados. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/005 - “Ordens e normas do Comando de Angola” . Contém ordens de serviço do CCFAA. 
1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/006 - “Ordens e normas do Comando de Angola” . Contém ordens de serviço do CCFAA, 
informações sobre ações de indisciplina social, orçamento geral de Angola para 1966ordens de transporte de tropas, normas 
sobre informação pública, organização e funcionamento dos centros de informação, diretivas para controlo das populações. 
1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/007 - “Ordens e normas do Comando de Angola” . Contém ordens de serviço do CCFAA, 
ordens de transporte de tropas, normas sobre contrainformação pública. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/008 - “Ordens e normas do Comando de Angola” . Contém ordens de serviço do CCFAA, 
ordens de transporte de tropas, relatórios da atividade das TE, operação Phoenix - aproveitamento e cooperação militar, 
instituição da área militar 1. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/009 - “Normas de reconhecimento aéreo visual das Forças Terrestres em guerra 
subversiva”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/010 - “Normas do Serviço de Informações Militares da RMA”. Contém NEP sobre pessoal 
preso ou apresentado, normas sobre cartas, fotomapas, esboços e fotografias aéreas e quadro de pessoal do CCFAA, ordens 
de transportes, relatório sobre as atividades das TE no período de 1 a 31 de dezembro de 1968. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/011 - “Ordens e normas do CCFAA” . Contém diretiva do CCFAA sobre alterações a 
limites de setores e ao dispositivo e normas de correspondência. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/113/0430/012 - “Normas de acesso aos relatórios de informações de Angola”. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/114 

Título: Informações da PIDE sobre Angola 

Datas extremas: 1966 / 1969 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 431) contendo 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios sobre a situação politica interna de Angola.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4040 

 

UI 0431 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/114/0431/001 - “Relatórios sobre a situação política interna da província de Angola”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/114/0431/002 - “Relatórios sobre a situação política interna da província de Angola”. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/114/0431/003 - “Relatórios sobre a situação política interna da província de Angola” . Contém 
informações da PIDE sobre relações de fronteira. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/114/0431/004 - “Colaboração da polícia da RAS no patrulhamento e vigilância ao longo da fronteira 
e nos distritos do Cuando-Cubango e Moxico (sul)”. 1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/115 

Título: Pedidos de pesquisa e relatórios de notícias sobre Angola 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 432 - 433) contendo 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre pedidos de pesquisa e relatórios de notícias sobre a situação e 
atividades dos movimentos de libertação de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4202 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
 

UI 0432 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/001 - “Pedidos de pesquisa sobre Angola” . Contém pesquisas sobre apreensão de 
armamento aos angolanos pelas autoridades congolesas, atividades do MPLA e da UPA, conferência da CONCP, atividades 
inimigas na Zâmbia, atividades de Savimbi, união UPA-MPLA. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/002 - “Pedidos de pesquisa sobre Angola” . Contém pesquisas sobre formação, atividades 
do inimigo, incidentes de fronteira, auxílio soviético aos movimentos de libertação, comportamento das populações. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/003 - “Pedidos de pesquisa sobre Angola” . Contém pesquisas sobre atividades e apoios 
ao inimigo, relações de fronteira, atividades do MPLA. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/004 - “Pedidos de pesquisa sobre Angola” . Contém pesquisas sobre a situação no Congo 
Brazzaville e reações a artigos de imprensa local. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/005 - “Pedidos de pesquisa sobre Angola” . Contém pesquisas sobre a situação no Congo 
Leo, instrução de angolanos e moçambicanos no Congo. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/006 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre atividades e auxílios 
aos movimentos de libertação de Angola. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/007 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre atividades e auxílios 
aos movimentos de libertação de Angola. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0432/008 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre atividades e auxílios 
aos movimentos de libertação de Angola. 1966  
 

 

 

UI 0433 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0433/009 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre atividades e auxílios 
aos movimentos de libertação de Angola. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0433/010 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre atividades e auxílios 
aos movimentos de libertação de Angola. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0433/011 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre atividades e auxílios 
aos movimentos de libertação de Angola. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0433/012 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre infiltrações de 
elementos inimigos em Angola. 1964  
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198/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/115/0433/013 - “Relatórios de notícias sobre Angola” . Contém notícias sobre atividades de Carlos 
Kassel, correspondente da agência Continental Press. 1965  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/116 

Título: Estudo de Informações de Angola e S. Tomé e Príncipe 

Datas extremas: 1965 / 1973 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 434 - 438) contendo 55 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta estudos de informação mensais elaborados pela 2ª Repartição do SGDN sobre a situação 
em Angola e S. Tomé e Príncipe 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4206 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 110 - S. Tomé e Príncipe [PT/ADN/SGDN/2REP/110]. 
 

UI 0434 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/001 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 20 - 22. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1965-04 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/002 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 23 - 25. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1965-07 / 1965-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/003 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 26 - 28. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1965-10 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/004 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 29 - 31. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1966-01 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/005 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 32 - 34. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1966-04 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/006 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 35 - 37. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1966-07 / 1966-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/007 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 38 - 40. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1966-10 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/008 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 41 - 43. Estimativa da 
situação do inimigo”. Falta nº 41 - 43. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/009 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 44 - 46. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/010 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 47 - 49. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1967-07 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0434/011 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 50 - 52. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1967-10 / 1967-12 

 

 

 

UI 0435 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/012 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 53 - 54. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/013 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 55 - 58. Estimativa da 
situação do inimigo”. Falta nº 57. 1968-04 / 1968-06 
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199/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/014 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 59 - 61. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1968-07 / 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/015 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 62 - 64. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1968-10 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/016 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 65 - 67. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/017 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 68 - 70. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1969-04 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/018 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 71 - 73. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0435/019 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 74 - 76. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1969-10 / 1969-12 

 

 

 

UI 0436 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/020 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 77 - 79. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1970-01 / 1970-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/021 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 80 - 82. Estimativa da 
situação do inimigo”. Falta nº 81. 1970-04 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/022 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 83 - 85. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1970-07 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/023 - “Estudos de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 86 - 88. Estimativa da 
situação do inimigo”. 1970-10 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/024 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 89. Estimativa da 
situação do IN referida a janeiro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/025 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 90. Estimativa da 
situação do IN referida a fevereiro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/026 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 91. Estimativa da 
situação do IN referida a março”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/027 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 92. Estimativa da 
situação do IN referida a abril”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/028 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 93. Estimativa da 
situação do IN referida a maio”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/029 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 94. Estimativa da 
situação do IN referida a junho”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/030 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 95. Estimativa da 
situação do IN referida a julho”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/031 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 96. Estimativa da 
situação do IN referida a agosto”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/032 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 97. Estimativa da 
situação do IN referida a setembro”. 1971  
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200/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/033 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 98. Estimativa da 
situação do IN referida a outubro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/034 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 99. Estimativa da 
situação do IN referida a novembro”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0436/035 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 100. Estimativa da 
situação do IN referida a dezembro de 1971”. 1972  
 

 

 

UI 0437 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/036 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 101. Estimativa da 
situação do IN referida a janeiro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/037 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 102. Estimativa da 
situação do IN referida a fevereiro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/038 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 103. Estimativa da 
situação do IN referida a março”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/039 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 104. Estimativa da 
situação do IN referida a abril”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/040 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 105. Estimativa da 
situação do IN referida a maio”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/041 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 106. Estimativa da 
situação do IN referida a junho”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/042 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 107. Estimativa da 
situação do IN referida a julho”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/043 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 108. Estimativa da 
situação do IN referida a agosto”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/044 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 109. Estimativa da 
situação do IN referida a setembro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/045 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 110. Estimativa da 
situação do IN referida a outubro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/046 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 111. Estimativa da 
situação do IN referida a novembro”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/047 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 112. Estimativa da 
situação do IN referida a dezembro de 1972”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0437/048 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 113. Estimativa da 
situação do IN referida a janeiro”. 1973  
 

 

 

UI 0438 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0438/049 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 114. Estimativa da 
situação do IN referida a fevereiro”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0438/050 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 115. Estimativa da 
situação do IN referida a março”. 1973  
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201/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0438/051 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 116. Estimativa da 
situação do IN referida a abril”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0438/052 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 117. Estimativa da 
situação do IN referida a maio”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0438/053 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 118. Estimativa da 
situação do IN referida a junho”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0438/054 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 119. Estimativa da 
situação do IN referida a julho”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/116/0438/055 - “Estudo de informações de Angola e S. Tomé e Príncipe nº 120. Estimativa da 
situação do IN referida a agosto”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/117 

Título: Notas Semanais do CCFAA 

Datas extremas: 1965 / 1971 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 439 - 440) contendo 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por notas semanais do Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola com a descrição 
da situação geral, atividade do inimigo, atividade das Nossas Forças (terrestres, navais e aéreas), baixas e apresentações. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4245 

 

UI 0439 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0439/001 - “Notas semanais do CCFAA”. 1965-12 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0439/002 - “Notas semanais do CCFAA”. 1966-07 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0439/003 - “Notas semanais do CCFAA”. 1967-01 / 1967-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0439/004 - “Notas semanais do CCFAA”. 1967-06 / 1967-12 

 

 

 

UI 0440 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0440/005 - “Notas semanais do CCFAA”. 1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0440/006 - “Notas semanais do CCFAA”. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0440/007 - “Notas semanais do CCFAA”. 1968-12 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0440/008 - “Notas semanais do CCFAA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/117/0440/009 - “Notas semanais do CCFAA”. 1970-12 / 1971 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/118 

Título: Relatórios Anuais da RMA/CCFAA 

Datas extremas: 1962 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 441) contendo 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios anuais da 1ª e 2ª Repartição do Quartel-general da região Militar de 
Angola e Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4250 
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UI 0441 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/118/0441/001 - “Relatório anual da 1ª repartição do QG/RMA”. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/118/0441/002 - “Relatório anual de informações da 2ª repartição do QG/CCFAA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/118/0441/003 - “Relatório anual de informações da 2ª repartição do QG/CCFAA”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/118/0441/004 - “Relatório anual de informações da 2ª repartição do QG/CCFAA”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/119 

Título: Relatórios Trimestrais do QG/RMA 

Datas extremas: 1966 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 442) contendo 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios trimestrais da 1ª, 3ª e 4ª Repartições do Quartel-General da Região 
Militar de Angola relativos a pessoal, operações e logística respetivamente. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4250 

 

UI 0442 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/001 - “Relatórios trimestrais de Pessoal do QG/RMA”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/002 - “Relatórios trimestrais de Pessoal do QG/RMA”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/003 - “Relatórios trimestrais de Operações do QG/RMA”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/004 - “Relatórios trimestrais de Operações do QG/RMA”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/005 - “Relatórios trimestrais de Operações do QG/RMA”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/006 - “Relatórios de operações do QG/RMA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/007 - “Relatórios trimestrais de Logística do QG/RMA”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/119/0442/008 - “Relatórios trimestrais de Logística do QG/RMA”. 1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/120 

Título: Relatórios Periódicos de Informações da RMA 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 443 – 446) contendo 23 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios mensais de informações da 2ª Repartição do QG/RMA.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4250 

 

UI 0443 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0443/001 - “Relatórios mensais de informações da RMA”, 1966. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0443/002 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”, 1967. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0443/003 - “Relatórios mensais de informações da RMA ” . Os relatórios relativos a outubro a 
dezembro não foram elaborados devido a novas disposições relativas à elaboração de documentos periódicos da RMA. 1968-
01 / 1968-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0443/004 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1969-01 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0443/005 - “Relatórios mensais de informações da RMA”. 1969-07 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0443/006 - “Relatórios mensais de informações da RMA”. 1970-01 / 1970-03 

 

 

 

UI 0444 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0444/007 - “Relatórios mensais de informações da RMA”. 1970-04 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0444/008 - “Relatórios mensais de informações da RMA”. 1970-07 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0444/009 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1970-10 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0444/010 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1971-01 / 1971-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0444/011 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1971-04 / 1971-06 

 

 

 

UI 0445 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0445/012 - “Relatórios mensais de informações da RMA”. 1971-07 / 1971-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0445/013 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1971-10 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0445/014 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1972-01 / 1972-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0445/015 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1972-04 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0445/016 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1972-07 / 1972-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0445/017 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1972-10 / 1972-12 

 

 

 

UI 0446 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0446/018 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1973-01 / 1973-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0446/019 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1973-04 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0446/020 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1973-07 / 1973-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0446/021 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1973-10 / 1973-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0446/022 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1974-01 / 1974-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/120/0446/023 - “Relatórios mensais de informações da RMA ”. 1974-04 / 1974-05 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/121 

Título: SUPINTREPS de Angola 

Datas extremas: 1961 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 448) contendo 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por SUPINTREPS da Região Militar de Angola e do Comando-Chefe das Forças Armadas 
de Angola.  
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Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4250 

 

UI 0447 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/001 - “SUPINTREP 2. Movimentos políticos angolanos” pela 2ª repartição do QG/3ª 
Região Militar. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/002 - “SUPINTREP 5. Organização do ELNA” pela 2ª repartição do GG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/003 - “SUPINTREP 6. Estudo das principais localizações de Fuessi” pela 2ª repartição do 
QG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/004 - “SUPINTREP 7. Estudo do inimigo da zona fronteiriça no Baixo Congo” pela 2ª 
repartição do QG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/005 - “SUPINTREP 8. Táctica de guerrilha” pela 2ª repartição do QG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/006 - “SUPINTREP 9. Estudo do inimigo na zona fronteiriça da Bacia do Cuango” pela 2ª 
repartição do QG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/007 - “SUPINTREP 10. Táctica de emboscada” pela 2ª repartição do QG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/008 - “SUPINTREP 11. Dados sobre a organização e planos da UPA” pela 2ª repartição do 
QG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/009 - “SUPINTREP 13. Engenhos explosivos de possível utilização pelo inimigo” pela 2ª 
repartição do QG/RMA. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/010 - “SUPINTREP 14. Infiltrações pela fronteira Norte da ZIN” pela 2ª repartição do 
QG/RMA. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/011 - “SUPINTREP 18. Aditamento” pela 2ª repartição do QG/RMA. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/012 - “SUPINTREP 22. Instrução do ELNA” pela 2ª repartição do QG/RMA. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/013 - “SUPINTREP 24. FNLA: estrutura militar e civil do ELNA - doutrinação política das 
massas” pela 2ª repartição do QG/RMA. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/014 - “SUPINTREP 25. Estudo do MPLA na ZMN – I região militar do MPLA” pela 2ª 
repartição do QG/RMA. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/015 - “SUPINTREP 26. Actualização - Ordem de batalha da FNLA” pela 2ª repartição do 
QG/CCFAA. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/016 - “SUPINTREP 28. UNITA” pela 2ª repartição do QG/CCFAA. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/121/0447/017 - “Campanhas nos Dembos” pelo QG/CCFAA. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/122 

Título: PERINTREPS da RMA e CCFAA 

Datas extremas: 1957 / 1974 

Dimensão e suporte: 17 cxs. (nº 448 – 464) contendo 160 processos, 1 positivo fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação do 
Comando Militar de Angola, Região Militar de Angola, Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola, Comando Naval de 
Angola e Região Aérea de Angola., recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN). Referem-
se à situação geral, interna e externa, da província de Angola, às atividades e potencial de combate do inimigo, análise da 
situação socioeconómica da região, atividades no espaço aéreo, na área de responsabilidade naval, contrainformação, 
segurança de fronteiras. Englobam ainda anexos com mapas de material capturado, estimativa de baixas do inimigo, 
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movimento e apresentação de populações, movimento de ausências ilegítimas e deserções e informações afins. O território 
de Angola constituía a 3ª Região Militar, de acordo com o Decreto-Lei nº 43.351, de 24 de novembro de 1960, juntamente 
com São Tomé e Príncipe e compreendia: o comando territorial do Norte; o comando territorial do Centro; o comando 
territorial do Sul; o comando territorial do Leste; a circunscrição militar de Cabinda e o comando territorial de São Tomé e 
Príncipe. Com o Decreto-Lei nº 44.190, de 16 de Fevereiro de 1962, foram introduzidas algumas alterações e, a 3ª Região 
Militar de Angola passou a denominar-se apenas “Região Militar de Angola”, abrangendo o território desta província, com 
sede em Luanda, dividida nos seguintes comandos territoriais: comando territorial de Cabinda, com sede em Cabinda; 
comando territorial do Norte, com sede em Carmona; comando territorial do Centro, com sede em Nova Lisboa; Comando 
territorial de Sá da Bandeira e comando territorial do Leste, com sede em Luso. Os Decretos-Lei nº 203/70, de 11 de maio de 
1970 e nº 257/72, de 28 de Julho de 1972, alteraram também alguns artigos do Decreto-Lei nº 44.190, mas mantiveram a 
designação de Região Militar de Angola e a mesma divisão dos comandos territoriais.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4251 

 

UI 0448 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/001 - “PERINTREP 1 do Comando Militar de Angola” . Contém anexos sobre 
contrainformação. 1957  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/002 - “PERINTREP 1/58 do Comando Militar de Angola”. 1957-11 / 1958-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/003 - “PERINTREP 2/58 do Comando Militar de Angola”. 1958-01 / 1958-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/004 - “PERINTREP 3/58 do Comando Militar de Angola”. 1958-06 / 1958-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/005 - “PERINTREP 4/58 do Comando Militar de Angola”. 1958-08 / 1958-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/006 - “PERINTREP 1/60 do Comando Militar de Angola”. 1959-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/007 - “PERINTREP 2/60 do Comando Militar de Angola”. 1960-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/008 - “PERINTREP 3/60 do Comando Militar de Angola”. 1960-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/009 - “PERINTREP 4/60 do Comando Militar de Angola”. 1960-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/010 - “PERINTREP 5/60 do Comando Militar de Angola”. 1960-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/011 - “PERINTREP 6/60 do Comando Militar de Angola”. 1960-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/012 - “PERINTREP 7/60 do Comando Militar de Angola”. 1960-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/013 - “PERINTREP 8/60 do Comando Militar de Angola”. 1960-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/014 - “PERINTREP 1 a 3 da 3ª Região Militar”. 1961-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/015 - “PERINTREP 4 a 11 da 3ª Região Militar”. 1961-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0448/016 - “PERINTREP 12 a 20 da 3ª Região Militar”. 1961-12  
 

 

 

UI 0449 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/017 - “PERINTREP 21 a 29 da 3ª Região Militar”. 1962-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/018 - “PERINTREP 30 a 37 da 3ª Região Militar”. 1962-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/019 - “PERINTREP 38 a 46 da RMA”. 1962-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/020 - “PERINTREP 47 a 54 da RMA”. 1962-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/021 - “PERINTREP 55 a 63 da RMA”. 1962-05  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/022 - “PERINTREP 64 a 72 da RMA”. 1962-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/023 - “PERINTREP 73 a 81 da RMA”. 1962-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/024 - “PERINTREP 82 a 90 da RMA”. 1962-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/025 - “PERINTREP 91 a 98 da RMA”. 1962-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/026 - “PERINTREP 99 a 107 da RMA”. 1962-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/027 - “PERINTREP 108 a 116 da RMA”. 1962-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0449/028 - “PERINTREP 117 a 124 da RMA”. 1962-12  
 

 

 

UI 0450 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/029 - “PERINTREP 125 a 133 da RMA”. 1963-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/030 - “PERINTREP 134 a 141 da RMA”. 1963-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/031 - “PERINTREP 142 a 150 da RMA”. 1963-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/032 - "PERINTREP 151 a 159 da RMA”. 1963-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/033 - “PERINTREP 160 a 168 da RMA”. 1963-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/034 - “PERINTREP 169 a 176 da RMA”. 1963-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/035 - “PERINTREP 177 a 185 da RMA”. 1963-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/036 - “PERINTREP 186 a 194 da RMA”. 1963-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/037 - “PERINTREP 195 a 201 da RMA”. 1963-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/038 - “PERINTREP 202 a 211 da RMA”. 1963-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/039 - “PERINTREP 212 a 220 da RMA”. 1963-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0450/040 - “PERINTREP 221 a 229 da RMA”. 1963-12  
 

 

 

UI 0451 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0451/041 - “PERINTREP 230 a 238 da RMA”. 1964-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0451/042 - “PERINTREP 239 a 246 da RMA”. 1964-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0451/043 - “PERINTREP 247 a 255 da RMA”. 1964-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0451/044 - “PERINTREP 256 a 263 da RMA”. 1964-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0451/045 - “PERINTREP 264 a 272 da RMA”. 1964-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0451/046 - “PERINTREP 273 a 281 da RMA”. 1964-06  
 

 

 

UI 0452 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/047 - “PERINTREP 282 a 290 da RMA”. 1964-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/048 - “PERINTREP 291 a 298 da RMA”. 1964-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/049 - “PERINTREP 299 a 307 da RMA”. 1964-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/050 - “PERINTREP 308 a 316 da RMA”. 1964-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/051 - “PERINTREP 317 a 324 da RMA”. 1964-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/052 - “PERINTREP 325 a 333 da RMA”. 1964-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/053 - “PERINTREP 334 a 342 da RMA”. 1965-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0452/054 - “PERINTREP 343 a 350 da RMA”. 1965-02  
 

 

 

UI 0453 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/055 - “PERINTREP 351 a 359 da RMA”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/056 - “PERINTREP 360 a 368 da RMA”. 1965-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/057 - “PERINTREP 369 a 376 da RMA”. 1965-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/058 - “PERINTREP 377 a 385 da RMA”. 1965-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/059 - “PERINTREP 386 a 394 da RMA”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/060 - “PERINTREP 395 a 403 da RMA”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/061 - “PERINTREP 404 a 411 da RMA”. 1965-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0453/062 - “PERINTREP 412 a 420 da RMA”. 1965-10  
 

 

 

UI 0454 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/063 - “PERINTREP 421 a 429 da RMA”. 1965-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/064 - “PERINTREP 430 a 438 da RMA”. 1965-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/065 - “PERINTREP 439 a 446 da RMA”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/066 - “PERINTREP 447 a 454 da RMA”. 1966-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/067 - “PERINTREP 455 a 463 da RMA”. 1966-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/068 - “PERINTREP 464 a 472 da RMA”. 1966-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/069 - “PERINTREP 473 a 481 da RMA” . O PERINTREP 474 contém uma fotografia relativo 
a uma mina APess POMZ-2. 1966-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/070 - “PERINTREP 482 a 489 da RMA”. 1966-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/071 - “PERINTREP 490 a 498 da RMA”. 1966-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0454/072 - “PERINTREP 499 a 507 da RMA”. 1966-08  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/073 - “PERINTREP 508 a 516 da RMA”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/074 - “PERINTREP 517 a 524 da RMA”. 1966-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/075 - “PERINTREP 525 a 533 da RMA”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/076 - “PERINTREP 534 a 539 da RMA”. 1966-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/077 - “PERINTREP 540 a 543 da RMA”. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/078 - “PERINTREP 544 a 547 da RMA”. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/079 - “PERINTREP 548 a 551 da RMA”. 1967-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/080 - “PERINTREP 552 a 556 da RMA”. 1967-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/081 - “PERINTREP 557 a 560 da RMA”. 1967-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/082 - “PERINTREP 561 a 564 da RMA”. 1967-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/083 - “PERINTREP 565 a 569 da RMA”. 1967-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0455/084 - “PERINTREP 570 a 573 da RMA”. 1967-08  
 

 

 

UI 0456 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/085 - “PERINTREP 574 a 578 da RMA”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/086 - “PERINTREP 579 a 582 da RMA”. 1967-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/087 - “PERINTREP 583 a 586 da RMA”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/088 - “PERINTREP 587 a 590 da RMA”. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/089 - “PERINTREP 591 a 594 da RMA”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/090 - “PERINTREP 595 a 599 da RMA”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/091 - “PERINTREP 600 a 604 da RMA”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/092 - “PERINTREP 605 a 608 da RMA”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/093 - “PERINTREP 609 a 612 da RMA” . O PERINTREP 609 só tem anexo B. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/094 - "PERINTREP 613 a 617 da RMA”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0456/095 - “PERINTREP 618 a 621 da RMA”. 1968-07  
 

 

 

UI 0457 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/096 - “PERINTREP 622 a 626 da RMA”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/097 - “PERINTREP 627 a 630 da RMA”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/098 - “PERINTREP 631 a 634 da RMA”. 1968-10  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/099 - “PERINTREP 635 a 639 da RMA”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/100 - “PERINTREP 641 a 643 da RMA” . Falta nº 640. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/101 - “PERINTREP 644 a 647 da RMA”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/102 - “PERINTREP 648 a 651 da RMA”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0457/103 - “PERINTREP 652 a 656 da RMA”. 1969-03  
 

 

 

UI 0458 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/104 - “PERINTREP 657 a 660 da RMA”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/105 - “PERINTREP 661 a 665 da RMA”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/106 - “PERINTREP 666 a 669 da RMA”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/107 - “PERINTREP 670 a 673 da RMA”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/108 - “PERINTREP 674 a 678 da RMA”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/109 - “PERINTREP 679 a 682 da RMA”. 1969-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/110 - “PERINTREP 683 a 686 da RMA”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/111 - “PERINTREP 687 a 691 da RMA”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0458/112 - “PERINTREP 691 a 695 da RMA”. 1969-12  
 

 

 

UI 0459 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/113 - “PERINTREP 696 a 700 da RMA”. 1970-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/114 - “PERINTREP 701 a 704 da RMA”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/115 - “PERINTREP 705 a 708 da RMA”. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/116 - “PERINTREP 709 a 712 da RMA”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/117 - “PERINTREP 713 a 717 da RMA”. 1970-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/118 - “PERINTREP 718 a 720 da RMA”. 1970-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/119 - “PERINTREP 721 a 725 da RMA”. 1970-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/120 - “PERINTREP 726 a 730 da RMA”. 1970-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0459/121 - “PERINTREP 731 a 734 da RMA”. 1970-09  
 

 

 

UI 0460 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/122 - “PERINTREP 735 a 739 da RMA”. 1970-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/123 - “PERINTREPS 740 a 743 da RMA”. 1970-11  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/124 - “PERINTREP 744 a 747 da RMA”. 1970-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/125 - “PERINTREP 748 s 752 da RMA”. 1971-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/126 - “PERINTREP 753 a 756 da RMA e CCFAA”. 1971-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/127 - “PERINTREP 757 a 760 do CCFAA”. 1971-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/128 - “PERINTREP 761 a 764 do CCFAA”. 1971-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0460/129 - “PERINTREP 765 a 769 do CCFAA”. 1971-05  
 

 

 

UI 0461 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/130 - “PERINTREP 770 a 773 do CCFAA”. 1971-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/131 - “PERINTREP 774 a 778 do CCFAA”. 1971-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/132 - “PERINTREP 779 a 782 do CCFAA”. 1971-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/133 - “PERINTREP 783 a 786 do CCFAA”. 1971-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/134 - “PERINTREP 787 a 791 do CCFAA”. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/135 - “PERINTREP 792 a 795 do CCFAA”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/136 - “PERINTREP 796 a 799 do CCFAA”. 1971-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0461/137 - “PERINTREP 800 a 804 do CCFAA”. 1972-01  
 

 

 

UI 0462 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/138 - “PERINTREP 805 a 808 do CCFAA”. 1972-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/139 - “PERINTREP 809 a 812 do CCFAA”. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/140 - “PERINTREP 813 a 817 do CCFAA”. 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/141 - “PERINTREP 818 a 821 do CCFAA”. 1972-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/142 - “PERINTREP 822 a 825 do CCFAA”. 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/143 - “PERINTREP 826 a 830 do CCFAA”. 1972-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/144 - “PERINTREP 831 a 834 do CCFAA”. 1972-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0462/145 - “PERINTREP 835 a 839 do CCFAA”. 1972-09  
 

 

 

UI 0463 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0463/146 - “PERINTREP 840 a 843 do CCFAA”. 1972-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0463/147 - “PERINTREP 844 a 847 do CCFAA”. 1972-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0463/148 - “PERINTREP 848 a 852 do CCFAA”. 1972-12  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0463/149 - “PERINTREP 853 a 856 do CCFAA”. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0463/150 - “PERINTREP 857 a 860 do CCFAA”. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0463/151 - “PERINTREP 861 a 865 do CCFAA”. 1973-03  
 

 

 

UI 0464 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/152 - “PERINTREP 866 a 869 do CCFAA”. 1973-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/153 - “PERINTREP 870 a 873 do CCFAA”. 1973-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/154 - “PERINTREP 874 a 878 do CCFAA”. 1973-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/155 - “PERINTREP 879 a 882 do CCFAA”. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/156 - “PERINTREP 883 a 886 do CCFAA”. 1973-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/157 - “PERINTREP 887 a 891 do CCFAA”. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/158 - “PERINTREP 892 a 895 do CCFAA”. Falta nº 894. 1973-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/159 - “PERINTREP 896 do CCFAA”. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/122/0464/160 - “PERINTREP 929 do CCFAA”. 1974-06  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/123 

Título: PERINTREPS do Comando Naval de Angola 

Datas extremas: 1961 / 1973 

Dimensão e suporte: 8 cxs. (nº 465 – 472) contendo 121 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS mensais, semanais e quinzenais do Comando Naval de Angola (CNA). 
Até 1968, os PERINTREPS do Comando Naval tinham uma periodicidade semanal, passando depois a quinzenal. 
Paralelamente eram emitidos PERINTREPS mensais.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4253 e 4267. 
 

UI 0465 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/001 - “PERINTREPS 2 a 9 do Comando Naval de Angola” . Faltam nºs 1, 3, 4, 6, 7. 1961-05 
/ 1961-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/002 - “PERINTREPS mensais 2 a 12 do CNA”. Falta nº 1. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/003 - “PERINTREPS mensais 1 a 12 do CNA”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/004 - “PERINTREPS mensais 1 a 12 do CNA”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/005 - “PERINTREPS mensais 1 a 12 do CNA”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/006 - “PERINTREP mensal 1 do CNA”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/007 - “PERINTREPS semanais 23 a 26 do CNA”. 1964-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/008 - “PERINTREPS semanais 27 a 31 do CNA”. 1964-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/009 - “PERINTREPS semanais 32 a 35 do CNA”. 1964-08  
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212/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/010 - “PERINTREPS semanais 36 a 40 do CNA”. 1964-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/011 - “PERINTREPS semanais 41 a 44 do CNA”. 1964-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/012 - “PERINTREPS semanais 45 a 47 do CNA” . Falta nº 48. 1964-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/013 - “PERINTREPS semanais 49 a 53 do CNA”. 1964-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/014 - “PERINTREPS semanais 1 a 4 do CNA”. 1965-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/015 - “PERINTREPS semanais 5 a 8 do CNA”. 1965-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/016 - “PERINTREPS semanais 9 a 13 do CNA”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/017 - “PERINTREPS semanais 14 a 16 do CNA”. 1965-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/018 - “PERINTREPS semanais 17 a 21 do CNA”. 1965-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0465/019 - “PERINTREPS semanais 22 a 26 do CNA”. 1965-06  
 

 

 

UI 0466 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/020 - “PERINTREPS semanais 27 a 31 do CNA”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/021 - “PERINTREPS semanais 32 a 34 do CNA”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/022 - “PERINTREPS semanais 35 a 39 do CNA”. 1965-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/023 - “PERINTREPS semanais 40 a 43 do CNA”. 1965-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/024 - “PERINTREPS semanais 44 a 47 do CNA”. 1965-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/025 - “PERINTREPS semanais 48 a 52 do CNA”. 1965-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/026 - “PERINTREPS semanais 1 a 4 do CNA”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/027 - “PERINTREPS semanais 5 a 9 do CNA”. 1966-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/028 - “PERINTREPS semanais 10 a 12 do CNA”. 1966-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/029 - “PERINTREPS semanais 14 a 17 do CNA”. 1966-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/030 - “PERINTREPS semanais 18 a 22 do CNA”. 1966-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/031 - “PERINTREPS semanais 23 a 26 do CNA”. 1966-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/032 - “PERINTREPS semanais 27 a 30 do CNA”. 1966-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/033 - “PERINTREPS semanais 31 a 34 do CNA”. 1966-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/034 - “PERINTREPS semanais 35 a 39 do CNA”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/035 - “PERINTREPS semanais 40 a 43 do CNA”. 1966-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/036 - “PERINTREPS semanais 44 a 47 do CNA”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0466/037 - “PERINTREPS semanais 48 a 52 do CNA”. 1966-12  
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213/428 
 

 

UI 0467 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/038 - “PERINTREPS semanais 1 a 4 do CNA”. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/039 - “PERINTREPS semanais 5 a 8 do CNA”. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/040 - “PERINTREPS semanais 9 a 13 do CNA”. 1967-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/041 - “PERINTREPS semanais 14 a 17 do CNA”. 1967-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/042 - “PERINTREPS semanais 18 a 21 do CNA”. 1967-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/043 - “PERINTREPS semanais 22 a 26 do CNA”. 1967-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/044 - “PERINTREPS semanais 27 a 29 do CNA”. 1967-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/045 - “PERINTREPS semanais 30 a 35 do CNA”. 1967-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/046 - “PERINTREPS semanais 36 a 39 do CNA”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/047 - “PERINTREPS semanais 40 a 43 do CNA”. 1967-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/048 - “PERINTREPS semanais 44 a 48 do CNA”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/049 - “PERINTREPS semanais 49 a 52 do CNA”. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/050 - “PERINTREPS semanais 1 a 4 do CNA”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/051 - “PERINTREPS semanais 5 a 9 do CNA”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/052 - “PERINTREPS semanais 10 a 12 do CNA”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/053 - “PERINTREPS semanais 16 a 17 do CNA”. Faltam nº 13, 14 e 15. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/054 - “PERINTREPS semanais 18 a 22 do CNA”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0467/055 - “PERINTREPS semanais 23 a 26 do CNA”. 1968-06  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/056 - “PERINTREPS semanais 27 a 30 do CNA”. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/057 - “PERINTREPS semanais 31 a 35 do CNA”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/058 - “PERINTREPS semanais 36 a 39 do CNA”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/059 - “PERINTREPS semanais 40 a 44 do CNA”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/060 - “PERINTREPS semanais 45 a 48 do CNA”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/061 - “PERINTREPS semanais 49 a 53 do CNA”. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/062 - “PERINTREPS quinzenais 1 a 2 do CNA”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/063 - “PERINTREPS quinzenais 3 a 4 do CNA”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/064 - “PERINTREPS quinzenais 5 a 6 do CNA”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/065 - “PERINTREPS quinzenais 7 a 8 do CNA”. 1969-04  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/066 - “PERINTREPS quinzenais 9 a 10 do CNA”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0468/067 - “PERINTREPS quinzenais 11 a 12 do CNA”. 1969-06  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/068 - “PERINTREPS quinzenais 13 a 14 do CNA”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/069 - “PERINTREPS quinzenais 15 a 16 do CNA”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/070 - "PERINTREPS quinzenais 17 a 18 do CNA”. 1969-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/071 - “PERINTREPS quinzenais 19 a 20 do CNA”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/072 - “PERINTREPS quinzenais 21 a 22 do CNA”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/073 - “PERINTREPS quinzenais 23 a 24 do CNA”. 1969-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/074 - “PERINTREPS quinzenais 1 a 2 do CNA”. 1970-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/075 - “PERINTREPS quinzenais 3 a 4 do CNA”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/076 - “PERINTREPS quinzenais 5 a 6 do CNA”. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/077 - “PERINTREPS quinzenais 7 a 8 do CNA”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/078 - “PERINTREPS quinzenais 9 a 10 do CNA”. 1970-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0469/079 - “PERINTREPS quinzenais 11 a 12 do CNA”. 1970-06  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/080 - “PERINTREPS quinzenais 13 a 14 do CNA”. 1970-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/081 - “PERINTREPS quinzenais 15 a 16 do CNA”. 1970-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/082 - “PERINTREPS quinzenais 17 a 18 do CNA”. 1970-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/083 - “PERINTREPS quinzenais 19 a 20 do CNA”. 1970-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/084 - “PERINTREPS quinzenais 21 a 22 do CNA”. 1970-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/085 - “PERINTREPS quinzenais 23 a 24 do CNA”. 1970-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/086 - “PERINTREPS quinzenais 1 a 2 do CNA”. 1971-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/087 - “PERINTREPS quinzenais 3 a 4 do CNA”. 1971-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/088 - “PERINTREP quinzenal 5 do CNA” . Falta nº 6. 1971-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/089 - “PERINTREPS quinzenais 7 a 8 do CNA”. 1971-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/090 - “PERINTREPS quinzenais 9 a 10 do CNA”. 1971-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/091 - “PERINTREPS quinzenais 11 a 12 do CNA”. 1971-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/092 - “PERINTREPS quinzenais 13 a 14 do CNA”. 1971-07  
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215/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0470/093 - “PERINTREPS quinzenais 15 a 16 do CNA”. 1971-08  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/094 - “PERINTREPS quinzenais 17 a 18 do CNA”. 1971-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/095 - “PERINTREPS quinzenais 19 a 20 do CNA”. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/096 - “PERINTREPS quinzenais 21 a 22 do CNA”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/097 - “PERINTREPS quinzenais 23 a 24 do CNA”. 1971-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/098 - “PERINTREPS quinzenais 1 a 2 do CNA”. 1972-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/099 - “PERINTREPS quinzenais 3 a 4 do CNA”. 1972-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/100 - “PERINTREPS quinzenais 5 a 6 do CNA”. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/101 - “PERINTREPS quinzenais 7 a 8 do CNA”. 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/102 - “PERINTREPS quinzenais 9 a 10 do CNA”. 1972-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/103 - “PERINTREPS quinzenais 11 a 12 do CNA”. 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/104 - “PERINTREPS quinzenais 13 a 14 do CNA”. 1972-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/105 - “PERINTREPS quinzenais 15 a 16 do CNA”. 1972-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/106 - “PERINTREPS quinzenais 17 a 18 do CNA”. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0471/107 - “PERINTREPS quinzenais 19 a 20 do CNA”. 1972-10  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/108 - “PERINTREPS quinzenais 21 a 22 do CNA”. 1972-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/109 - “PERINTREP quinzenal 24 do CNA” . Falta nº 23. 1972-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/110 - “PERINTREPS quinzenais 1 a 2 do CNA”. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/111 - “PERINTREPS quinzenais 3 a 4 do CNA”. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/112 - “PERINTREP quinzenal 5 do CNA” . Falta nº 6. 1973-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/113 - “PERINTREP quinzenal 8 do CNA” . Falta nº 7. 1973-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/114 - “PERINTREPS quinzenais 9 a 10 do CNA”. 1973-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/115 - “PERINTREPS quinzenais 11 a 12 do CNA”. 1973-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/116 - “PERINTREPS quinzenais 13 a 14 do CNA”. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/117 - “PERINTREPS quinzenais 15 a 16 do CNA”. 1973-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/118 - “PERINTREPS quinzenais 17 a 18 do CNA”. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/119 - “PERINTREPS quinzenais 19 a 20 do CNA”. 1973-10  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/120 - “PERINTREPS quinzenais 21 a 22 do CNA”. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/123/0472/121 - “PERINTREPS quinzenais 23 a 24 do CNA”. 1973-12  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/124 

Título: SITREPS do Comando Militar de Angola 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 473) contendo 4 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS, relatórios de situação, do Comando Militar de Angola.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4260 

 

UI 0473 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/124/0473/001 - “SITREPS do CMA”. 1964-06 / 1964-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/124/0473/002 - “SITREPS do CMA”. 1964-10 / 1966-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/124/0473/003 - “SITREPS do CMA” . Contém informações sobre a situação interna em Cabinda, 
apreciação da situação do inimigo na RMA. 1966-05 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/124/0473/004 - “SITREPS do CMA”. 1968-02 / 1970-11 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/125 

Título: SITREPS do Comando Maritimo de Angola 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 474 – 478) contendo 22 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS, relatórios de situação, do Comando Marítimo de Angola (COMAR). 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4253 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0474/001 - “SITREPS do COMAR”. 1964-06 / 1964-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0474/002 - “SITREPS do COMAR”. 1964-10 / 1965-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0474/003 - “SITREPS do COMAR”. 1965-03 / 1965-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0474/004 - “SITREPS do COMAR”. 1965-08 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0474/005 - “SITREPS do COMAR”. 1966-03 / 1966-08 

 

 

 

UI 0475 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0475/006 - “SITREPS do COMAR”. 1966-08 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0475/007 - “SITREPS do COMAR”. 1967-01 / 1967-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0475/008 - “SITREPS do COMAR”. 1967-04 / 1967-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0475/009 - “SITREPS do COMAR”. 1967-10 / 1968-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0475/010 - “SITREPS do COMAR”. 1968-01 / 1968-06 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0476/011 - “SITREPS do COMAR” . Contém informações sobre navios de guerra da União 
Indiana no rio Zaire. 1968-06 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0476/012 - “SITREPS do COMAR”. 1969-06 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0476/013 - “SITREPS do COMAR”. 1969-12 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0476/014 - “SITREPS do COMAR”. 1970-03 / 1970-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0477/015 - “SITREPS do COMAR”. 1970-09 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0477/016 - “SITREPS do COMAR”. 1970-12 / 1971-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0477/017 - “SITREPS do COMAR”. 1971-07 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0477/018 - “SITREPS do COMAR”. 1972-01 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0477/019 - “SITREPS do COMAR”. 1972-07 / 1972-12 

 

 

 

UI 0478 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0478/020 - “SITREPS do COMAR”. 1973-01 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0478/021 - “SITREPS do COMAR”. 1973-07 / 1973-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/125/0478/022 - “SITREPS do COMAR”. 1974-07  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/126 

Título: SITREPS da 2ª Região Aérea - Angola 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 479 - 483) contendo 21 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS ou RASITREPS, relatórios de situação, da 2ª Região Aérea - Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4261 

 

UI 0479 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0479/001 - “SITREPS da RA2”. 1964-06 / 1964-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0479/002 - “SITREPS da RA2”. 1964-10 / 1965-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0479/003 - “SITREPS da RA2”. 1965-03 / 1965-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0479/004 - “SITREPS da RA2”. 1965-08 / 1966-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0479/005 - “SITREPS da RA2”. 1966-03 / 1966-07 
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UI 0480 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0480/006 - “SITREPS da RA2”. 1966-07 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0480/007 - “SITREPS da RA2”. 1967-01 / 1967-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0480/008 - “SITREPS da RA2”. 1967-05 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0480/009 - “SITREPS da RA2”. 1967-10 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0480/010 - “SITREPS da RA2”. 1968-01 / 1968-05 

 

 

 

UI 0481 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0481/011 - “SITREPS da RA2”. 1968-06 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0481/012 - “SITREPS da RA2”. 1969-01 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0481/013 - “SITREPS da RA2”. 1969-06 / 1969-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0481/014 - “SITREPS da RA2”. 1969-10 / 1970-03 

 

 

 

UI 0482 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0482/015 - “SITREPS da RA2”. 1970-03 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0482/016 - “SITREPS da RA2”. 1970-09 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0482/017 - “SITREPS da RA2”. 1971-01 / 1971-06 

 

 

 

UI 0483 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0483/018 - “SITREPS da RA2”. 1971-07 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0483/019 - “SITREPS da RA2”. 1972-01 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0483/020 - “SITREPS da RA2”. 1972-07 / 1972-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/126/0483/021 - “SITREPS da RA2”. 1973 / 1974-01 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/127 

Título: SITREPS Circunstanciados da RMA /CCFAA 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 484 - 493) contendo 65 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados (relatórios de situação da atividade operacional) da Região 
Militar de Angola e do Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4265 

 

UI 0484 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0484/001 - “SITREPS circunstanciados nº 18 - 25 da RMA” . Faltam no 1-17 e 20-21. 1963-05 / 
1963-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0484/002 - “SITREPS circunstanciados nº 26 a 50 da RMA” . Faltam nº 27, 32-36, 38, 39 e 43. 
1963-06 / 1963-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0484/003 - “SITREPS circunstanciados nº 1 a 26 da RMA” . faltam nº 6-7, 9, 12. 1964-01 / 1964-
06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0484/004 - “SITREPS circunstanciados nº 27 a 52 da RMA” . Falta nº 48. 1964-07 / 1964-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0484/005 - “SITREPS circunstanciados nº 1 a 25 da RMA” . Falta nº  20. 1965-01 / 1965-06 

 

 

 

UI 0485 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0485/006 - “SITREPS circunstanciados nº 26 - 53 da RMA” . Falta nº 27-29 e 41. 1965-07 / 
1965-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0485/007 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 24 da RMA”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0485/008 - “SITREPS circunstanciados nº 25 - 38 da RMA”. 1966-07 / 1966-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0485/009 - “SITREPS circunstanciados nº 39 – 52 da RMA”. 1966-10 / 1966-12 

 

 

 

UI 0486 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0486/010 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 6 da RMA”. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0486/011 - “SITREPS circunstanciados nº 7 - 15 da RMA”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0486/012 - “SITREPS circunstanciados nº 16 - 22 da RMA”. 1967-07 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0486/013 - “SITREPS circunstanciados nº 23 - 35 da RMA” . Falta nº 30. 1967-10 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0486/014 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 11 da RMA” . Falta nº 3. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0486/015 - “SITREPS circunstanciados nº 12 - 24 da RMA”. 1968-04 / 1968-06 

 

 

 

UI 0487 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0487/016 - “SITREPS circunstanciados nº 25 - 39 da RMA”. 1968-07 / 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0487/017 - “SITREPS circunstanciados nº 40 - 52 da RMA”. 1968-10 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0487/018 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 13 da RMA” . Falta nº  2 e 3. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0487/019 - “SITREPS circunstanciados nº 14 - 26 da RMA” . Falta nº 15-16, 19, 21, 23. 1969-04 / 
1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0487/020 - “SITREPS circunstanciados nº 27 - 38 da RMA”. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0487/021 - “SITREPS circunstanciados nº 39 - 52 da RMA” . Falta nº 42 e 46. 1969-10 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0487/022 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 12 da RMA”. 1970-01 / 1970-03 
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UI 0488 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0488/023 - “SITREPS circunstanciados nº 13 - 25 da RMA”. 1970-04 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0488/024 - “SITREPS circunstanciados nº 27 - 39 da RMA” . Falta nº 38. 1970-07 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0488/025 - “SITREPS circunstanciados nº 40 - 52 da RMA” . Falta nº 47. 1970-10 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0488/026 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 10 da RMA” . Faltam nº 7 - 9. 1971-01 / 1971-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0488/027 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 6 do CCFAA”. 1971-03 / 1971-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0488/028 - “SITREPS circunstanciados nº 7 - 12 do CCFAA” . Falta nº 10. 1971-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0488/029 - “SITREPS circunstanciados nº 13 - 16 do CCFAA”. 1971-06  
 

 

 

UI 0489 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0489/030 - “SITREPS circunstanciados nº 17 - 21 do CCFAA”. 1971-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0489/031 - “SITREPS circunstanciados nº 22 - 25 do CCFAA”. 1971-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0489/032 - “SITREPS circunstanciados nº 26 - 29 do CCFAA”. 1971-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0489/033 - “SITREPS circunstanciados nº 30 - 34 do CCFAA”. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0489/034 - “SITREPS circunstanciados nº 35 - 38 do CCFAA”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0489/035 - “SITREPS circunstanciados nº 39 - 43 do CCFAA”. 1971-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0489/036 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 5 do CCFAA”. 1972-01  
 

 

 

UI 0490 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0490/037 - “SITREPS circunstanciados nº 6 - 9 do CCFAA”. 1972-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0490/038 - “SITREPS circunstanciados nº 10 - 13 do CCFAA”. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0490/039 - “SITREPS circunstanciados nº 14 - 18 do CCFAA”. 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0490/040 - “SITREPS circunstanciados nº 19 - 22 do CCFAA”. 1972-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0490/041 - “SITREPS circunstanciados nº 23 - 26 do CCFAA” . Falta nº 27. 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0490/042 - “SITREPS circunstanciados nº 28 - 31 do CCFAA”. 1972-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0490/043 - “SITREPS circunstanciados nº 32 - 35 do CCFAA”. 1972-08  
 

 

 

UI 0491 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/044 - “SITREPS circunstanciados nº 36 - 40 do CCFAA”. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/045 - “SITREPS circunstanciados nº 41 - 44 do CCFAA”. 1972-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/046 - “SITREPS circunstanciados nº 45 - 48 do CCFAA”. 1972-11  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/047 - “SITREPS circunstanciados nº 49 - 53 do CCFAA”. 1972-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/048 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 4 do CCFAA”. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/049 - “SITREPS circunstanciados nº 5 - 8 do CCFAA”. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/050 - “SITREPS circunstanciados nº 9 - 13 do CCFAA”. 1973-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0491/051 - “SITREPS circunstanciados nº 14 - 17 do CCFAA”. 1973-04  
 

 

 

UI 0492 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/052 - “SITREPS circunstanciados nº 19 - 21 do CCFAA”. 1973-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/053 - “SITREPS circunstanciados nº 22 – 26 do CCFAA”. 1973-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/054 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAA”. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/055 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 33 do CCFAA”. 1973-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/056 - “SITREPS circunstanciados nº 34 - 39 do CCFAA”. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/057 - “SITREPS circunstanciados nº 40 - 43 do CCFAA”. 1973-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/058 - “SITREPS circunstanciados nº 44 - 47 do CCFAA”. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0492/059 - “SITREPS circunstanciados nº 48 - 52 do CCFAA”. 1973-12  
 

 

 

UI 0493 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0493/060 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 4 do CCFAA”. 1974-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0493/061 - “SITREPS circunstanciados nº 5 - 8 do CCFAA”. 1974-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0493/062 - “SITREPS circunstanciados nº 9 - 13 do CCFAA” . Falta nº 11. 1974-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0493/063 - “SITREPS circunstanciados nº 14 - 17 do CCFAA”. 1974-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0493/064 - “SITREPS circunstanciados nº 19 - 21 do CCFAA”. 1974-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/127/0493/065 - “SITREPS circunstanciados nº 22 – 25 do CCFAA”. 1974-06  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/128 

Título: SITREPS Circunstanciados do Comando Naval de Angola 

Datas extremas: 1964 / 1971 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 494 – 496) contendo 15 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados (relatórios de situação da atividade operacional) do 
Comando Naval de Angola (CNA). 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4267 

 

UI 0494 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/001 - “SITREPS circunstanciados nº 14 - 24 do CNA” . Faltam nº 17-20. 1964-08 / 1964-12 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/002 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 12 do CNA”. 1965-01 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/003 - “SITREPS circunstanciados nº 13- 24 do CNA” . 1965-07 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/004 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 12 do CNA”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/005 - “SITREPS circunstanciados nº 13 - 24 do CNA” . Falta nº 19. 1966-07 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/006 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 12 do CNA”. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/007 - “SITREPS circunstanciados nº 13 - 24 do CNA”. 1967-07 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0494/008 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 24 do CNA” . Falta nº 12. 1968-01 / 1968-06 

 

 

 

UI 0495 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0495/009 - “SITREPS circunstanciados nº 25 - 52 do CNA”. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0495/010 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 26 do CNA”. 1969-01 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0495/011 - “SITREPS circunstanciados nº 27 - 52 do CNA”. 1969-07 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0495/012 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 25 do CNA”. 1970-01 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0495/013 - “SITREPS circunstanciados nº 26 - 52 do CNA” . Faltam nº 48 e 50. 1970-07 / 1970-
12 

 

 

 

UI 0496 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0496/014 - “SITREPS circunstanciados nº 1 - 25 do CNA” . Falta nº 3 e 5. 1971-01 / 1971-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/128/0496/015 - “SITREPS circunstanciados nº 26 - 38 do CNA” . Falta nº 28. 1971-07 / 1971-09 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/129 

Título: SITREPS Circunstanciados da 2ª Região Aérea - Angola 

Datas extremas: 1966 / 1967 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 496) contendo 2 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados (relatórios de situação da atividade operacional) do 
Comando da 2ª Região Aérea - Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4266 

 

UI 0496 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/129/0496/001 - “SITREP circunstanciado nº 47 do Comando da 2ª RA”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/129/0496/002 - “SITREPS circunstanciados nº 7, 8, 11 e 52 do Comando da 2ª RA”. 1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/130 

Título: Atas das reuniões de Conselho de Defesa Militar de Angola 
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Datas extremas: 1964 / 1969 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 497) contendo 7 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4015 e 4270 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 65 – Atas do Conselho de defesa Militar de Angola do Fundo SGDN. 1ª REP 
[PT/ADN/SGDN/1REP/065] 
 

UI 0497 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/130/0497/001 - “Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/130/0497/002 - “Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/130/0497/003 - “Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola”. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/130/0497/004 - “Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola”. 1967-07 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/130/0497/005 - “Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola”. 1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/130/0497/006 - “Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola”. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/130/0497/007 - “Atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Angola”. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/131 

Título: Atas das reuniões de Comando de Angola 

Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 498 - 502) contendo 19 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões de comandos do Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4015 e 4270 

Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 66 – Atas das Reuniões de Comando de Angola do SGDN. 1ª REP 
[PT/ADN/SGDN/1REP/066] 
 

UI 0498 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0498/001 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0498/002 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0498/003 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0498/004 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1967-07 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0498/005 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1967-10 / 1967-12 

 

 

 

UI 0499 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0499/006 - “Atas das reuniões de comando de Angola” . Contém informações sobe o 
movimento para a defesa dos interesses congoleses. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0499/007 - “Atas das reuniões de comando de Angola” . Contém informações sobre ligações 
UPA – MPLA. 1968-04 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0499/008 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1968-07 / 1968-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0499/009 - “Atas das reuniões de comando de Angola” . Contém informações da situação do 
GRAE na Zâmbia. 1968-10 / 1968-12 

 

 

 

UI 0500 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0500/010 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1969-01 / 1969-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0500/011 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1969-05 / 1969-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0500/012 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1969-09 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0500/013 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1970-01 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0500/014 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1970-07 / 1970-12 

 

 

 

UI 0501 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0501/015 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0501/016 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0501/017 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1973-01 / 1973-03 

 

 

 

UI 0502 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0502/018 - “Atas das reuniões de comando de Angola”. 1973-04 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/131/0502/019 - “Atas das reuniões trimestrais de comando de Angola”. 1973-07 / 1973-09 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/132 

Título: Relatórios Periódicos da RMA 

Datas extremas: 1962 / 1970 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 503 - 506) contendo 33 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de comando mensais, trimestrais e semestrais da Região Militar de 
Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4273 

 

UI 0503 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0503/001 - “Relatório periódico de comando nº 16 da RMA”. 1962-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0503/002 - “Relatório periódico de comando nº 17 da RMA”. 1962-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0503/003 - “Relatório periódico de comando nº 18 da RMA”. 1962-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0503/004 - “Relatório periódico de comando nº 19 da RMA”. 1962-12  
 

 

 

UI 0504 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/005 - “Relatório periódico de comando nº 32 da RMA”. 1964-01  
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225/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/006 - “Relatório periódico de comando nº 33 da RMA”. 1964-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/007 - “Relatório periódico de comando nº 34 da RMA”. 1964-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/008 - “Relatório periódico de comando nº 35 da RMA”. 1964-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/009 - “Relatório periódico de comando nº36 da RMA”. 1964-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/010 - “Relatório periódico de comando nº 37 da RMA”. 1964-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/011 - “Relatório periódico de comando nº 38 da RMA”. 1964-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/012 - “Relatório periódico de comando nº 39 da RMA”. 1964-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/013 - “Relatório periódico de comando nº 40 da RMA”. 1964-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/014 - “Relatório periódico de comando nº 41 da RMA”. 1964-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/015 - “Relatório periódico de comando nº 42 da RMA”. 1964-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0504/016 - “Relatório periódico de comando nº 43 da RMA”. 1964-12  
 

 

 

UI 0505 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/017 - “Relatório periódico de comando nº 44 da RMA”. 1965-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/018 - “Relatório periódico de comando nº 45 da RMA”. 1965-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/019 - “Relatório periódico de comando nº 46 da RMA”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/020 - “Relatório periódico de comando nº 47 da RMA”. 1965-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/021 - “Relatório periódico de comando nº 48 da RMA”. 1965-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/022 - “Relatório periódico de comando nº 49 da RMA”. 1965-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/023 - “Relatório periódico de comando nº 50 da RMA”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/024 - “Relatório periódico de comando nº 51 da RMA”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/025 - “Relatório periódico de comando nº 52 da RMA”. 1965-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/026 - “Relatório periódico de comando nº 53 da RMA”. 1965-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0505/027 - “Relatório periódico de comando nº 54 da RMA”. 1965-11  
 

 

 

UI 0506 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0506/028 - “Relatório semestral de comando nº 3 e 4 da RMA”. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0506/029 - “Relatório trimestral de comando nº 1 da RMA”. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0506/030 - “Relatório trimestral de comando nº 2 da RMA”. 1969-04 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0506/031 - “Relatório trimestral de comando nº 1 da RMA”. 1970-01 / 1970-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0506/032 - “Relatório trimestral de comando nº 2 da RMA”. 1970-04 / 1970-06 
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226/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/132/0506/033 - “Relatório trimestral de comando nº 3 da RMA”. 1970-07 / 1970-12 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/133 

Título: Relatórios Periódicos do CCFAA 

Datas extremas: 1962 / 1973 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 507 - 510) contendo 43 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de comando mensais e trimestrais do Comando Chefe das Forças Armadas 
de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4273 

 

UI 0507 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0507/001 - “Relatório periódico de comando nº 12 do CCFAA”. 1962-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0507/002 - “Relatório periódico de comando nº 13 do CCFAA”. 1962-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0507/003 - “Relatório periódico de comando nº 14 do CCFAA”. 1962-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0507/004 - “Relatório periódico de comando nº 15 do CCFAA”. 1962-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0507/005 - “Relatório periódico de comando nº 16 do CCFAA”. 1962-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0507/006 - “Relatório periódico de comando nº 17 do CCFAA”. 1962-12  
 

 

 

UI 0508 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/007 - “Relatório periódico de comando nº 18 do CCFAA”. 1963-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/008 - “Relatório periódico de comando nº 19 do CCFAA”. 1963-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/009 - “Relatório periódico de comando nº 20 do CCFAA”. 1963-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/010 - “Relatório periódico de comando nº 21 do CCFAA”. 1963-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/011 - “Relatório periódico de comando nº 22 do CCFAA”. 1963-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/012 - “Relatório periódico de comando nº 23 do CCFAA”. 1963-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/013 - “Relatório periódico de comando nº 24 do CCFAA”. 1963-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/014 - “Relatório periódico de comando nº 25 do CCFAA”. 1963-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/015 - “Relatório periódico de comando nº 26 do CCFAA”. 1963-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/016 - “Relatório periódico de comando nº 27 do CCFAA”. 1963-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/017 - “Relatório periódico de comando nº 28 do CCFAA”. 1963-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0508/018 - “Relatório periódico de comando nº 29 do CCFAA”. 1963-12  
 

 

 

UI 0509 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/019 - “Relatório periódico de comando nº 30 do CCFAA”. 1964-01  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/020 - “Relatório periódico de comando nº 31 do CCFAA”. 1964-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/021 - “Relatório periódico de comando nº 32 do CCFAA”. 1964-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/022 - “Relatório periódico de comando nº 33 do CCFAA”. 1964-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/023 - “Relatório periódico de comando nº 34 do CCFAA”. 1964-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/024 - “Relatório periódico de comando nº 35 do CCFAA”. 1964-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/025 - “Relatório periódico de comando nº 36 do CCFAA”. 1964-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/026 - “Relatório periódico de comando nº 37 do CCFAA”. 1964-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/027 - “Relatório periódico de comando nº 38 do CCFAA”. 1964-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/028 - “Relatório periódico de comando nº 39 do CCFAA”. 1964-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/029 - “Relatório periódico de comando nº 40 do CCFAA”. 1964-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/030 - “Relatório periódico de comando nº 41 do CCFAA”. 1964-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/031 - “Relatório periódico de comando nº 42 do CCFAA”. 1965-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/032 - “Relatório periódico de comando nº 43 do CCFAA”. 1965-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/033 - “Relatório periódico de comando nº 44 do CCFAA”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/034 - “Relatório periódico de comando nº 45 do CCFAA”. 1965-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/035 - “Relatório periódico de comando nº 46 do CCFAA”. 1965-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/036 - “Relatório periódico de comando nº 47 do CCFAA”. 1965-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/037 - “Relatório periódico de comando nº 48 do CCFAA”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/038 - “Relatório periódico de comando nº 49 do CCFAA”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/039 - “Relatório periódico de comando nº 50 do CCFAA”. 1965-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0509/040 - “Relatório periódico de comando nº 51 do CCFAA”. 1965-10  
 

 

 

UI 0510 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0510/041 - “Relatórios trimestrais de comando do CCFAA”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0510/042 - “Relatórios trimestrais de comando do CCFAA”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/133/0510/043 - “Relatórios trimestrais de comando do CCFAA”. 1973-01 / 1973-03 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/134 

Título: Relatórios Periódicos de Comando da 2ª Região Aérea 

Datas extremas: 1964 / 1968 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 511 - 513) contendo 23 processos.  
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Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de comando mensais e trimestrais do Comando Chefe das Forças Armadas 
de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4272 e 4273 

 

UI 0511 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0511/001 - “Relatórios periódicos de comando nº 36 e 37 da 2ª RA”. 1964-05 / 1964-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0511/002 - “Relatórios periódicos de comando nº 38 a 43 da 2ª RA”. 1964-07 / 1964-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0511/003 - “Relatórios periódicos de comando nº 44 e 49 da 2ª RA”. 1965-01 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0511/004 - “Relatórios periódicos de comando nº 50 a 55 da 2ª RA”. 1965-07 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0511/005 - “Relatórios periódicos de comando nº 56 a 58 da 2ª RA” . Falta nº 57. 1966-01 / 
1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0511/006 - “Relatórios periódicos de comando nº 59 a 61 da 2ª RA”. 1966-04 / 1966-06 

 

 

 

UI 0512 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/007 - “Relatórios periódicos de comando nº 62 a 64 da 2ª RA”. 1966-07 / 1966-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/008 - “Relatórios periódicos de comando nº 65 da 2ª RA”. 1966-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/009 - “Relatórios periódicos de comando nº 66 da 2ª RA”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/010 - “Relatórios periódicos de comando nº 67 da 2ª RA”. 1966-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/011 - “Relatório periódico de comando nº 68 da 2ª RA”. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/012 - “Relatório periódico de comando nº 69 da 2ª RA”. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/013 - “Relatório periódico de comando nº 70 da 2ª RA”. 1967-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/014 - “Relatório periódico de comando nº 71 da 2ª RA”. 1967-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/015 - “Relatório periódico de comando nº 72 da 2ª RA”. 1967-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0512/016 - “Relatório periódico de comando nº 73 da 2ª RA”. 1967-06  
 

 

 

UI 0513 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0513/017 - “Relatório periódico de comando nº 74 da 2ª RA” . Falta nº 75. 1967-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0513/018 - “Relatório periódico de comando nº 76 da 2ª RA”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0513/019 - “Relatório periódico de comando nº 77 da 2ª RA”. 1967-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0513/020 - “Relatório periódico de comando nº 78 da 2ª RA”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0513/021 - “Relatório periódico de comando nº 79 da 2ª RA” . Falta nº 80. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0513/022 - “Relatório periódico de comando nº 81 da 2ª RA”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/134/0513/023 - “Relatório periódico de comando nº 82 da 2ª RA”. 1968-03  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/135 

Título: Relatórios Periódicos de Comando do Comando Naval de Angola 

Datas extremas: 1961 / 1968 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 514 - 515) contendo 7 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de comando mensais e trimestrais do Comando Chefe das Forças Armadas 
de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4273 

 

UI 0514 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/135/0514/001 - “Relatórios anuais do serviço de Informações Militares do CNA”. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/135/0514/002 - “Relatórios periódicos de comando do CNA”. Contém relatório anual do Serviço de 
Informações Militares e relatório especial de informações 5/64. Relatórios de junho e outubro em falta. 1964-04 / 1964-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/135/0514/003 - “Relatórios periódicos de comando do CNA”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/135/0514/004 - “Relatórios periódicos de comando do CNA”. 1966  
 

 

 

UI 0515 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/135/0515/005 - “Relatórios periódicos de comando do CNA”. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/135/0515/006 - “Relatórios periódicos de comando do CNA”. 1967-07 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/135/0515/007 - “Relatórios periódicos de comando do CNA”. 1968-01 / 1968-06 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/136 

Título: Relatórios Especiais de Informações da RMA / CCFAA 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 516) contendo 6 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios especiais de informações da Região Militar de Angola.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4250 e 4279 

 

UI 0516 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/136/0516/001 - “Relatório especial de informações nº 8 da RMA. Atividades do inimigo em 1964”. 
1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/136/0516/002 - “Relatório especial de informações nº 9 da RMA. Atividades do inimigo em 1965”. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/136/0516/003 - “Relatório especial de informações nº 10 da RMA. Atividades do inimigo em 1966”. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/136/0516/004 - “Relatório especial de informações nº 13 da RMA. Atividades do inimigo em 1968”. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/136/0516/005 - “Relatório especial de informações nº 14 da RMA. Atividades do inimigo em 1969”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/136/0516/006 - “Relatório especial de informações nº 15 do CCFAA. Material capturado ao inimigo” 
. Contém fichas técnicas de material capturado. 1972 / 1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/136/0516/007 - Estudo da situação do inimigo pelo CCFAA”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/137 

Título: Relatórios Especiais de Informações dos SCCIA 

Datas extremas: 1969 / 1972 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 517) contendo 24 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios especiais de informações elaborados pelos Serviços de Centralização e 
Coordenação de Informações de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4250 e 4279 

 

UI 0517 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/001 - “Relatório especial de informações nº 1 dos SCCIA. Evolução da situação na RC 
(Brazza) em 1968”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/002 - “Relatório especial de informações nº 3 dos SCCIA. Evolução da situação na 
República Democrática do Congo em 1968”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/003 - “Relatório especial de informações nº 5 dos SCCIA. Evolução da situação no 
primeiro semestre de 1969”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/004 - “Relatório especial de informações nº 6 dos SCCIA. Reação das populações à 
administração da justiça”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/005 - “Relatório especial de informações nº 1 dos SCCIA. Conflito nigeriano-biafrense”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/006 - “Relatório especial de informações nº 2 dos SCCIA. Relações do mercado comum 
com os estados africanos e Malgache”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/007 - “Relatório especial de informações nº 3 dos SCCIA. Penetração da República 
Popular da China na África Central e Austral”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/008 - “Relatórios especiais de informações nº 6, 7, 9, 10, 14, 17, 19, 20 e 25 dos SCCIA. 
Propaganda radiofónica do MPLA (Rádio A Voz da Revolução Conguesa) e do GRAE (Rádio Kinshasa)”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/009 - “Relatório especial de informações nº 8 dos SCCIA. Evolução da situação na 
República Democrática do Congo em 1969”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/010 - “Relatório especial de informações nº 11 dos SCCIA. Evolução da situação no 
distrito do Cuanza Norte”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/011 - “Relatório especial de informações nº 12 dos SCCIA. Movimentos proféticos-
messiânicos: testemunhas de jeová, lassismo, bahaismo, apóstolos, santos e santas e quimbanguismo”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/012 - “Relatório especial de informações nº 13 dos SCCIA. Elementos sobre a etnia 
luena”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/013 - “Relatório especial de informações nº 15 dos SCCIA. Evolução da ação subversiva 
da UNITA em Angola”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/014 - “Relatório especial de informações nº 16 dos SCCIA. Evolução da situação no 
primeiro semestre de 1970”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/015 - “Relatório especial de informações nº 18 dos SCCIA. Elementos sobre a etnia 
Jinga”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/016 - “Relatório especial de informações nº 22 dos SCCIA. Elementos sobre o grupo 
étnico Kikongo”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/017 - “Relatório especial de informações nº 23 dos SCCIA. Elementos sobre o grupo 
étnico Ovimbundu”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/018 - “Relatório especial de informações nº 24 dos SCCIA. Elementos sobre a etnia 
Ganguela”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/019 - “Relatório especial de informações nº 2 dos SCCIA. Zâmbia: evolução da situação 
em 1969 e 1970”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/020 - “Relatório especial de informações nº 3 dos SCCIA. República democrática do 
Congo: evolução da situação em 1970”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/021 - “Relatório especial de informações nº 5 dos SCCIA. Evolução da situação no 
primeiro semestre de 1971”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/022 - “Relatórios especiais de informações nº 26 e 27 dos SCCIA. Propaganda radiofónica 
do MPLA (Rádio A Voz da Revolução Conguesa)”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/023 - “Relatório especial de informações nº 1 dos SCCIA. Evolução da situação em 1971”, 
1972. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/137/0517/024 - “Relatório especial de informações nº 2 dos SCCIA. Estudos sobre populações: 
Grupo étnico Lunda-Quioco”. 1972  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/138 

Título: Relatórios de Situação dos SCCIA 

Datas extremas: 1961 / 1974 

Dimensão e suporte: 14 cxs. (nº 518 - 531) contendo 106 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de situação elaborados pelos Serviços de Centralização e Coordenação de 
Informações de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4250 e 4279 

 

UI 0518 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/001 - “Resumo e relatório da situação nº 1 – 7 dos SCCIA”. 1961-12 / 1962-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/002 - “Relatório da situação nº 8 – 12 dos SCCIA”. 1962-03 / 1962-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/003 - “Relatório da situação nº 13 – 15 dos SCCIA”. 1962-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/004 - “Relatório da situação nº 16 – 19 dos SCCIA”. 1962-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/005 - “Relatório da situação nº 20 – 23 dos SCCIA”. 1962-05 / 1962-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/006 - “Relatório da situação nº 24 – 27 dos SCCIA”. 1962-06 / 1962-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/007 - “Relatório da situação nº 28 – 32 dos SCCIA”. 1962-07 / 1962-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0518/008 - “Relatório da situação nº 33 – 35 dos SCCIA”. 1962-09  
 

 

 

UI 0519 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/009 - “Relatório da situação nº 36 – 38 dos SCCIA”. 1962-09 / 1962-10 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/010 - “Relatório da situação nº 39 - 42 dos SCCIA”. 1962-10 / 1962-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/011 - “Relatório da situação nº 43 – 45 dos SCCIA”. 1962-12 / 1963-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/012 - “Relatório da situação nº 46 – 47 dos SCCIA”. 1963-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/013 - “Relatório da situação nº 48 - 51 dos SCCIA”. 1963-20-1 / 1963-20-3 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/014 - “Relatório da situação nº 52 - 55 dos SCCIA”. 1963-03 / 1963-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/015 - “Relatório da situação nº 56 – 59 dos SCCIA”. 1963-04 / 1963-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0519/016 - “Relatório da situação nº 60 – 63 dos SCCIA”. 1963-05  
 

 

 

UI 0520 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/017 - “Relatório da situação nº 64 – 67 dos SCCIA”. 1963-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/018 - “Relatório da situação nº 68 – 70 dos SCCIA”. 1963-06 / 1963-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/019 - “Relatório da situação nº 71 – 74 dos SCCIA”. 1963-07 / 1963-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/020 - “Relatório da situação nº 75 – 78 dos SCCIA”. 1963-08 / 1963-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/021 - “Relatório da situação nº 79 – 83 dos SCCIA”. 1963-09 / 1963-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/022 - “Relatório da situação nº 84 – 87 dos SCCIA”. 1963-10 / 1963-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/023 - “Relatório da situação nº 94 – 95 dos SCCIA” . Contém extratos do estudo da 
situação económica da província de Angola durante o ano de 1963 segundo o relatório do Banco de Angola. 1964-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0520/024 - “Relatório da situação nº 96 – 98 dos SCCIA”. 1964-01 / 1964-02 

 

 

 

UI 0521 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/025 - “Relatório da situação nº 99 – 102 dos SCCIA”. 1964-02 / 1964-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/026 - “Relatório da situação nº 103 – 104 dos SCCIA”. 1964-03 / 1964-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/027 - “Relatório da situação nº 105 – 107 dos SCCIA”. 1964-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/028 - “Relatório da situação nº 108 – 110 dos SCCIA”. 1964-04 / 1964-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/029 - “Relatório da situação nº 115 dos SCCIA” . Contém relatório da visita a Angola do 
diretor do Central Intelligence Organization – CIO da Rodésia do Sul e informação dos SCCIA sobre a organização de 
segurança e informações da Rodésia. 1964-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/030 - “Relatório da situação nº 167 - 168 dos SCCIA”. 1965-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/031 - “Relatório da situação nº 169 - 171 dos SCCIA”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/032 - “Relatório da situação nº 177 dos SCCIA”. 1965-08 / 1965-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/033 - “Relatório da situação nº 182 - 185 dos SCCIA” . Contém normas gerais para a 
atividade de informações na província de Angola. 1965-09 / 1965-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0521/034 - “Relatório da situação nº 186 - 189 dos SCCIA”. 1965-10 / 1965-11 
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UI 0522 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/035 - “Relatório da situação nº 190 - 194 dos SCCIA”. 1965-11 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/036 - “Relatório da situação nº 195 - 199 dos SCCIA”. 1966-01 / 1966-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/037 - “Relatório da situação nº 200 - 203 dos SCCIA”. 1966-02 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/038 - “Relatório da situação nº 204 - 208 dos SCCIA”. 1966-03 / 1966-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/039 - “Relatório da situação nº 209 - 212 dos SCCIA”. 1966-04 / 1966-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/040 - “Relatório da situação nº 213 - 216 dos SCCIA”. 1966-05 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/041 - “Relatório da situação nº 217 - 221 dos SCCIA”. 1966-06 / 1966-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/042 - “Relatório da situação nº 222 - 225 dos SCCIA”. 1966-07 / 1966-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/043 - “Relatório da situação nº 226 - 229 dos SCCIA”. 1966-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0522/044 - “Relatório da situação nº 230 - 234 dos SCCIA”. 1966-09 / 1966-10 

 

 

 

UI 0523 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/045 - “Relatório da situação nº 235 - 238 dos SCCIA” . Contém relatório da visita de 
elementos do CIO Rodésia. 1966-10 / 1966-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/046 - “Relatório da situação nº 239 - 242 dos SCCIA”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/047 - “Relatório da situação nº 243 - 247 dos SCCIA”. 1966-12 / 1967-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/048 - “Relatório da situação nº 248 - 251 dos SCCIA”. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/049 - “Relatório da situação nº 252 - 255 dos SCCIA”. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/050 - “Relatório da situação nº 256 - 259 dos SCCIA”. 1967-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/051 - “Relatório da situação nº 260 - 263 dos SCCIA”. 1967-03 / 1967-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0523/052 - “Relatório da situação nº 264 - 268 dos SCCIA”. 1967-05  
 

 

 

UI 0524 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0524/053 - “Relatório da situação nº 269 - 272 dos SCCIA”. 1967-05 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0524/054 - “Relatório da situação nº 273 - 276 dos SCCIA” . Contém exposição do governador 
geral de Angola sobre a evolução da situação em Angola. 1967-06 / 1967-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0524/055 - “Relatório da situação nº 277 - 281 dos SCCIA”. 1967-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0524/056 - “Relatório da situação nº 282 - 285 dos SCCIA”. 1967-08 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0524/057 - “Relatório da situação nº 286 - 290 dos SCCIA”. 1967-09 / 1967-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0524/058 - “Relatório da situação nº 291 - 294 dos SCCIA”. 1967-11  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0524/059 - “Relatório da situação nº 295 - 296 dos SCCIA”. 1967-11 / 1967-12 

 

 

 

UI 0525 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/060 - “Relatório da situação nº 299 - 303 dos SCCIA”. 1967-12 / 1968-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/061 - “Relatório da situação nº 304 - 307 dos SCCIA”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/062 - “Relatório da situação nº 308 - 311 dos SCCIA”. 1968-02 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/063 - “Relatório da situação nº 313 - 315 dos SCCIA” . Contém informações sobre o apoio 
da URSS aos movimentos de libertação conforme relatório nº 312. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/064 - “Relatório da situação nº 316 - 320 dos SCCIA”. 1968-04 / 1968-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/065 - “Relatório da situação nº 321 - 324 dos SCCIA”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/066 - “Relatório da situação nº 325 - 328 dos SCCIA” . Contém estudo de situação 1768 
da PIDE sobre o apoio da URSS aos países e partidos emancipalistas de África. 1968-06 / 1968-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/067 - “Relatório da situação nº 329 - 333 dos SCCIA”. 1968-07 / 1968-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0525/068 - “Relatório da situação nº 334 - 337 dos SCCIA”. 1968-09  
 

 

 

UI 0526 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/069 - “Relatório da situação nº 338 - 341 dos SCCIA”. 1968-09 / 1968-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/070 - “Relatório da situação nº 342 - 346 dos SCCIA”. 1968-10 / 1968-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/071 - “Relatório da situação nº 347 - 350 dos SCCIA”. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/072 - “Relatório da situação nº 351 – 354 dos SCCIA”. 1968-12 / 1969-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/073 - “Relatório da situação nº 355 – 359 dos SCCIA”. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/074 - “Relatório da situação nº 360 – 364 dos SCCIA”. 1969-03 / 1969-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/075 - “Relatório da situação nº 365 – 368 dos SCCIA”. 1969-04 / 1969-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/076 - “Relatório da situação nº 369 – 372 dos SCCIA”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0526/077 - “Relatório da situação nº 373 – 376 dos SCCIA”. 1969-06  
 

 

 

UI 0527 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0527/078 - “Relatório da situação nº 377 – 380 dos SCCIA”. 1969-06 / 1969-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0527/079 - “Relatório da situação nº 381 – 385 dos SCCIA”. 1969-07 / 1969-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0527/080 - “Relatório da situação nº 386 – 389 dos SCCIA”. 1969-08 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0527/081 - “Relatório da situação nº 390 – 394 dos SCCIA”. 1969-09 / 1969-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0527/082 - “Relatório da situação nº 395 – 398 dos SCCIA” . Falta nº 396. 1969-11  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0527/083 - “Relatório da situação nº 399 – 402 dos SCCIA”. 1969-11 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0527/084 - “Relatório da situação nº 403 – 407 dos SCCIA” . Contém informação sobre a 
evolução da atividade dos movimentos políticos no leste de Angola. 1969-12 / 1970-01 

 

 

 

UI 0528 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0528/085 - “Relatório da situação nº 408 – 411 dos SCCIA”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0528/086 - “Relatório da situação nº 412 – 415 dos SCCIA” . Contém estudo sobre a situação 
em Angola em fins de 1969. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0528/087 - “Relatório da situação nº 416 – 419 dos SCCIA”. 1970-03 / 1970-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0528/088 - “Relatório da situação nº 420 – 424 dos SCCIA”. 1970-04 / 1970-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0528/089 - “Relatório da situação nº 425 – 428 dos SCCIA”. 1970-05 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0528/090 - “Relatório da situação nº 429 – 432 dos SCCIA”. 1970-06 / 1970-07 

 

 

 

UI 0529 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0529/091 - “Relatório da situação nº 433 – 437 dos SCCIA”. 1970-07 / 1970-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0529/092 - “Relatório da situação nº 438 – 441 dos SCCIA”. 1970-08 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0529/093 - “Relatório da situação nº 442 – 446 dos SCCIA”. 1970-09 / 1970-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0529/094 - “Relatório da situação nº 447 – 450 dos SCCIA” . Contém informação sobre a visita 
ao leste da província de Angola de um grupo de elementos do Corpo Consular acreditado em Luanda. 1970-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0529/095 - “Relatório da situação nº 451 – 454 dos SCCIA”. 1970-11 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0529/096 - “Relatório da situação nº 455 – 459 dos SCCIA”. 1970-12 / 1971-01 

 

 

 

UI 0530 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0530/097 - “Relatório da situação nº 460 – 463 dos SCCIA” . Contém relatório da visita do 
Corpo Consular ao distrito do Cuando Cubango. 1971-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0530/098 - “Relatório da situação nº 464 – 467 dos SCCIA”. 1970-02 / 1970-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0530/099 - “Relatório da situação nº 468 – 471 dos SCCIA”. 1970-03 / 1970-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0530/100 - “Relatório da situação nº 472 – 476 dos SCCIA”. 1970-04 / 1970-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0530/101 - “Relatório da situação nº 477 – 480 dos SCCIA”. 1970-05 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0530/102 - “Relatório da situação nº 481 – 485 dos SCCIA”. 1970-06 / 1970-07 

 

 

 

UI 0531 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0531/103 - “Relatório da situação nº 486 – 489 dos SCCIA”. 1970-07 / 1970-08 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0531/104 - “Relatório da situação nº 490 – 493 dos SCCIA”. 1970-08 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0531/105 - “Relatório da situação nº 494 – 496 dos SCCIA” . Contém cópia de um estudo sobre 
o envolvimento comunista em África. 1970-09 / 1970-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/138/0531/106 - “Relatório da situação nº 635 dos SCCIA”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/139 

Título: Relatórios dos SCCIA sobre atividade do Inimigo 

Datas extremas: 1963  
Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 532) contendo 4 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios e resumos de notícias sobre atividade do inimigo elaborados pelos 
Serviços de Centralização e Coordenação de Informações de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4250 e 4279 

 

UI 0532 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/139/0532/001 - “Relatório de informações nº 2 dos SCCIA sobre as atividades do inimigo nas 
regiões fronteiriças” . Contém 5 partes relativas a Cabinda, Zaire e Uige, Luanda, Moxico, Cuando, Cubango, Huíla e 
Moçâmedes, planos de ação do inimigo e apoios externos ao inimigo. 1963-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/139/0532/002 - “Relatório de informações nº 3 dos SCCIA sobre as atividades do inimigo nas 
regiões fronteiriças” . Contém 5 partes relativas a Cabinda, Zaire e Uige, Luanda, Moxico, Cuando, Cubango, Huíla e 
Moçâmedes, planos de ação do inimigo e apoios externos ao inimigo. 1963-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/139/0532/003 - “Resumos das notícias sobre as regiões fronteiras aos distritos de Lunda, Moxico e 
Swa, Zaire e Uíge e região de Cabinda”. 1963-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/139/0532/004 - “Resumos das notícias sobre apoios externos ao inimigo e planos e datas”. 1963-09  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/140 

Título: Relatórios da CHERET sobre Angola 

Datas extremas: 1965 / 1966 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 533) contendo 3 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios especiais de informações elaborados pelos Serviços de Centralização e 
Coordenação de Informações de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 4280 

 

UI 0533 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/140/0533/001 - “Notícias sobre Angola obtidas pela CHERET” . Contém notícias sobre a política 
interna da República Democrática do Congo - Leo. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/140/0533/002 - “INTRANSREP da CHERET sobre Angola”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/140/0533/003 - “PERINTRANSREP da CHERET sobre Angola”. 1966  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/141 

Título: Caminhos de Ferro de Angola 
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Datas extremas: 1966 / 1972 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 534) contendo 6 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios especiais de informações elaborados pelos Serviços de Centralização e 
Coordenação de Informações de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4305. 
 

UI 0534 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/141/0534/001 - “Caminhos-de-ferro de Angola” . Contém informações da PIDE Angola sobre o 
caminho de ferro de Benguela. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/141/0534/002 - “Caminhos-de-ferro de Angola” . Contém informações da PIDE Angola sobre os 
caminhos-de-ferro de Moçamedes e Benguela. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/141/0534/003 - “Caminhos-de-ferro de Angola” . Contém informações da PIDE Angola sobre os 
caminhos-de-ferro Kinshasa – Port Francqui, Benguela e Moçamedes. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/141/0534/004 - “Caminhos-de-ferro de Angola” . Contém informações da PIDE Angola sobre os 
caminhos-de-ferro de Benguela, Moçamedes e linha Tanzânia – Zâmbia. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/141/0534/005 - “Caminhos-de-ferro de Angola” . Contém informações da PIDE Angola sobre os 
caminhos-de-ferro de Benguela. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/141/0534/006 - “Caminhos-de-ferro de Angola” . Contém informações da PIDE Angola sobre os 
caminhos-de-ferro de Luanda, Benguela e Moçamedes. 1971 / 1972 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/142 

Título: Atividade do Inimigo em Angola 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 7 cx. (nº 535 – 541) contendo 47 processos, 37 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a atividade dos movimentos de libertação de Angola, incluindo 
PERINTRANSREP da CHERET e informações da PIDE. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4320 - 4370. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0535 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0535/001 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre acampamentos do 
MPLA, PERINTRANSREP da CHERET sobre o GRAE. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0535/002 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre acampamentos do 
MPLA e da UNITA, organização militar do MPLA. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0535/003 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre acampamentos do 
MPLA, UNITA e ELNA, organização político-militar do MPLA. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0535/004 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre acampamentos e 
organização político-militar do MPLA, PERINTRANSREP da CHERET sobre a FNLA e bases da ELNA. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0535/005 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre acampamentos da 
UNITA e do ELNA, apoios e atividades da UPA, bases da UPA e PERINTRANSREP da CHERET sobre a FNLA. 1969 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/006 - “Aliciamento de indivíduos para as forças da UPA a fim de serem treinados na 
Tunísia . Contém informações da PIDE sobre o apoio da República Árabe Unida e da Tunísia. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/007 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre apoio ao inimigo, 
base aérea em Mbala na Zâmbia, acampamentos e apoio da Zâmbia aos movimentos de libertação. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/008 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre apoios aos 
movimentos políticos, acampamentos, apoio da Zâmbia aos movimentos de libertação. 1966 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/009 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre apreensão de 
material ao MPLA, apoio aos movimentos de libertação, material de guerra, influência russa, atividades de oficiais cubanos, 
auxílio externo. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/010 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre meios navais e 
equipamento militar ao MPLA, apoios aos movimentos de libertação, influência comunista russa. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/011 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre a divisão militar do 
MPLA com transparentes, atividades em Cuando-Cubamgo, informações sobre intervenção externa, declarações de Ngombo 
Geraldo, presidente do quartel Lambo e capturado no vale do Rio Bite-bite e prisão de angolanos. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/012 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre a possível 
infiltração do inimigo. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/013 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre apresentação de 
Casimiro com os seus homens e material do quartel de Shauianga. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/014 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre o possível aumento 
da ação violenta do inimigo. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/015 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre armamento 
apreendido, zambianos retidos em Angola, ficha técnica da espingarda semiautomática Garand 30M1, estudo da PIDE sobre 
a evolução política no Leste de Angola, memorandos com queixas contra Holden Roberto. 1964 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/016 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém notícias sobre divisões internas dos 
movimentos de libertação. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/017 - “Luta no Catanga” . Contém 6 fotografias sobre a base aérea de kamina no 
Catanga, informações e notícias sobre a evolução da política catanguesa, desertores da ONUC. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/018 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém notícias sobre possíveis ataques do 
MPLA e da UPA, atividades suspeitas no Catanga e deslocados angolanos. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0536/019 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre atividades na 
Zâmbia e na Rodésia do Norte. 1964 / 1966 

 

 

 

UI 0537 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/020 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informação da PIDE sobre possíveis 
ataques em novembro. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/021 - “Base de Kinkusu” . Contém informações sobre a base de Kinkuzu, penetração 
cubana e chinesa e atividade do ELNA e do MPLA no Congo-Leo. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/022 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações e notícia sobre possíveis 
ataques a Angola com origem na Zâmbia. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/023 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre campo de treino 
chinês em África, organização externa do inimigo, incidentes de fronteira. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/024 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre formação dos 
nacionalistas africanos em Pequim, apoio ao GRAE e ao MPLA e bases secretas na China. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/025 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre ações especiais com 
refugiados catangueses, localização de campos e quartéis inimigos, campo de Djoué, bases do ELNA, campos de treino 
chineses, resumo sobre quarteis inimigos além fronteiras, 1 fotografia de Pedro Cabinda “O Chibinda” e campos de treino da 
UPA. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/026 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre campos de treino, 
apoios ao GRAE, quartéis do inimigo no exterior, 2 fotografias de campos na Zâmbia. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/027 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre campos de treino 
na Argélia com 25  fotografias, informação sobre declarações de Waldemar Cardoso. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/028 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre apoio ao inimigo e 
base de Kinkuzu. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/029 - “Atividade do Inimigo em Angola”. Contém informações sobre reforço do MPLA em 
armamento e envio de armamento da Tunísia para o GRAE. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/030 - “Esforço do inimigo para obtenção de meios aéreos e navais” . Contém 
informações sobre os meios aéreos do inimigo, lista de angolanos nas Forças Aéreas da República do Congo. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/031 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre localização de 
quartéis do inimigo, evolução do inimigo na ZIN, 1 fotografia de João Almeida, responsável do ELNA em Matadi. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0537/032 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre subversão armada 
em Angola, atividade dos partidos ilegais, penetração no leste de Angola de elementos do MPLA. 1965 / 1968 

 

 

 

UI 0538 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0538/033 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre áreas afetadas pela 
subversão ativa, apoios ao MPLA e abertura de nova frente em Angola. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0538/034 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre linhas de 
infiltrações do inimigo. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0538/035 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém relatório sobre ataque do inimigo a um 
grupo de combate no caminho de Sanguande com croquis, ataques na região de Buco Zau, propaganda do Amangola. 1964 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0538/036 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre o Comité 
Revolucionário de Cabinda, ataques a Cabinda, atividades no Uige, Moxico e Cuando Cubango. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0538/037 - “Ataque a Teixeira de Sousa” . Contém informações sobre atividade do Inimigo em 
Angola. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0538/038 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre encerramento das 
fronteiras com a República Democrática do Congo, atividades do inimigo no Bié e na Zona Norte. 1967  
 

 

 

UI 0539 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0539/039 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre atividades no Bié, 
Luanda, Moxico, Cuando Cubango, Cuanza Norte. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0539/040 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre operação Ervilhaca 
e atividades no sudoeste de Angola. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0539/041 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre acampamentos, 
deslocados angolanos na Zâmbia e planos de ação do MPLA. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0539/042 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre relações com os 
países vizinhos, elementos sobre a região de Gago Coutinho, propaganda do MPLA, fuga de populações da província de 
Angola. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0540 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0540/043 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre apreensão de 
armamento ao MPLA, apoio da Zâmbia aos movimentos de libertação, situação política de Angola. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0540/044 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre apoios aos 
movimentos de libertação, medidas de combate à subversão no leste de Angola, 2 fotografias de material apreendido, 
situação no leste de Angola, rede de telecomunicações de Angola. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0541 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0541/045 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre a situação na zona 
leste. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0541/046 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre mercenários 
chineses em Angola. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/142/0541/047 - “Atividade do Inimigo em Angola” . Contém informações sobre a utilização da costa 
de Angola pelo inimigo, sobre Frederico Uatava ou Watava elemento do GRAE e planos de ação do inimigo. 1965  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/143 

Título: Atividade do Inimigo por distritos em Angola 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 542 – 546) contendo 21 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a atividade do inimigo por distritos de Angola, nomeadamente no 
Bié, Cabinda, Cuando Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sul, Huíla, Luanda, Lunda, Malange, Moçâmedes, Moxico, Uíge e Zaire. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4336 e 4376. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0542/001 - “Atividade do Inimigo no Bié” . Contém informações da PIDE. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0542/002 - “Atividade do Inimigo em Cabinda” . Contém informações da PIDE. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0542/003 - “Atividade do Inimigo em Cuando Cubango” . Contém informações da PIDE, lista de 
coordenadas e notas sobre os Vassekel. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0542/004 - “Atividade do Inimigo em Cuanza Norte” . Contém informações da PIDE. 1968 / 
1971 

 

 

 

UI 0543 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0543/005 - “Atividade do Inimigo em Cuanza Norte” . Contém informações da PIDE. 1971 / 
1974 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0543/006 - “Atividade do Inimigo em Cuanza Sul” . Contém informações da PIDE. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0543/007 - “Atividade do Inimigo em Huíla” . Contém informações da PIDE. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0543/008 - “Atividade do Inimigo em Luanda” . Contém informações da PIDE. 1971 / 1973 

 

 

 

UI 0544 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0544/009 - “Atividade do Inimigo em Luanda” . Contém informações da PIDE. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0544/010 - “Atividade do Inimigo em Malange” . Contém informações da PIDE. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0544/011 - “Atividade do Inimigo em Moçâmedes” . Contém informações da PIDE. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0544/012 - “Atividade do Inimigo no Moxico” . Contém informações da PIDE. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0544/013 - “Atividade do Inimigo no Moxico” . Contém informações da PIDE. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0544/014 - “Atividade do Inimigo no Moxico” . Contém informações da PIDE. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0544/015 - “Atividade do Inimigo no Moxico” . Contém informações da PIDE. 1972  
 

 

 

UI 0545 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0545/016 - “Atividade do Inimigo no Moxico” . Contém informações da PIDE. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0545/017 - “Atividade do Inimigo no Uíge” . Contém informações da PIDE. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0545/018 - “Atividade do Inimigo no Uíge”. Contém informações da PIDE. 1971 / 1974 

 

 

 

UI 0546 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0546/019 - “Atividade do Inimigo no Zaire” . Contém informações da PIDE. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0546/020 - “Atividade do Inimigo em várias províncias de Angola” . Contém informações da 
PIDE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/143/0546/021 - “Atividade do Inimigo em várias províncias de Angola” . Contém informações da 
PIDE. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/144 

Título: Ação dos Flechas em Angola 

Datas extremas: 1968 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cx. (nº 547 – 548) contendo 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a ação dos Flechas, grupos auxiliares da PIDE, em Angola 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4380 - 4390. 
 

UI 0547 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0547/001 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações sobre os grupos auxiliares da 
PIDE. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0547/002 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações da PIDE. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0547/003 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações PIDE e relatório de 
interpretação de documentos sobre documentos apreendidos na operação Cafute levada a efeito por Flechas da DGS no 
Cuito Cuanavale de 30 de maio a 12 de junho de 1971. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0547/004 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações PIDE e relatórios de 
interpretação de documentos da DGS sobre documentos apreendidos na operação Resgate I H e na ação Flecha 2 referentes 
à reunião ampliada do Comité Diretor do MPLA, documentos apreendidos no Luso na ação Flechas 2 relativo à logística, 
mapa de material capturado ao inimigo pelo Corpo de Flechas. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0547/005 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações PIDE e relatórios de 
interpretação de documentos da DGS sobre documentos apreendidos na operação Flecha 2. 1972  
 

 

 

UI 0548 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0548/006 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações PIDE e mensagens. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0548/007 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações PIDE e mensagens. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0548/008 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações PIDE e mensagens. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/144/0548/009 - “Ação dos Flechas em Angola”. Contém informações PIDE e mensagens. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/145 

Título: Operações em Angola 

Datas extremas: 1966 / 1969 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 549) contendo 5 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre operações em Angola, nomeadamente Diamante Negro, Fariseu, 
Leste, Tornade e Hibisco (Bikini). 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4300. 
 

UI 0549 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/145/0549/001 - “Operação Diamante Negro” . Contém alterações ao plano de operações e 
informações sobre a Companhia dos Diamantes de Angola e o Corpo de Voluntários. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/145/0549/002 - “Operação Fariseu” . Contém informações sobre o MPLA e a missão Altair, relatório 
da PIDE sobre José Manuel Kiassonga Peterson. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/145/0549/003 - “Operação Leste” . Contém informações sobre despesas com a obtenção de 
informações, recolha de informações em países africanos. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/145/0549/004 - “Operação Tornade” . Contém informações sobre situação da República Popular do 
Congo. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/145/0549/005 - “Operação Hibisco (Bikini)”. Contém informações e mensagens. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/146 

Título: Material de Guerra do Inimigo em Angola 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 550) contendo 9 processos.  
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a material de guerra do inimigo em Angola, contrabando de 
armamento e captura de material.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4380 - 4390. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0550 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/001 - “Material capturado ao inimigo em Angola” . Contém informações e relações de 
armamento. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/002 - “Material capturado ao inimigo em Angola” . Contém informações e relações de 
armamento. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/003 - “Material de guerra do inimigo em Angola” . Contém informações sobre novos 
depósitos de armamento, estacionamentos inimigos e locais de armazenamento de material. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/004 - “Material de guerra do inimigo em Angola” . Contém informações sobre apoio ao 
inimigo em material de guerra e contrabando de armas. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/005 - “Material de guerra do inimigo em Angola” . Contém informações sobre munições 
precedentes dos EUA, desembarques de material de guerra, minas para o MPLA. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/006 - “Material de guerra do inimigo em Angola” . Contém informações sobre apoio da 
Zâmbia ao inimigo e envio de armamento. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/007 - “Material de guerra do inimigo em Angola” . Contém informações sobre apoio ao 
inimigo e relações de material apreendido. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/008 - “Material de guerra do inimigo em Angola” . Contém informações sobre transporte 
de armas e apreensão de material de guerra. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/146/0550/009 - “Material de guerra do inimigo em Angola” . Contém informações sobre 
desembarque de material militar, permeabilidade a viaturas com lagartas nas fronteiras de Cabinda com o Congo Brazza, 
declarações de um belga, atividades de Bernardino Silva Peixinho e relações de material. 1965 / 1966 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/147 

Título: Reuniões do Conselho Provincial de Contrassubversão de Angola 

Datas extremas: 1971 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 551) contendo 6 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões do Conselho Provincial de Contrassubversão de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4400. 
 

UI 0551 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/147/0551/001 - “Reuniões do Conselho Provincial de Contra-Subversão de Angola” . Contém 
orgânica da contrassubversão. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/147/0551/002 - “Reuniões do Conselho Provincial de Contra-Subversão de Angola” . Contém anexo 
sobre centralização e coordenação dos serviços de informações. 1972-02 / 1972-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/147/0551/003 - “Reuniões do Conselho Provincial de Contra-Subversão de Angola” . 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/147/0551/004 - “Reuniões do Conselho Provincial de Contra-Subversão de Angola” . 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/147/0551/005 - “Reuniões do Conselho Provincial de Contra-Subversão de Angola”. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/147/0551/006 - “Reuniões do Conselho Provincial de Contra-Subversão de Angola”. 1973  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/148 

Título: Relatórios de Contrassubversão de Angola 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 552) contendo 7 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios periódicos e SUPINTREPS de contrassubversão da região Militar de 
Angola.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4259 e 4400. 
 

UI 0552 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/148/0552/001 - “Relatórios periódicos de contra-subversão da RMA” . Faltam nº 5, 7 e 12. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/148/0552/002 - “Relatórios periódicos de contra-subversão da RMA” . Faltam nº 10 - 13. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/148/0552/003 - “SUPINTREPS de contra-subversão da RMA, nº 1 e 3". 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/148/0552/004 - “SUPINTREPS de contra-subversão da RMA, nº 7". 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/148/0552/005 - “SUPINTREPS de contra-subversão da RMA” . Faltam nº 3-4, 12. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/148/0552/006 - “SUPINTREPS de contra-subversão da RMA, nº 1, 2 e 5". 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/148/0552/007 - “Relatórios periódicos de contra-subversão do CCFAA, nº 10/74". 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/149 

Título: Relatórios de Ação Psicológica da RMA 

Datas extremas: 1967 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 553) contendo 7 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios periódicos de ação psicológica elaborados pela 5ª repartição do quartel-
general da Região Militar de Angola e partir de 1970 pelo Comando-Chefe das Forças Armadas de Angola. Contém cartas de 
situação psicológica em Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4259 e 4400. 
 

UI 0553 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/149/0553/001 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica da RMA, nº 3 e 4". 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/149/0553/002 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica da RMA, nº 1 a 4". 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/149/0553/003 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica da RMA, nº 1 a 4". 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/149/0553/004 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica da RMA e CCFAA, nº 1 a 3 e anexos". 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/149/0553/005 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica do CCFAA, nº 2, 3 e 4 com anexos". 
Contém  diretiva 1/71 de ação psicológica para o 1º semestre. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/149/0553/006 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica do CCFAA, nº 1 a 4 e anexos". 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/149/0553/007 - “Relatórios trimestrais de ação psicológica do CCFAA, nº 1. 1973  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/150 

Título: Relatórios de Contra-Informação de Angola 

Datas extremas: 1959 / 1965 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 554) contendo 19 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de contrainformação do Comando Militar de Angola e Comando Naval de 
Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4495 

 

UI 0554 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/001 - “Relatório de contrainformação nº 2/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/002 - “Relatório de contrainformação nº 3/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/003 - “Relatório de contrainformação nº 4/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/004 - “Relatório de contrainformação nº 5/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/005 - “Relatório de contrainformação nº 6/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/006 - “Relatório de contrainformação nº 7/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/007 - “Relatório de contrainformação nº 8/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/008 - “Relatório de contrainformação nº 9/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/009 - “Relatório de contrainformação nº 10/59 do CMA”. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/010 - “Relatório de contrainformação nº 1/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/011 - “Relatório de contrainformação nº 2/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/012 - “Relatório de contrainformação nº 3/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/013 - “Relatório de contrainformação nº 4/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/014 - “Relatório de contrainformação nº 5/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/015 - “Relatório de contrainformação nº 6/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/016 - “Relatório de contrainformação nº 7/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/017 - “Relatório de contrainformação nº 8/60 do CMA”. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/018 - “Relatórios de contrainformação nº 4 a 12 do CNA”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/150/0554/019 - “Relatórios de contrainformação nº 1 a 5 do CNA”. 1965  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/151 

Título: Ação Psicológica e Contrassubversão em Angola 

Datas extremas: 1964 / 1972 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 555) contendo 11 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre ação psicológica incluindo indicativos da situação e 
contrassubversão, relatórios sobre a situação subversiva, propaganda e contrapropaganda e panfletos da Região Militar de 
Angola e dos movimentos de libertação africanos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4400 e 4573 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/001 - “Relatórios periódicos sobre a evolução da situação subversiva em Angola”. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/002 - “Irregularidades praticadas no Agrupamento do Serviço de Material de Angola – 
ASMA”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/003 - “Relatório da situação político-subversiva da província de Angola pela DGS”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/004 - “Ação psicológica em Angola” . Contém indicativos da situação psicológica e análise 
aos relatórios de ação psicológica, motivações que influenciam a situação psicológica dos quadros permanentes. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/005 - Contrassubversão em Angola. Contém despacho conjunto do governador-geral e 
comandante-chefe sobre orgânica da contrassubversão, fatores de desmoralização, propagação de boatos, análise da 
subversão armada – tática, técnica e conceitos da guerrilha, indícios de subversão, suspeitas de atividades político-
subversivas no grupo de artilharia de campanha de Nova Lisboa, ação psicológica de contrapropaganda a exercer sobre as 
nossas tropas, ações inconvenientes em Angola, panfletos de propaganda elaborados pela RMA e pelos movimentos de 
libertação. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/006 - “Atividades suspeitas em Angola” . Contém informações da PIDE sobre atividades 
aéreas suspeitas, funcionamento dos serviços essenciais em caso de emergência derivada da falta de energia elétrica na 
cidade de Luanda, espionagem, planeamento de assalto à barragem de Cambambe, planos de sabotagem do inimigo. 1964 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/007 – “Atividades suspeitas em Angola”. Contém informações sobre subversão latente 
no distrito de Malange, infiltração de elementos subversivos. Contém informações sobre subversão latente no distrito de 
Malange, infiltração de elementos subversivos. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/008 - “Atividades suspeitas em Angola” . Contém informações sobre noticiário da 
propaganda inimiga, assassínio de um 1º SAR, tráfico de diamantes, espionagem, controlo da população, atividades inimigas 
no Catanga. 1964 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/009 - “Ação psicológica” . Contém panfletos elaborados pela RMA, 23 fotogravuras  
sobre a Guiné, Angola, Moçambique, Macau e Timor. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/010 - “Simpósio de contra-subversão” . Contém conclusões apresentadas e enviadas ao 
Gabinete Militar do CCFAA. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/151/0555/011 - “Normas e memorandos do Conselho Provincial de Contrassubversão de Angola” . 
Contém normas sobre orgânica da contrassubversão, cobertura administrativa de Angola, segurança dos Muceques, situação 
do Cunene, atitudes inconvenientes no Uíge, refugiados vindos do Zaire, empastelamento das emissões estrangeiras, 
contrassubversão em Angola e normas sobre a centralização e coordenação dos serviços de informações em Angola. 1971 / 
1972 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/152 

Título: Prisioneiros, Desaparecidos e Desertores em Angola 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 556 - 557) contendo 10 processos, 5 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre prisioneiros portugueses, detenção de famílias angolanas, troca de 
detidos e desertores das Forças Armadas.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4418 - 4425 

 

UI 0556 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0556/001 - “Prisioneiros em Angola” . Contém informações sobre aviadores portugueses 
desaparecidos no Congo, militares portugueses aprisionados pelo inimigo, informações militares sobre a UPA, interrogatório 
de prisioneiros, técnica de interrogatório pela 2ª repartição do quartel-general da Região Militar de Angola. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0556/002 - “Prisioneiros em Angola” . Contém informações sobre portugueses prisioneiros 
pelo GRAE e FNLA, presos em Kinkuzu, despacho do ministro da Defesa sobre a não utilização do termo prisioneiros de 
guerra soldados portugueses prisioneiros na Zâmbia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0556/003 - “Prisioneiros em Angola” . Contém informações sobre militares portugueses presos 
no campo militar de Kokolo, Brazzaville e Kinshasa, detenção de 40 famílias de Angola pelas forças portuguesas quando se 
dirigiam para a Zâmbia, retidos na RP do Congo, troca de militares detidos no Congo. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0556/004 - “Desaparecidos em Angola” . Contém informações sobre desaparecidos, ausência 
ilegítima, declarações prestadas pelo 1º CAB Albertino Domingos Gois da 2ª Região Aérea. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0556/005 - “Desertores em Angola” . Contém informações sobre soldados portugueses 
desertores. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0556/006 - “Desertores em Angola” . Contém informações sobre desertores nas Forças 
Armadas. 1964 / 1966 

 

 

 

UI 0557 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0557/007 - “Desertores em Angola” . Contém informações sobre desertores nas Forças 
Armadas, 5 fotografias de 3 militares fugidos para a delegação do GRAE em Eville. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0557/008 - “Desertores em Angola” . Contém informações sobre desertores nas Forças 
Armadas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0557/009 - “Desertores em Angola” . Ccontém informações sobre desertores nas Forças 
Armadas. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/152/0557/010 - “Detenção de militares por irregularidades na colheita do café na região de Songo-
Malange”. 1965  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/153 

Título: Mapas mensais de baixas em Angola 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 558) contendo 3 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por mapas mensais de mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e 
mapas mensais de feridos e doentes em Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4421 

 

UI 0558 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/153/0558/001 - “Mapas mensais de baixas na província de Angola” . Contém mas mensais de 
mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e mapas mensais de feridos e doentes. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/153/0558/002 - “Mapas mensais de baixas na província de Angola” . Contém mas mensais de 
mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e mapas mensais de feridos e doentes. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/153/0558/003 - “Mapas mensais de baixas na província de Angola” . Contém mas mensais de 
mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e mapas mensais de feridos e doentes. 1968 / 1970 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/154 

Título: Vigilância Aérea e Marítima em Angola 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 559 - 560) contendo 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre atividades aéreas e marítimas suspeitas em Angola, incluindo 
INTREPS do Comando Marítimo de Angola sobre a situação dos navios russos e gráficos com as horas de voo por aviões. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4440 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 125 - SITREPS do Comando Marítimo de Angola [PT/ADN/SGDN/2REP/125].  
 

UI 0559 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0559/001 - “Atividades aéreas suspeitas em Angola” . Contém informações da PIDE sobre 
atividades aéreas suspeitas, violações do espaço aéreo no distrito de Cuando-Cubango, diretiva do CCFAA sobre sobrevoos 
suspeitos e não identificados e violação do espaço aéreo. 1964 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0559/002 - “Atividades marítimas suspeitas em Angola” . Contém informações sobre violação 
das águas territoriais, navios suspeitos no rio Zaire, contrabando de armas e o navio mercante espanhol “La Rioja” com 
relação de tripulantes. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0559/003 - “Situação de navios russos em Angola” . Contém INTREPS do Comando Marítimo de 
Angola. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0559/004 - “Situação de navios russos em Angola” . Contém INTREPS do Comando Marítimo de 
Angola. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0559/005 - “Situação de navios russos em Angola” . Contém INTREPS do Comando Marítimo de 
Angola. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0559/006 - “Atividades do inimigo em áreas diversas de Angola” . Contém SITREPS do 
Comando Marítimo de Angola. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0559/007 - “Movimentos marítimos suspeitos”. Contém informação da DGS. 1974  
 

 

 

UI 0560 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0560/008 - “Atividades aéreas suspeitas em Angola” . Contém informações da PIDE, relatórios 
semanais sobre aéreos suspeitos na zona da Guiné e Cabo Verde. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/154/0560/009 - “Horas de voo em Angola” . Contém gráficos com as horas de voo por aviões. 1968 
/ 1971 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/155 

Título: Apoios aos movimentos de libertação em Angola 

Datas extremas: 1964 / 1972 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 561) contendo 25 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a apoios aos movimentos de libertação de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4500 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
 

UI 0561 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/001 - “Banco de investimento Internacional” . Contém informação da DGS. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/002 - “O inimigo vem do Congo” . Artigo de Horst Korner reproduzido em 40 jornais 
alemães. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/003 - “Atividades em Pequim contra a presença de Portugal em África”. Contém 
informações sobre Higino Pedro Gomes. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/004 - “Audição de testemunhas pelo Comissão dos Direitos do Homem da ONU” . 
Contém artigo sobre conversações entre Portugal e o Sr. Tshombé. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/005 - “Situação económica de Angola” . Contém informação sobre o aumento das 
exportações de Angola em 1967. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/006 - “Navio Neder Elbe comandado por Jean Sobels de nacionalidade holandesa”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/007 - “Ação do Corpo de Voluntários de Angola”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/008 - “Apoio aos movimentos angolanos”. Contém artigos sobre o apoio aos movimentos 
de Angola e Moçambique e desembarques de material de guerra. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/009 - “Emissões de rádio Lusaka” . Contém relatório de notícia do CCFAA com 
transcrições de algumas passagens dos programas da emissora. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/010 - “Falta de apoio do governo congolês ao GRAE”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/011 - “Apoio chinês na preparação de jovens africanos” . Contém estudo da PIDE sobre 
cursos de subversão ministrados na Academia Superior Político-Militar de Nanquim. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/012 - “Apoios do Partido Comunista espanhol a Manuel Liberato Gonçalves” . Contém 
noticia sobre propaganda da URSS. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/013 - “Fornecimento de viaturas militares ao Zaire pela RFA”. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/014 - “Influência japonesa em África”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/015 - “Relações com países estrangeiros”. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/016 - “Apoio da OUA aos movimentos subversivos angolanos”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/017 - “Apoio económico ao inimigo”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/018 - “Movimento de apoio aos povos de Angola e das outras colónias portuguesas”. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/019 - “Ajuda aos movimentos nacionalistas angolanos“ . Contém notícias sobre 
organizações internacionais. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/020 - “Possíveis ataques no Alto Zambeze”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/021 - “Organização comunista em Angola”. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/022 - “Resolução dos estudantes angolanos na RFA”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/023 - “1º Congresso das Comunidades Portuguesas”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/024 - “Cooperação africanas” . Contém informação sobre a Eastern Áfrican National 
Shipping Line. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/155/0561/025 - “Conferência da OUA”. 1964  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/156 

Título: Incidentes de Fronteira de Angola 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 562 - 567) contendo 86 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a incidentes de fronteira em Angola, relações com autoridades 
fronteiriças, violações do espaço aéreo e sobrevoos suspeitos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4530 e 4900 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0562 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0562/001 - “Incidentes de fronteira em Angola“. Contém informações sobre encerramento de 
fronteiras, ataque do MPLA e violação da fronteira em Massabi, medidas de proteção aos portuguese da República 
Democrática do Congo, prisão de nativos junto da fronteira norte, fronteira de Cabinda, relações com autoridades do Congo 
Brazza, incidente de N’Pela. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0562/002 - “Incidentes de fronteira de Angola” . Contém informações sobre o corte de 
relações diplomática com o Congo Brazza. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0562/003 - “Incidentes de fronteira de Angola” . Contém informações sobre incidentes em 
Musela e na região do Cuango, pretensa violação do espaço aéreo congolês pela FAP, incidentes em Bacacosse e Cabinda. 
1954 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0562/004 - “Incidentes de fronteira de Angola” . Contém informações sobre ataques das forças 
portuguesas a aldeias zambianas, violação do espaço aéreo da República Democrática do Congo, violação de fronteira na 
região de Tchikapa, aprisionamento de viatura Berliet pelas autoridades da República Popular do Congo, incidentes em 
Chipatela. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0562/005 - “Incidentes de fronteira de Angola” . Contém informações sobre violação do 
espaço aéreo da república Democrática do Congo, violação de fronteiras e armamento enviado para Angola. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0562/006 - “Incidentes de fronteira de Angola” . Contém informações sobre bombardeamento 
de aldeias congolesas, incidentes de fronteira com a Zâmbia e no rio Zaire. 1967  
 

 

 

UI 0563 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/007 - “Incidentes de fronteira de Angola” . Contém informações sobre incursão de 
soldados portugueses na Zâmbia, situação na fronteira República Democrática do Congo – Angola, incidentes entre sul-
africanos, relações com a Rodésia, ações especiais. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/008 - “Incidentes de fronteira próximo de Kalabo”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/009 - “Incidente de fronteira em Tandu-Siala”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/010 - “Incidentes de fronteira na Zâmbia: fogo sobre 2 aviões T-6 da FAP”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/011 - “Incidente de Luau”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/012 - “Incidente de fronteira no Congo com aviões PV2”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/013 - “Incidente de fronteira Kifidi e Kisudi no Congo”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/014 - “Incidente de fronteira no Congo em Kuizi e Losanga”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/015 - “Incidente de Yema-Yanga”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/016 - “Incidente de Shamurundi, Mwadikalungi, Thsikuku, Shanyaga, Shamazuano”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/017 - “Incidente de fronteira com elementos do ELNA em Camaxilo”. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/018 - “Barco de guerra português acostado em Banana”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/019 - “Incidente de fronteira Tunguila com o Cuango a SW de Kizamba”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/020 - “Bombardeamento da missão de Luwawu na Zâmbia”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/021 - “Ataque à missão de Kalamba”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/022 - “Ataque à aldeia de Kamapanda”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/023 - “Operação especial sobre a aldeia do Soba Mahulo”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/024 - “Incidente de fronteira na aldeia congolesa Muari”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0563/025 - “Ataque do ANC a 14 aldeias zambianas”. 1968  
 

 

 

UI 0564 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/026 - “Violação do espaço aéreo da República Democrática do Congo por um avião PV-
2”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/027 - “Violação da fronteira da República Democrática pelas Nossas Tropas na região do 
Marco 25”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/028 - “Violação do espaço aéreo da República Democrática do Congo por um avião 
Auster da Base Aérea Portuguesa nº 9”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/029 - “Violação do espaço aéreo entre Lungué-Bungo e Lutembo”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/030 - “Incidente de Jeau Kateude”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/031 - “Incidente de Luango e Soyo”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/032 - “Incidente de fronteira de Shamgombe. Rapto do Jeremias”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/033 - “Possível incidente no rio Cacolobuege”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/034 - “Incidente com um helicóptero na região de Banga”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/035 - “Incidente de Luiana”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/036 - “Violação de fronteira e sobrevoo da República Democrática do Congo”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/037 - “Incidente de fronteira e violação do espaço aéreo da República Democrática do 
Congo”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/038 - “Ação especial contra ELNA aquartelado em M’Pinda”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/039 - “Situação na fronteira do Congo – Angola”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/040 - “Violação do espaço aéreo da República Democrática do Congo”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/041 - “Ataque a Caripande”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/042 - “Possível incidente de fronteira nas áreas de Makoma e Nyengo na Zâmbia”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/043 - “Violação do espaço aéreo Zambiano no Jinbe pela FAP”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/044 - “Incidente de Kalabo (aldeia de Mongondo)”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/045 - “Incidente de Mwinilunga”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/046 - “Violação do espaço aéreo zambiano por aviões portugueses em Chavuma”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/047 - “Incidente de Bindu”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/048 - “Violação do espaço aéreo em Caianda”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/049 - “Sobrevoo de Luwawo por avião português”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/050 - “Violação do espaço aéreo zambiano por aviões portugueses”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/051 - “Explosão de uma bomba perto da fronteira de Angola – Mongu”. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/052 - “Incidente de fronteira na aldeia de Musumba Kasoka na região de Chavuma”. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/053 - “Sobrevoo do rio Cuango na área de Massau por dois aviões da ATIR”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0564/054 - “Incidente de fronteira em Mosusu”. 1970  
 

 

 

UI 0565 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/055 - “Incidentes de fronteira em Angola” . Contém informações sobre sobrevoos do 
espaço aéreo nacional, ações do inimigo, incidentes em Massabi e região de Caripande. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/056 - “Incidentes de fronteira em Angola". Contém informações sobre prisão de um 
soldado do ANC em Angola, sobrevoos não identificados e zambianos em território nacional. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/057 - “Incidente de fronteira em Angola” . Contém informações sobre sobrevoos 
suspeitos e relações de fronteira. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/058 - “Incidentes de fronteira provocados pelos elementos do MPLA”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/059 - “Incidentes de fronteira em Marimba Augenga”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/060 - “Incidente Katima - Mulilo”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/061 - “Fronteira norte de Lunda. Incidente com a República Democrática do Congo na 
zona do marco 3”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/062 - “Prisão de 4 zambianos por autoridades portuguesas de Jimbe Bridge”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/063 - “Incidente de Upela”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/064 - “Incidente de fronteira em Caripande”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/065 - “Incidentes de Kafunda Village”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/066 - “Declarações do Dr. Coelho Lopes na visita a Angola”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0565/067 - “Militares congoleses detidos em Angola”. 1967 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/068 - “Possível incidente de fronteira de Mwinilunga”. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/069 - “Incidente de fronteira nos rios Cuando e Luiana”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/070 - “Sobrevoo de Dilolo”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/071 - “Incidente de fronteira em Miconge”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/072 - “Sobrevoo não identificado sobre a fronteira de Luvo”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/073 - “Incidente de Miconje”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/074 - “Situação militar no teatro de operações de Angola” . Contém notícias sobre a 
política de Mobutu e suas implicações. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/075 - “Relações de fronteiras”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/076 - “Relações de fronteiras”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/077 - “Relações de fronteiras”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0566/078 - “Relações de fronteiras”. 1971  
 

 

 

UI 0567 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/079 - “Relações de fronteiras”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/080 - “Relações de fronteiras”. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/081 - “Apresentação de populações e incidentes de fronteiras”. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/082 - “Detenção e queixas de cidadãos congoleses”, . Contém informações sobre a 
detenção de 2 pescadores no rio zaire e queixas de um cidadão congolês de Brazza. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/083 - “Violações do espaço aéreo em Cabeço da Velha”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/084 - “Relações com a República Democrática do Congo”. Contém informações sobre 
concessão de facilidades hidrográficas à RDC, voluntários para o Congo Leo e recortes de notícias. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/085 - “Independência da Rodésia do Norte”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/156/0567/086 - “Relações com a Zâmbia” . Contém informações sobre ataques ao caminho-de-
ferro de Benguela no sul de Teixeira de Sousa e movimentos na fronteira do Jimbe. 1968 / 1969 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/157 

Título: Refugiados de Angola 

Datas extremas: 1963 / 1973 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 568 - 569) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos refugiados catangueses, congoleses e zambianos em Angola 
e dos refugiados angolanos nos Congos, operações de recuperação de refugiados nos países vizinhos, campos de refugiados e 
contactos com o presidente do Catanga Moisés Tshombé.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0108 e 4540 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0568/001 - “Refugiados de Angola”. Contém exame de alguns problemas relacionados com o 
presidente Moisés Tshombé, Catanga e campos de gendarmes e refugiados em Angola, informação sobre armamento e 
equipamento para os mercenários catangueses, relatórios dos encontros com o presidente Tshombé, contactos com as 
autoridades congolesas, despesas com as instalações do campo de refugiados do Catanga. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0568/002 - “Refugiados de Angola”. Contém informações sobre a colaboração de missionários 
com o inimigo, campos de refugiados, refugiados do Catanga, instalação de campos no Luso no distrito de Moxico. 1963 / 
1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0568/003 - “Refugiados de Angola”. Contém normas sobre o procedimento a ter com os 
elementos das Nossas Forças que sejam recuperados depois de terem sido feitos prisioneiros pelo inimigo e informação da 
PIDE sobre ação das Nossas Tropas. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0568/004 - “Refugiados de Angola”. Contém informações sobre o regresso de refugiados a 
Angola, refugiados angolanos nos Congos, situação dos portugueses residentes em Dilolo, reuniões da Comissão nomeada 
pelo CDM efeitos de planeamento da recuperação de refugiados angolanos nos países vizinhos, planeamento geral da 
operação de recuperação de refugiados nos países vizinhos, refugiados angolanos na República do Congo – Leopoldville, 
possível evacuação dos portugueses residentes e Elisabeteville. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0568/005 - “Refugiados de Angola”. Contém informações sobre regresso de refugiados, 
entrada de portugueses na Zâmbia, refugiados políticos na Zâmbia e Tanzânia, atividades do Centro de Acolhimento para os 
Refugiados Angolanos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0568/006 - “Entrada de Refugiados do MDIA” . Contém informações sobre refugiados entrados 
por intermédio do MDIA em Maquela do Zombo, declarações prestadas por João Pedro MBala presidente do MDIA, panfletos 
do MDIA – Movimento de Defesa dos Interesses de Angola, regressados da República Democrática do Congo. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0569 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0569/007 - “Refugiados de Angola” . Contém informações sobre apoio da Zâmbia aos 
refugiados, relatório sobre a ATCAR – Associação dos Tshokwes do Congo, Angola e Rodésias. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0569/008 - “Refugiados de Angola” . Contém informações da PIDE sobre refugiados 
congoleses, relatório da atividade operacional e de cooperação com as Nossas Tropas pela Comissão de Orientação e 
Coordenação dos Campos de Refugiados e atividades dos refugiados catangueses. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0569/009 - “Refugiados de Angola” . Contém informações sobre angolanas refugiadas na 
Zâmbia e informações da PIDE sobre refugiados. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0569/010 - “Refugiados de Angola” . Contém informações sobre refugiados da República 
Democrática do Congo, relatório sobre o regresso dos refugiados do Catanga ao seu país – Operação Regresso pelos SCCIA. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0569/011 - “Refugiados de Angola” . Contém informações da PIDE, relação dos refugiados 
zambianos residentes em Calunda, atividade do inimigo na fronteira Tete / Malawi, atividade operacional dos refugiados e de 
cooperação com as Nossas Tropas pela Comissão de Orientação e Coordenação dos Campos de Refugiados. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0569/012 - “Apresentação de elementos combatentes inimigos às autoridades portuguesas”. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/157/0569/013 - Refugiados de Angola. Contém informações da PIDE sobre refugiados, 
repatriamento de nacionais africanos, recortes de notícias, assistência aos refugiados. 1971 / 1973-1 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/158 

Título: Movimentos Políticos de Angola 
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Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 570 - 572) contendo um total de 31 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a diversos movimentos políticos angolanos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4600 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/001 - Francistown Refugee Council, da Amnesty International, do SARA, AAM – Anti-
Apartheid Movement. 1968 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/002 - “Atividades antiportuguesas do jornalista sueco Olle Wastberg”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/003 - “Agência Tanjug”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/004 - “Movimentos políticos de Angola” . Contém informações e noticias sobre 
atividades de diversos movimentos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/005 - “FLING Progressista”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/006 - “PDA - Partido Democrático Angolano”. 1964 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/007 - “Movimentos políticos de Cabinda” . Contém informações sobre a Frente de 
Libertação de Cabinda – FLC, Comité Revolucionário de Cabinda – CRC, Frente de Libertação do Enclave de Cabinda – FLEC e 
panfletos de propaganda. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/008 - “Atividades da NTO-BAKO e MDIA”. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/009 - “FPICP - Frente Patriótica da Independência do Congo Português” . Contém 
informações e panfletos de propaganda da Associação de Originários do Congo – NGWIZACO. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0570/010 - “MDIA – Movimento de Defesa dos interesses de Angola”. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/011 - “ATCAR – Associação dos Quiocos do congo, Angola e Zâmbia” . Contém 
informações e panfletos de propaganda. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/012 - “FUA – Frente de Unidade Angolana”. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/013 - “LGTA – Liga Geral de Trabalhadores de Angola”. 1965 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/014 - “AMA - Associação das Mulheres de Angola”,. 1966 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/015 - “UNTA – União Nacional dos Trabalhadores Angolanos”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/016 - “OBRANG – Organização Cooperativa de Mão de Obra Angolana”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/017 - “PPA – Partido Progressista Angolano”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/018 - “UNLA – União Nacional Luso-Angolana”. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/019 - “FNTA – Federação Nacional dos trabalhadores de Angola”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/020 - “FEJOFA – Federação da Juventude Operária Angolana”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/021 - “UNEA – União Nacional dos Estudantes Angolanos”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/022 - “EPLA”. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/023 - “UPRONA – União Progressista Nacional de Angola e PUDNA – Partido Unido 
Democrático Nacional de Angola”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0571/024 - “FCARE – Família Católica de Angola Refugiada no Estrangeiro”. 1965 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0572/025 - “OMA – Organização das Mulheres de Angola”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0572/026 - “Comité dos Bons Ofícios Angolanos”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0572/027 - “MMIA – Movimento de Mobilização no Interior de Angola”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0572/028 - “PNA – Partido Nacional Áfricano”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0572/029 - “MEOCAM – Movimento Estudantil da Organização Comum Afro-Malgaxe”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0572/030 - “UPP – United Progressive Party”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/158/0572/031 - “UNA - União Nacional Angolana”. 1965  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/159 

Título: UPA 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 573 - 574) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à atividade da UPA – União das Populações de Angola 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4630. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 160 – GRAE [PT/ADN/SGDN/2REP/160]. 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0573/001 - “UPA” . Contém análise sobre a evolução financeira da UPA de 1957 a 1961, 
orgânica da UPA no Catanga, estatutos, colaboração com a SWAPO, constituição do subcomité da UPA em Catiba, 
informações da PIDE sobre as atividades da UPA, de Alexandre Tati e Marcel Binet. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0573/002 - “UPA” . Contém curriculum vitae de Soma André Martins Kassinda, informações da 
PIDE sobre atividades da UPA, atividade da delegação da UPA na Zâmbia, evolução financeira da UPA de 1957 a 1961. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0573/003 - “UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade da UPA, propaganda e 
panfletos, atividades de Borges Dikunda e Savimbi, panorama política em Angola, união UPA – MPLA, posição das 
autoridades congolesas. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0573/004 - “UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade da UPA, influência e ação 
das seitas místico-religiosas na subversão em Angola, atividades de Domingo Sikunda e do cónego André Muaca, propaganda 
e panfletos. 1966  
 

 

 

UI 0574 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0574/005 - “UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade da UPA. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0574/006 - “UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade da UPA. 1967  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

257/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0574/007 - “UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade da UPA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0574/008 - “UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade da UPA, ligações da UPA e 
MPLA, relatório imediato da PIDE sobre as atividades da ELNA. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/159/0574/009 - “UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade da UPA. 1969 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/160 

Título: GRAE 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 575 - 579) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao GRAE – Governo Revolucionário Angolano no Exílio.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4631 

Idioma e escrita: Contém os documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 159 – UPA [PT/ADN/SGDN/2REP/159] e SR.161 – JMAE 
[PT/ADN/SGDN/2REP/161]. 
 

UI 0575 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0575/001 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE, cisão no seio 
do GRAE e demissão de Jonas Savimbi. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0575/002 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE, relatório do 
Comité dos Três – Gana, Rau e Congo Brazaville sobre as tentativas de conciliação entre o GRAE e o MPLA, atividades de 
Holden Roberto e viriato Cruz e propaganda. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0575/003 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE, 
correspondência entre um elemento da embaixada do Senegal em Leopoldville e Rosário Neto, estudo sobre a posição da 
República Democrática do Congo em relação aos movimentos de libertação africanos, propaganda da FNLA e GRAE, prisão de 
30 elementos da UPA em Elville. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0575/004 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE, propaganda e 
relações do GRAE com o MPLA. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0575/005 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE. 1965  
 

 

 

UI 0576 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0576/006 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE, atividades 
anti-Holden, cópias de cartas da embaixada do Senegal em Leopoldville para Rosário Neto, recortes de imprensa sobre 
emprego de gazes tóxicos em Angola, comunicados e propaganda. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0576/007 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE e de Holden 
Roberto. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0576/008 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre as atividades do GRAE, apreensão de 
material de guerra ao GRAE e propaganda rádio. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0576/009 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE, cópia de um 
interrogatório feito pelo representante do GRAE no Catanga a um membro daquele agrupamento, restituição de armamento 
apreendido pelas autoridades da República Democrática do Congo e cartas de Rosário Neto. 1966  
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UI 0577 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0577/010 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE, atentado contra 
Holden Roberto, propaganda, apoio estrangeiro ao GRAE. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0577/011 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE, propaganda, 
acordo celebrado no Cairo entre representantes do GRAE e do MPLA, captura do soldado português Vitor Sidrino pelo GRAE, 
acordo entre Holden e Savimbi. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0577/012 - “GRAE” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE e MPLA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0577/013 - “GRAE” . Contém notícias e informações da PIDE sobre a atividade do GRAE, 
situação do GRAE na Zâmbia, relações com a UPA, propaganda. 1968  
 

 

 

UI 0578 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0578/014 - “GRAE e UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE, 
armamento e munições para o GRAE, instalações de empresas petrolíferas em Angola, atividades da UPA, conflitos entre 
MPLA e o GRAE. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0578/015 - “GRAE e UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE e da UPA e 
propaganda. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0578/016 - “GRAE e UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE e da UPA e 
propaganda. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0578/017 - “GRAE e UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE e da UPA e 
propaganda. 1970  
 

 

 

UI 0579 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0579/018 - “GRAE e UPA” . Contém informações da PIDE sobre a atividade do GRAE e da UPA. 
1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/160/0579/019 - “GRAE e UPA” . Contém informações sobre o desertor Joaquim Alberto Franco e 
colaboração dos quiocos. 1971 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/161 

Título: JMAE 

Datas extremas: 1965 / 1968 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 580 - 581) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à Junta Militar Angolana no Exílio. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4631A 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 159 – UPA [PT/ADN/SGDN/2REP/159] e SR. 160 – GRAE 
(PT/ADN/SGDN/2REP/160]. 
 

UI 0580 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/161/0580/001 - “JMAE”. Contém informações da PIDE e relatórios de notícia sobre as atividades da 
JMAE, declarações de J. Matuba e incidentes verificados no GRAE. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/161/0580/002 - “JMAE”. Contém informações da PIDE e relatórios de notícia sobre as atividades da 
JMAE, posição do chefe de estado congolês em relação aos deslocados angolanos, base de Malele, despesas da JMAE, 
contatos com Armindo de Freitas. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/161/0580/003 - “JMAE”. Contém informações da PIDE e relatórios de notícia sobre as atividades da 
JMAE. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/161/0580/004 - “JMAE”. Contém parecer da Comissão Mista sobre as relações com a JMAE, 
pedidos de autonomia do enclave de Cabinda por parte dos movimentos de libertação, esboço socioeconómico de Cabinda, 
contatos com elementos de Cabinda residentes na República Popular do Congo. 1966  
 

 

 

UI 0581 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/161/0581/005 - “JMAE”. Contém relatórios do CCFAA sobre o aproveitamento da JMAE e 
informações da PIDE sobre as atividades e evolução da situação da JMAE. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/161/0581/006 - “JMAE”. Contém informações sobre a JMAE, situação no Barazote, relatório de 
diligências referentes ao aproveitamento de elementos da JMAE e contatos com elementos de Cabinda residente na 
República Democrática do Congo. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/161/0581/007 - “JMAE”. Contém informações sobre o possível ataque da UPA a Teixeira de Sousa, 
atividades do ELNA, relatórios sobre o aproveitamento da JMAE e relatórios de atividade das TE. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/162 

Título: FNLA 

Datas extremas: 1965 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 582) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à FNLA – Frente Nacional de Libertação de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4632 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
 

UI 0582 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/162/0582/001 - “FNLA”. Contém informações sobre a atividade da FNLA, acordo entre a FNLA e a 
UNITA, publicações oficias da FNLA, boletim de inscrição da FNLA e organização do ELNA. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/162/0582/002 - “FNLA”. Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP sobre a atividade da FNLA, 
desmantelamento da organização, criação situação da FPLA – Frente Popular de Libertação de Angola. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/162/0582/003 - “FNLA”. Contém informações e PERINTRANSREP sobre a atividade da FNLA, 
organização político-militar da FNLA, acampamentos e relações com o MPLA. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/162/0582/004 - “FNLA”. Contém informações e PERINTRANSREP sobre a atividade da FNLA, acordo 
entre a FNLA e a MPLA, atitude inconveniente no aeroporto de Luanda, acampamentos, reconciliação FNLA – MPLA, relatório 
de interrogatório de um soldado retido pela FNLA e pelas autoridades do Zaire e informação sobre a 6ª conferência 
diplomática na República do Zaire. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/163 

Título: MPLA 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 583 - 591) contendo um total de 28 processos, 13 positivos fotográficos p/b. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4633 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês, espanhol e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0583 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0583/001 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade do MPLA, propaganda e panfletos 
do MPLA e do JMPL, comunicados, atividade do GRAE contra o MPLA, cópia do boletim do militante, informações da PIDE. 
1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0583/002 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade do MPLA, propaganda e 
comunicados do MPLA, transferência do GRAE para a Zâmbia. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0583/003 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade do MPLA, composição dos corpos 
diretivos, propaganda e panfletos do MPLA, Conselho revolucionário do Povo. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0583/004 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade do MPLA, propaganda e 
comunicados do MPLA, campos de treino, intensificação da atividade do MPLA na Zâmbia, delegação do MPLA na Argélia e 1 
fotografia com identificação de 5 elementos do MPLA em Brazzaville. 1965  
 

 

 

UI 0584 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0584/005 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade do MPLA, tentativa para a 
unificação do MPLA com a UPA, propaganda e panfletos do MPLA, contactos com a FRELIMO. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0584/006 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0584/007 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0584/008 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA, campos no 
Congo Brazza. 1966  
 

 

 

UI 0585 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0585/009 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0585/010 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade, propaganda e acampamentos do 
MPLA. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0585/011 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA e apoios da 
Rússia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0585/012 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade do MPLA e propaganda da JMPLA. 
1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0585/013 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1967  
 

 

 

UI 0586 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0586/014 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0586/015 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA, cópia de 
uma brochura editada pelo MPLA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0586/016 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0586/017 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA e do 
COMPOL – Corpo de Milícia Popular de Libertação. 1967  
 

 

 

UI 0587 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0587/018 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0587/019 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0587/020 - “MPLA. Contém informações sobre a política doa República Democrática do Congo 
em relação ao MPLA, efetivos do inimigo no Leste, relatório sobre a estrutura político-militar do inimigo no leste de Angola, 
declarações de Armindo Augusto Fortes que fez parte da Base de Banga, apoio da URSS ao MPLA, regresso de um desertor. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0587/021 - “MPLA. Contém curso normal de graduados político-militares do MPLA. 1968  
 

 

 

UI 0588 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0588/022 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA, estrutura 
político-militar. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0588/023 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0588/024 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA. 1969  
 

 

 

UI 0589 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0589/024 - MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA incluindo a 
incursão de um grupo do MPLA acompanhado de 3 jornalistas soviéticos. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0590 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0590/025 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA e relações 
com a República Democrática do Congo. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0590/026 - “MPLA. Contém informações sobre a atividade e propaganda do MPLA, estrutura 
político-militar. 1971  
 

 

 

UI 0591 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0591/027 - “MPLA. Contém recortes de notícias. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/163/0591/028 - “MPLA. Ccontém informações provenientes da representação de Portugal em 
Kinshasa. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/164 

Título: UNITA 
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Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 592 - 594) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à UNITA – União Nacional para a Independência Total de Angola.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4673 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0592 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0592/001 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades da UNITA, elementos sobre 
Jonas Savimbi. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0592/002 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades e propaganda da UNITA. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0592/003 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades da UNITA, entendimento da 
UNITA e a Swapo e expulsão de Savimbi da Zâmbia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0592/004 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades da UNITA e currículo de Jonas 
Savimbi. 1967  
 

 

 

UI 0593 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0593/005 - “UNITA” . contém informações sobre as atividades e propaganda da UNITA, 
Kwacha-Angola. órgão de informação da UNITA, rede da UNITA no Luso, relações de fronteira. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0593/006 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades e propaganda da UNITA. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0593/007 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades e propaganda da UNITA, 
encontros UNITA – ELNA, acampamentos. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0593/008 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades e propaganda da UNITA e 
organização político-militar, 1ª edição da cartilha do guerrilheiro da UNITA, conferência sobre a UNITA na Universidade de 
Graz na Áustria. 1972  
 

 

 

UI 0594 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0594/009 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades e propaganda da UNITA e 
organização político-militar. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0594/010 - “UNITA” . Contém informações sobre as atividades e propaganda da UNITA e 
organização político-militar. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/164/0594/011 - “ UNITA. Operação Madeira”. Contém informações sobre a operação, estudo sobre 
a situação da UNITA e a tentativa de aliciamento de madeireiros, interpretação de documentos capturados, contactos com 
Jonas Savimbi, comunicado final do 3º congresso da UNITA. 1973 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/165 

Título: ELNA 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 595) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao ELNA – Exército de Libertação Nacional de Angola.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4674 
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Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
 

UI 0595 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/165/0595/001 - “ELNA” . Contém relações de material e soldados do Estado Maior General do ELNA 
enviados da Base Militar em Kinkuzu. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/165/0595/002 - “ELNA” . Contém informações sobre as atividades militares do ELNA, armamento, 
deserção de elementos e atividades políticas do FPIKP. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/165/0595/003 - “ELNA” . Contém informações sobre as atividades militares do ELNA, cartas de 
elementos do ELNA, panfleto sobre as instituições militares do ELNA, INTREP sobre as possibilidades de reativação das 
atividades do ELNA na ZIN. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/165/0595/004 - “ELNA” . Contém informações sobre as atividades militares do ELNA e 
fornecimento de material, incidente de fronteira Kamuna e recrutamento. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/165/0595/005 - “ELNA” . Contém informações sobre as atividades do ELNA. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/165/0595/006 - “ELNA” . Contém informações sobre as atividades do ELNA. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/165/0595/007 - “ELNA” . Contém informações sobre as atividades do ELNA. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/166 

Título: Movimentos Religiosos em Angola 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 596) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a atividades religiosas em Angola, nomeadamente ação dos 
missionários, movimentos protestantes, seitas e testemunhas de jeová e atividades feiticistas em Angola.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4601 - 4610 

 

UI 0596 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/001 - “Missionários no ultramar” . Contém informações da PIDE sobre as actividades do 
Conselho Mundial das Igrejas, missionários, igreja metodista. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/002 - “Missionários no ultramar” . Contém informações da PIDE sobre o CSCA – Centro 
Social Cristão Angolano, Conselho Mundial das Igrejas, cónego Eduardo André Muaca, atividades missionárias, seita 
Apóstolos de Jesus Cristo, missão católica de Quiculungo. 1965 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/003 - “Missionários protestantes em Angola“ . Contém informações da PIDE sobre a 
Igreja Evangélica Alemã, catequese das missões protestantes, atividade suspeita de missionários protestantes, Igreja Unida 
de Cristo, missionário protestante William Sidney Gilchrist, atividade antinacional das missões protestantes em Angola, 
reunião do Comité Central do CEI sobre o protestantismo e a conquista de África, atividades do pastor protestante William 
David Grenfell. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/004 - “Atividades feiticistas em Angola”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/005 - "Movimentos políticos de Angola” . Contém informações sobre a situação dos 
partidos emancipalistas, atividades da NUSAS, evolução histórica dos partidos emancipalistas. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/006 - “Seita Armée du Salut”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/007 - “Atividades tocoistas”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/008 - “Seita Nzambi Kungulu ou Lassysmo”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/009 - “Testemunhas de Jeová”. 1965 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/166/0596/010 - “Missões adventistas em Angola” . Contém tradução de uma carta do missionário 
Carl Dille da Missão Evangélica do Dondi. 1964 / 1965 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/167 

Título: Apoio das Organização Africanas em Angola 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 597) contendo um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao apoio prestado por diversas organizações africanas aos 
movimentos de libertação angolanos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4700 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
 

UI 0597 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/001 - “Apoio ao ANC e seu aproveitamento”. Contém informações sobre o apoio da 
Zâmbia ao ANC – Áfrican National Congress, seita Lumpa, contactos com o vice-presidente do ANC John Japau e infiltração de 
agentes da UNIP em Angola. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/002 - “Prisão de Kassinda, dirigente do CPA”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/003 - “Movimento União Popular africanas – MPA”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/004 - “Atividades da Swapo”. 1964 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/005 - “Atividades da ZAPU”. 1965 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/006 - “Atividades do ANC”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/007 - “PAN – Áfricanist Congress da África do Sul”. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/008 - “Prisão de Alexandre Sambo, sindicalista angolano”. Contém notícias sobre 
sindicatos congoleses e angolanos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/009 - “Federação dos Estudantes da África Negra em França – FEANF”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/010 - “YMCA – Young Men Christian Association”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/011 - “USRA – União dos Sindicatos Revolucionários de Angola” . Contém informações 
sobre a Comissão de Confrontação da Classe Operária Angolana. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/012 - “Memorando da CSLA – Confederação dos Sindicatos Livres Angolanos sobre a 
situação política da luta em Angola”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/013 - “´Relatório do Comité de Coordenação para a Libertação de Áfricano” . Contém 
informação sobre o Comité dos Três da OUA sobre atividades dos nacionalistas angolanos. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/014 - “OUA – Comité dos Nove” . Contém notícias sobre a comissão de conciliação. 1964 
/ 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/015 - “OCAM – Organização Comum Afro-Malgaxe”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/016 - “OSPAAAL – Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América 
Latina” . Contém informação sobre atividade da CONCP. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/017 - “CAO – “Comunidade da África Oriental”. 1971  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/018 - “Para a Independência de Angola” . Contém brochura editada pela WAY – 
Assembleia Mundial da Juventude e distribuída pela JUPA – Juventude da União das Populações de Angola. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/019 - “AATUF – All Áfrican Trade Union Federation”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/167/0597/020 - “Atividades da AFAR – American Friends of the Angola Revolution”. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/168 

Título: Situação em Angola. Atitude das Populações 

Datas extremas: 1963 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 598 - 600) contendo um total de 22 processos e 3 postivos fotográficos p/b 

Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a atividades suspeitas e situação vivida em Angola com reflexo 
na atitude e comportamento das populações, apanha do café, setor dos petróleos, caminhos-de-ferro e organização 
administrativa de Angola. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 4800 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0598 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/001 - “Atividades suspeitas nos distritos de Huila, Lunda e Moxico” . Contém informações 
da PIDE. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/002 - “Intranquilidade no meio europeu angolano” . Contém 2 exemplares do Jornal 
Anti-Colonial sobre o povo angolano e a Guiné Portuguesa e ilhas de Cabo Verde. 1963 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/003 - “Situação militar e atividades dos movimentos africanos” . Contém informações 
sobre propaganda radiofónica e imprensa estrangeira. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/004 - “Artigo do New York Times favorável a Portugal”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/005 - “Situação em Angola” . Contém notícias publicadas na imprensa estrangeira sobre 
as atividades dos movimentos africanos, panfletos de propaganda da RMA, situação militar em Angola com fotografias de 
bombas de napalm no aeroporto Gago Coutinho e avião militar equipado para lançamento de herbicidas. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/006 - “Comportamento das populações” . Contém informações da PIDE sobre 
movimentos e fuga das populações. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/007 - “Ações de sabotagem”. Contém informações sobre sabotagem dos caminhos-de-
ferro, desvio de aviões portugueses para países do mediterrâneo, de um autocarro com passageiros na região de Massabi em 
Cabinda e de um avião civil de carreira para o Congo Braza. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0598/008 - “Movimento de populações Africanas para o sudoeste Áfricano e República da 
África do Sul” . Contém informações sobre subversão na ZIS, emigração de nativos nas fronteiras sul de angola e sudoeste da 
ZIL, emigração clandestina, fuga de nativos. 1964 / 1970 

 

 

 

UI 0599 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0599/009 - “Comportamento das populações” . Contém informações sobre atividades 
suspeitas, apresentação de populações, incidentes na cidade do Luso, reações da população de Ambrizete em face da 
atividade do inimigo, atividades no distrito do Moxico, relatório da viagem de 8 a 10 de agosto de 1966 à picada da margem 
esquerda do rio Lungue-Bungo e de 17 a 18 à circunscrição do Alto Zambeze, estado de espirito das populações civis, 
situação politico-subversiva no distrito do Moxico, incitamento à subversão. 1964 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0599/010 - “Atitude das populações” . Contém informações sobre atividades subversivas nos 
distritos do Bié, Cuando, ações de indisciplina social, boatos em Angola. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0599/011 - “Recortes de imprensa estrangeira sobre ações das tropas portuguesas e situação 
em Angola”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0599/012 - “Atividades suspeitas” . Contém informações sobre a prisão de um português, 
infiltração de elementos subversivos em Angola, imigração clandestina. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0599/013 - “Atividade subversiva na cidade do Luso” . Contém eleições para a Associação 
Industrial de Angola. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0599/014 - “Atividades suspeitas” . Contém informações sobre propaganda subversiva, 
situação político-social. 1964 / 1970 

 

 

 

UI 0600 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/015 - “Contrabando de armas para Angola”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/016 - “Emissões de rádio suspeitas”. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/017 - “Incidentes  da Luiana”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/018 - “Apresentação de populações”. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/019 - “Cobertura administrativa da ZIL”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/020 - “Caminhos-de-ferro” . Contém informações sobre os caminhos-de-ferro do Congo, 
Serpa Pinto – Lusaka, projeto de ligação direta de Angola à Zâmbia. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/021 - “Apanha de café abandonado” . Contém informação sobre o plano Moca relativo à 
apanha de café abandonado no subsetor do BCAÇ 511. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/168/0600/022 - “Petróleos de Angola” . Contém tradução de artigos de imprensa estrangeira. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/169 

Título: Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 601) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a Moçambique nomeadamente notícias e estudos de situação. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5000 

 

UI 0601 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/169/0601/001 - “Elementos sobre a província de Moçambique” . Contém cartas pessoais do TCOR 
Martiniano Gonçalves, unidades de fuzileiros em serviço, estudo da situação do dispositivo militar em Cabo Delgado. 1964 / 
1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/169/0601/002 - “Notícias sobre Moçambique” . Contém artigo do Daily Telegraph sobre as 
cerimónias de 10 de Junho, detenção na Tanzânia do súbdito britânico Peter Warren e a Universidade de Moçambique. 1965 
/ 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/169/0601/003 - “Informações com interesse para Moçambique” . Contém relatório urgente para 
ação imediata. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/169/0601/004 - “Situação em Moçambique – possibilidades do inimigo” . Contém estudo do TCOR 
Castro Nascimento e MAJ Vieira de Araújo. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/169/0601/005 - “Cartografia de Moçambique” . Contém informações sobre a oferta da República 
da África do Sul  na elaboração de documentos cartográficos de Moçambique. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/169/0601/006 - “Relatório de actividades do Gabinete do Plano do Zambeze”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/169/0601/007 - “Resenha semanal de notícias relativas a Moçambique e países limítrofes”. 1973 / 
1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/170 

Título: Visitas de Entidades Civis e Militares a Moçambique 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 602) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a visitas de entidades civis e estrangeiras a Moçambique e de 
autoridades militares de Moçambique a países vizinhos.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5050 

 

UI 0602 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/001 - “Visitas a Moçambique” . Contém normas para a classificação e controlo de 
visitantes estrangeiras, relatório da visita do jornalista Peter Reginald Webb, relatório sobre as conversas havidas entre o Sr. 
Gilpatriuck e os chefes militares da província de Moçambique. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/002 - “Visitas a Moçambique” . Contém relatório da visita da missão militar rodesiana e 
da visita projetada da Comissão de Coordenação das Operações da Rodésia a Lourenço Marques. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/003 - “Visitas a Moçambique” . Contém informações sobre a visita do jornalista Francisco 
Quintinha e do cônsul americano a Mueda. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/004 - “Visitas a Moçambique” . Contém informações sobre a visita do BRIG Paul Lewis, 
dos COR Louw, Goosen e Alheit da África do Sul, do GEN Frazer e reunião de autoridades militares portuguesas e rodesianas 
em Nampula. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/005 - “Visitas a Moçambique”. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/006 - “Visitas a Moçambique”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/007 - “Visitas a Moçambique”. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/008 - “Visitas a Moçambique”. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/170/0602/009 - “Visitas de autoridades militares de Moçambique aos países vizinhos” . Contém 
relatório da missão à Rodésia e missão a Moçambique. 1965 / 1968 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/171 

Título: Ordens e Normas do Comando de Moçambique 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 603) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a ordens de serviço e de transportes, normas de execução 
permanente do Serviço de Informações Militares e diretivas do Comando Militar de Moçambique. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5015 e 5083 
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Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0603 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/001 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém ordens de transporte, 
ordens de serviço, diretivas, resumos da situação, normas da atividade das comissões provincial e distritais de informações 
na província de Moçambique e do Serviço de Informações Militares. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/002 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém ordens de transportes, 
normas de execução permanente sobre rotação das unidades, controlo de visitantes estrangeiros, divisão dos setores em 
subsetores e suas designações, apoio aéreo às forças terrestres, normas para o Serviço de Informações Militar. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/003 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém ordens de transporte, 
ordens de serviço, normas de execução permanente do serviço de Informações Militares. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/004 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém situação dos 
aldeamentos e forças administrativas, conferência da OUA, normas do Serviço de Informações Militares, diretivas para a 
defesa do porto e aeroporto da Beira, Operação Alfa, funções policiais das autoridades militares e ata da Comissão Técnica 
de Trabalhos da Comissão Provincial de informações do SCCI. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/005 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém resumos de situação, 
croquis sobre a situação no distrito de Tete, diretiva para a estruturação de comandos em Moçambique, ordens para o 
Serviço de Informações Militares, diretivas para a atividade contra o inimigo no conjunto da província, notícias sobre a 
nomeação do governador geral, normas sobre as funções policiais das autoridades militares. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/006 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém ordens de transportes, 
ordens de serviço e normas de mobilização e do Serviço de Informações Militares sobre documentos capturados. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/007 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém normas do Serviço de 
informações Militares sobre cartas, fotomapas e esboços da província e reconhecimento e vigilância. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/008 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém quadro orgânico do 
comando da Zona Militar Leste, normas de ação psicológica e da 3ª Região Aérea. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/171/0603/009 - “Ordens e normas do Comando de Moçambique” . Contém normas do Serviço de 
Informações Militares. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/172 

Título: Diretivas Operacionais de Moçambique 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 604) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5015 

 

UI 0604 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/001 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique” . Contém diretivas 
para a defesa de Lourenço Marques, para a atividade operacional na província. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/002 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique” . Contém diretivas 
para a atividade operacional nos distritos do Niassa e de Tete, operação Alfa, plano de operações Safardana 3 para defesa do 
porto e aeroporto da Beira e ação retardadora, situação na região de Catur. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/003 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique” . Contém diretivas 
para a atividade operacional em Cabo Delgado, Niassa e Tete. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/004 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/005 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/006 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/007 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/172/0604/008 - “Diretivas operacionais do Comando Militar de Moçambique”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/173 

Título: Dados Estatísticos de Operações em Moçambique 

Datas extremas: 1970 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 605 - 607) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por dados estatísticos de operações em Moçambique elaborados pelo Comando- Chefe 
das Forças Armadas de Moçambique 

Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5015 

 

UI 0605 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0605/001 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0605/002 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0605/003 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0605/004 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1972  
 

 

 

UI 0606 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0606/005 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0606/006 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1973  
 

 

 

UI 0607 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0607/007 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/173/0607/008 - “Dados estatísticos de operações do CCFAM”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/174 

Título: Informações da PIDE sobre Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 608) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de informações da PIDE sobre Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5042 

 

UI 0608 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/174/0608/001 - “Informações da PIDE sobre Moçambique” . Contém informações sobre atividades 
do inimigo e situação na província. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/174/0608/002 - “Informações da PIDE sobre Moçambique” . Contém informações sobre atividades 
do inimigo, ligações com informadores, informações sobre John Okello e situação na província. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/174/0608/003 - “Informações da PIDE sobre Moçambique” . Contém informações sobre os aspetos 
políticos no continente Áfricano e suas incidências nos territórios portugueses, sugestões para a futura construção de 
aldeamentos, situação na província e relatório suplementar de informações 2/67 da PIDEM. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/174/0608/004 - “Informações da PIDE sobre Moçambique” . Contém informações sobre auxílio à 
FRELIMO – Tanzânia, Zâmbia e Moçambique. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/174/0608/005 - “Apreciação da situação político-subversiva e intenções do inimigo pela Direção 
Geral de Segurança, delegação de Moçambique”. Contém informação sobre a situação político-subversiva ao longo da 
estrada Beira - Umtali e faixa de contrassubversão e discurso de transmissão de poderes do governo da Beira. 1971 - 1974 
 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/175 

Título: Relatórios de Situação Externa da PIDE Moçambique 

Datas extremas: 1968 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 609 - 610) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de situação externa elaborados pela PIDE de Moçambique.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5042 

 

UI 0609 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0609/001 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0609/002 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1968-04 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0609/003 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1968-07 / 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0609/004 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1968-10 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0609/005 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0609/006 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1969-04 / 1969-06 

 

 

 

UI 0610 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0610/007 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0610/008 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1969-10 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0610/009 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1970-01 / 1970-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0610/010 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1970-04 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/175/0610/011 - “Relatórios de situação externa da PIDE Moçambique”. 1970-07 / 1970-09 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/176 

Título: Pedidos de pesquisa e relatórios de notícia sobre Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 
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271/428 
 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 611) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por pedidos de pesquisa e relatórios de notícias sobre Moçambique elaborados pela 2ª 
Repartição do SGDN e do Comando-Chefe das Forças Armadas de Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5202 

 

UI 0611 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/001 - “Pedidos de pesquisa da 2ª Repartição do SGDN sobre Moçambique”. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/002 - “Relatórios de notícias da 2ª Repartição do SGDN sobre Moçambique”. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/003 - “Pedidos de pesquisa do CCFAM sobre Moçambique”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/004 - “Pedidos de pesquisa e relatórios de notícias do CCFAM e da 2ª Repartição do 
SGDN sobre Moçambique”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/005 - “Relatórios de notícias da 2ª Repartição do SGDN sobre Moçambique”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/006 - “Relatórios de notícias da 2ª Repartição do SGDN sobre Moçambique”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/007 - “Relatórios de notícias da 2ª Repartição do SGDN e pedidos de pesquisa do CCFAM 
sobre Moçambique”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/008 - “Pedidos de pesquisa e relatórios de notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/176/0611/009 - “Pedidos de pesquisa e relatórios de notícias da 2ª Repartição do SGDN” . Contém 
guião do filme: Moçambique na Guerra e no Progresso. 1971 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/177 

Título: Estudos de Informação sobre Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 612 - 616) contendo um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por estudos de informação de Moçambique com estimativa da situação do inimigo, 
elaborados pela 2ª Repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5206 

 

UI 0612 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/001 - “Estudos de informações de Moçambique” nº 1 – 2. 1964-02 / 1964-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/002 - “Estudos de informações de Moçambique” nº 3 – 5. 1964-04 / 1964-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/003 - “Estudos de informações de Moçambique” nº 6 – 7. 1964-08 / 1964-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/004 - “Estudos de informações de Moçambique” nº 8 – 9. 1964-11 / 1964-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/005 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 10 
– 15. 1965-01 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/006 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 16 
– 21. 1965-07 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/007 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 22 
– 27. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0612/008 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 28 
– 33. 1966-07 / 1966-12 
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UI 0613 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0613/009 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 34 
– 39. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0613/010 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 40 
– 45. 1967-07 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0613/011 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 46 
– 51 . Falta nº 50. 1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0613/012 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 52 
– 57. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0613/013 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 58 
– 63 . Falta nº 61. 1969-01 / 1969-06 

 

 

 

UI 0614 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0614/014 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 64 
– 69. 1969-07 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0614/015 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 70 
– 75 . Falta nº 74. 1970-01 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0614/016 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 76 
– 81, 1970. 1970-07 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0614/017 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 82 
– 84, 1971. 1971-01 / 1971-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0614/018 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 85 
– 87, 1971. 1971-04 / 1971-06 

 

 

 

UI 0615 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0615/019 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 88 
– 90, 1971. 1971-07 / 1971-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0615/020 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 91 
– 93, 1971. 1971-10 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0615/021 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 94 
– 96, 1972. 1972-01 / 1972-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0615/022 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 97 
– 99, 1972. 1972-04 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0615/023 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 
100 – 102, 1972. 1972-07 / 1972-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0615/024 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 
103 – 105, 1972. 1972-10 / 1972-12 
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UI 0616 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0616/025 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 
106 – 108, 1973. 1973-01 / 1973-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0616/026 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 
109 – 111, 1973. 1973-04 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/177/0616/027 - “Estudos de informações de Moçambique. Estimativa da situação do inimigo” nº 
112 – 113, 1973. 1973-07 / 1973-08 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/178 

Título: Relatórios de Informações de Moçambique 

Datas extremas: 1961 / 1974 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 617 - 620) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios especiais e mensais de informação e SPINREPS da 2ª Repartição do 
Quartel-General da Região Militar de Moçambique, incluindo o Posto Avançado em Nampula.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5250 e 5269 

 

UI 0617 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0617/001 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém informação sobre a 1ª 
moção de Censura e Esclarecimento do Movimento Nacional de Moçambique, informações da PIDE e relatórios especiais de 
informações da 4ª Região Militar, diretiva para a segurança e defesa de Moçambique e informações sobre nacionalismo 
ativado pelas missões protestantes americanas, cartazes de propaganda. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0617/002 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatório anual do Serviço 
de Informações Militares 1960 – 1961, informação da PIDE sobre Moçambique, mau ambiente criado pelos capatazes da 
cultura de algodão em Inhambane, relatórios de informação sobre atividades de Eduardo Mondlane, Tanganica e Rodésia do 
Sul, situação política em Moçambique, relatórios especiais de informações sobre a forte tensão em Moçambique, atitude do 
Diário de Moçambique em relação aos cortes pela censura, pretenso auxílio ao Catanga, declarações de George Houser do 
Comité americano para África. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0617/003 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios especiais de 
informações do CTIM, mensagens e recortes de notícias, informações da PIDE sobre os indianos residentes em Moçambique, 
estudo sobre o ambiente existente em Inhambane, artigo sobre a forte tensão em Moçambique. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0617/004 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém informação sobre a ação do 
TEN Cristina no norte, declarações do professor da escola de Mabaiano Horácio Amone, treinos no Tanganica contra 
Moçambique, visita do governador-geral ao distrito de Cabo Delgado, formação de guerrilheiros sul-africanos na Etiópia, 
relatórios de informação técnica de material capturado, situação em Moçambique, expansão do islamismo e do Suahili, 
previsão de motins organizados do Exterior, migrações ao longo da fronteira com o Tanganica, Niassalândia e Rodésia do Sul. 
1962 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0617/005 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios da 2ª Repartição 
do QG/RMM. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0617/006 - “Relatórios de informações de Moçambique: SPINREP” . Contém relatórios de 
informações obtidas por espionagem da RMM – spy intelligence report - sobre declarações de Gabriel Simeão Zandamela e 
Henrique Mandlate da FRELIMO sujeitos a treino militar na Argélia, penetração israelita em África, visita de Alec Banda e 
Ismael Surtee a Moçambique, informações de um agente estrangeiro enviado a Lusaka na Rodésia do Norte, infiltração 
comunista no comércio e navegação da África Oriental, atividades na Rodésia do Sul, Rodésia do Norte e Tanganica dos 
nacionalistas moçambicanos, situação do inimigo no distrito de Cabo Delgado, plano de ação passiva e ativa para sublevação 
em Moçambique da FRELIMO, programa da FRELIMO para introdução de armas e explosivos na RMM, informações sobre 
armamento, situação nas missões católicas do distrito de Cabo Delgado a norte do rio Messalo. 1963 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0617/007 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios da 2ª repartição 
do QG/RMM e do Comando Naval de Moçambique sobre infiltração comunista no comércio e navegação da África Oriental e 
Frente Unida Anti-Imperialista Popular africanas de Moçambique - FUNIPAMO, informações sobre a situação em 
Moçambique, deserção do TEN Cristina, movimentos fronteiriços. 1964  
 

 

 

UI 0618 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0618/008 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/AV/RMM. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0618/009 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/AV/RMM. 
1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0618/010 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/AV/RMM 
e evolução da situação em 1967. 1968-07 / 1968-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0618/011 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1969-01 / 1969-06 

 

 

 

UI 0619 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0619/012 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
Faltam os nºs 11 e 12. 1969-07 / 1969-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0619/013 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0619/014 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0619/015 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1972-01 / 1972-06 

 

 

 

UI 0620 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0620/016 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1972-07 / 1972-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0620/017 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1973-01 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0620/018 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1973-07 / 1973-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/178/0620/019 - “Relatórios de informações de Moçambique” . Contém relatórios do QG/RMM. 
1974-02 / 1974-05 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/179 

Título: SUPINTREPS da RMM 

Datas extremas: 1963 / 1973 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 621 - 622) contendo um total de 25 SUPINTREPS 

Âmbito e conteúdo: Série composta por SUPINTREPS da Região Militar de Moçambique.  
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Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5251 e 5258 

 

UI 0621 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/001 - “SUPINTREP 2. Movimentos de Emancipação em Moçambique” pela 2ª Repartição 
do QG/RMM. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/002 - “SUPINTREP 4. Curso de formação de quadros políticos revolucionários da 
FRELIMO”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/003 - “SUPINTREP 5. Propaganda comunista em África”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/004 - “SUPINTREP 6. Violência comunista e a guerra de guerrilhas”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/005 - “SUPINTREP 8. Curso de guerrilhas da FRELIMO”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/006 - “SUPINTREP 9. Mina anti-carro TMA1, granada anti-carro DE P-27, granada anti-
carro M-57”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/007 - “SUPINTREP 10 - Curso de guerrilhas da FRELIMO. Livro 1”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/008 - “SUPINTREP 12. Luta revolucionária”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/009 - “SUPINTREP 13. Treino militar na Argélia (apontamentos dum instruendo) ”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/010 - “SUPINTREP 14. Mina anti-carro S47/53 (?),Movimentos de emancipação de 
Moçambique mina anti-carro TM-46, mina anti-carro TMH-46”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/011 - “SUPINTREP 15. Manual do Guerrilheiro (publicação do PAIGC”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/012 - “SUPINTREP 16. Actividades subversivas da província de Moçambique”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/013 - “SUPINTREP 17. Seitas gentílicas da província de Moçambique. NHUA”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/014 - “SUPINTREP 20. Zambia Youth Service”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/015 - “SUPINTREP 18. Potencial de combate das forças da FRELIMO”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/016 - “SUPINTREP 19. Evolução histórica do pan-Áfricanismo, aparecimento e 
desenvolvimento dos partidos emancipalistas de Moçambique”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/017 - “SUPINTREP 21. Resumo da evolução da situação dos países vizinhos, dos partidos 
emancipalistas e das actividades do inimigo até Dezembro de 1966”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0621/018 - “SUPINTREP 22. Populações de Moçambique. Aditamento”. 1967  
 

 

 

UI 0622 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0622/019 - “SUPINTREP 23. Panorama religioso de Moçambique”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0622/020 - “SUPINTREP 24. Ordem de batalha da FRELIMO (Composição e dispositivo)”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0622/021 - “SUPINTREP 25. Ordem de batalha do COREMO”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0622/022 - “SUPINTREP 26. Composição e objectivos da UNAR”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0622/023 - “SUPINTREP 28. Malawi”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0622/024 - “SUPINTREP 29. Foguetão soviético 122 mm”. 1972  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/179/0622/025 - “SUPINTREP 30. Fichas técnicas de material inimigo”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/180 

Título: PERINTREPS da RMM e CCFAM 

Datas extremas: 1960 / 1974 

Dimensão e suporte: 15 cx. (nº 623 - 638) contendo um total de 98 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação do 
Comando-Chefe das Forças Armadas de Moçambique e da Região Militar de Moçambique, recebidos pela 2ª Repartição do 
Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN). Referem-se à situação geral, interna e externa, da província de Moçambique, 
às atividades e potencial de combate do inimigo, análise da situação socioeconómica da região, contrainformação e 
segurança de fronteiras. Englobam ainda anexos com mapas de material capturado, estimativa de baixas do inimigo, 
movimento e apresentação de populações, movimento de ausências ilegítimas e deserções e informações afins. O território 
de Moçambique constituía a 4ª Região Militar, de acordo com o Decreto-Lei nº 43.351, de 24 de novembro de 1960.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5251. Herdou PERINTREPS elaborados pelo Comando 
Militar de Moçambique e 4ª Região Militar, antecessores da Região Militar de Moçambique.  
Unidades de descrição relacionadas: No período de agosto de 1966 até ao início de 1969 os PERINTREPS passaram a ser 
elaborados pela 2ª repartição do Comando Avançado em Nampula. Ver SR. 181 – PERINTREPS do COMZIN e Comando 
Avançado de Nampula [PT/ADN/SGDN/2REP/181] 
 

UI 0623 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0623/001 - “PERINTREPS 6 a 7/60 do Comando Militar de Moçambique” . Contém os anexos ao 
PERINTREP 6. Faltam os nºs 1 -5. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0623/002 - “PERINTREPS 8 – 13/60 do Comando Militar de Moçambique”. 1960-07 / 1960-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0623/003 - “PERINTREPS 2 – 7/61 do Comando Militar de Moçambique”. 1961-01 / 1961-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0623/004 - “PERINTREPS 8 – 12/61 do Comando Militar de Moçambique e da 4ª Região 
Militar”. 1961-07 / 1961-11 

 

 

 

UI 0624 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0624/005 - “PERINTREPS 1 – 6/62 da 4ª Região Militar”. 1961-12 / 1962-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0624/006 - “PERINTREPS 7 – 13/62 da 4ª Região Militar”. 1962-06 / 1962-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0624/007 - “PERINTREPS 1 – 6 do RMM”. 1963-01 / 1963-06 

 

 

 

UI 0625 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0625/008 - “PERINTREPS 7 – 18 da RMM”. 1963-07 / 1963-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0625/009 - “PERINTREPS 19 – 24 da RMM”. 1964-01 / 1964-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0625/010 - “PERINTREPS 25 – 30 da RMM”. 1964-04 / 1964-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0625/011 - “PERINTREPS 31 – 41 da RMM”. 1964-07 / 1964-09 

 

 

 

UI 0626 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0626/012 - “PERINTREPS 42 – 54 da RMM”. 1964-09 / 1964-12 
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277/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0626/013 - “PERINTREPS 55 – 59 da RMM”. 1964-12 / 1965-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0626/014 - “PERINTREPS 60 – 63 da RMM”. 1965-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0626/015 - “PERINTREPS 64 – 67 da RMM”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0626/016 - “PERINTREPS 68 – 71 da RMM”. 1965-03 / 1965-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0626/017 - “PERINTREPS 72 – 76 da RMM”. 1965-04 / 1965-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0626/018 - “PERINTREPS 77 – 80 da RMM”. 1965-06  
 

 

 

UI 0627 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/019 - “PERINTREPS 81 – 84 da RMM”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/020 - “PERINTREPS 85 – 89 da RMM”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/021 - “PERINTREPS 90 – 93 da RMM”. 1965-08 / 1965-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/022 - “PERINTREPS 94 – 98 da RMM”. 1965-09 / 1965-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/023 - “PERINTREPS 99 – 102 da RMM”. 1965-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/024 - “PERINTREPS 103 – 106 da RMM”. 1965-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/025 - “PERINTREPS 107 – 111 da RMM”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/026 - “PERINTREPS 112 – 113 e 8 – 9/66 da RMM”. 1966-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0627/027 - “PERINTREPS 10 – 13 da RMM”. 1966-03  
 

 

 

UI 0628 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/028 - “PERINTREPS 14 – 17 da RMM”. 1966-03 / 1966-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/029 - “PERINTREPS 18 – 22 da RMM”. 1966-04 / 1966-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/030 - “PERINTREPS 23 – 26 da RMM”. 1966-05 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/031 - “PERINTREPS 27 – 30 da RMM”. 1966-06 / 1966-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/032 - “PERINTREPS 31 – 35 da RMM”. No período de agosto de 1966 até 1969 os 
PERINTREPS foram elaborados pelo Comando Avançado de Nampula. 1966-07 / 1966-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/033 - “PERINTREPS 1 – 4 da RMM”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/034 - “PERINTREPS 5 – 7 da RMM”. Falta nº 8. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0628/035 - “PERINTREPS 9 – 13 da RMM”. 1969-03  
 

 

 

UI 0629 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/036 - “PERINTREPS 14 – 17 da RMM”. 1969-04  
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278/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/037 - “PERINTREPS 18 – 21 da RMM”. 1969-04 / 1969-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/038 - “PERINTREPS 22 – 26 da RMM”. 1969-05 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/039 - “PERINTREPS 27 – 30 da RMM”. 1969-06 / 1969-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/040 - “PERINTREPS 31 – 34 da RMM”. 1969-07 / 1969-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/041 - “PERINTREPS 35 – 39 da RMM”. 1969-08 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/042 - “PERINTREPS 40 – 43 da RMM”. 1969-09 / 1969-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/043 - “PERINTREPS 44 – 47 da RMM”. 1969-10 / 1969-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0629/044 - “PERINTREPS 48 – 52 da RMM”. 1969-11 / 1969-12 

 

 

 

UI 0630 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0630/045 - “PERINTREPS 1 – 4 da RMM”. 1969-12 / 1970-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0630/046 - “PERINTREPS 5 – 8 da RMM”. 1970-01 / 1970-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0630/047 - “PERINTREPS 9 – 13 da RMM”. 1970-02 / 1970-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0630/048 - “PERINTREPS 14 – 17 da RMM e CCM”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0630/049 - “PERINTREPS 18 – 21 do CCM”. 1970-04 / 1970-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0630/050 - “PERINTREPS 22 – 26 do CCM”. 1970-05 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0630/051 - “PERINTREPS 27 – 30 do CCM”. 1970-06 / 1970-07 

 

 

 

UI 0631 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0631/052 - “PERINTREPS 31 – 35 do CCM”. 1970-07 / 1970-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0631/053 - “PERINTREPS 36 – 39 do CCM”. 1970-08 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0631/054 - “PERINTREPS 40 – 43 do CCM”. 1970-09 / 1970-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0631/055 - “PERINTREPS 44 – 48 do CCM”. 1970-10 / 1970-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0631/056 - “PERINTREPS 49 – 52 do CCM”. 1970-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0631/057 - “PERINTREPS 1 – 4 do CCM”. 1970-12 / 1971-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0631/058 - “PERINTREPS 5 – 8 do CCM”. 1971-01 / 1971-02 

 

 

 

UI 0632 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0632/059 - “PERINTREPS 9 – 13 do CCM”. 1971-02 / 1971-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0632/060 - “PERINTREPS 14 – 17 do CCM”. 1971-03 / 1971-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0632/061 - “PERINTREPS 18 – 22 do CCM”. 1971-04 / 1971-05 
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279/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0632/062 - “PERINTREPS 23 – 26 do CCM”. 1971-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0632/063 - “PERINTREPS 27 – 30 do CCM”. 1971-06 / 1971-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0632/064 - “PERINTREPS 31 – 35 do CCM”. 1971-07 / 1971-08 

 

 

 

UI 0633 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0633/065 - “PERINTREPS 36 – 39 do CCM”. 1971-08 / 1971-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0633/066 - “PERINTREPS 40 – 44 do CCM”. 1971-09 / 1971-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0633/067 - “PERINTREPS 45 – 48 do CCM”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0633/068 - “PERINTREPS 49 – 52 do CCM”. 1971-11 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0633/069 - “PERINTREPS 1 – 5 do CCM”. 1971-12 / 1972-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0633/070 - “PERINTREPS 6 – 9 do CCM”. 1972-02  
 

 

 

UI 0634 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0634/071 - “PERINTREPS 10 – 13 do CCM”. 1972-02 / 1972-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0634/072 - “PERINTREPS 14 – 18 do CCM”. 1972-03 / 1972-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0634/073 - “PERINTREPS 19 – 22 do CCM”. 1972-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0634/074 - “PERINTREPS 23 – 26 do CCM”. 1972-05 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0634/075 - “PERINTREPS 27 – 31 do CCM”. 1972-06 / 1972-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0634/076 - “PERINTREPS 32 – 35 do CCM”. 1972-08  
 

 

 

UI 0635 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0635/077 - “PERINTREPS 36 – 39 do CCM”. 1972-08 / 1972-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0635/078 - “PERINTREPS 40 – 44 do CCM”. 1972-09 / 1972-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0635/079 - “PERINTREPS 45 – 48 do CCM”. 1972-10 / 1972-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0635/080 - “PERINTREPS 49 – 52 do CCM”. 1972-11 / 1972-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0635/081 - “PERINTREPS 1 – 5 do CCM”. 1972-12 / 1973-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0635/082 - “PERINTREPS 6 – 9 do CCM”. 1973-01 / 1973-02 

 

 

 

UI 0636 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0636/083 - “PERINTREPS 10 – 12 do CCM” . Falta nº 13. 1973-02 / 1973-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0636/084 - “PERINTREPS 14 – 18 do CCM”. 1973-03 / 1973-04 
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280/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0636/085 - “PERINTREPS 20 – 22 do CCM” . Falta nº 19. 1973-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0636/086 - “PERINTREPS 23 – 26 do CCM”. 1973-05 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0636/087 - “PERINTREPS 27 – 31 do CCM”. 1973-06 / 1973-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0636/088 - “PERINTREPS 32 – 35 do CCM”. 1973-07 / 1973-08 

 

 

 

UI 0637 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0637/089 - “PERINTREPS 36 – 39 do CCM”. 1973-08 / 1973-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0637/090 - “PERINTREPS 40 – 44 do CCM”. 1973-09 / 1973-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0637/091 - “PERINTREPS 45 – 48 do CCM”. 1973-10 / 1973-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0637/092 - “PERINTREPS 49 – 53 do CCM”. 1973-11 / 1973-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0637/093 - “PERINTREPS 1 – 4 do CCM”. 1974-01  
 

 

 

UI 0638 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0638/094 - “PERINTREPS 6 – 8 do CCM”. 1974-01 / 1974-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0638/095 - “PERINTREPS 9 – 12 do CCM”. 1974-02 / 1974-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0638/096 - “PERINTREPS 13 – 17 do CCM”. 1974-03 / 1974-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0638/097 - “PERINTREPS 18 – 21 do CCM”. 1974-04 / 1974-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/180/0638/098 - “PERINTREPS 22 – 26 do CCM”. 1974-06  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/181 

Título: PERINTREPS do COMZIN e Comando Avançado de Nampula 

Datas extremas: 1965 / 1968 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 639 - 642) contendo um total de 36 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação do 
Comando da Zona de Intervenção Norte (COMZIN) em Nampula, recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da 
Defesa Nacional (SGDN). Referem-se à situação geral, interna e externa, da província de Moçambique, às atividades e 
potencial de combate do inimigo, análise da situação socioeconómica da região, contrainformação e segurança de fronteiras.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5251 

Unidades de descrição relacionadas: No período de agosto de 1966 até ao início de 1969 os PERINTREPS passaram a ser 
elaborados pela 2ª repartição do Comando Avançado em Nampula. Ver SR. 180 – PERINTREPS da RMM e CCFAM 
[PT/ADN/SGDN/2REP/180]. 
 

UI 0639 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/001 - “PERINTREPS 1 a 6 da COMZIN”. 1965-11 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/002 - “PERINTREPS 7 a 11 da COMZIN”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/003 - “PERINTREPS 12 a 15 da COMZIN”. 1966-01 / 1966-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/004 - “PERINTREPS 16 a 19 da COMZIN”. 1966-03  
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281/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/005 - “PERINTREPS 20 a 23 da COMZIN”. 1966-03 / 1966-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/006 - “PERINTREPS 24 a 28 da COMZIN”. 1966-04 / 1966-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/007 - “PERINTREPS 29 a 32 da COMZIN”. 1966-05 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/008 - “PERINTREPS 33 a 36 da COMZIN e Comando Avançado/RMM”. 1966-06 / 1966-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/009 - “PERINTREPS 37 – 41 do Comando Avançado/RMM”. 1966-07 / 1966-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/010 - “PERINTREPS 42 – 45 do Comando Avançado/RMM”. 1966-08 / 1966-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/011 - “PERINTREPS 46 – 50 do Comando Avançado/RMM”. 1966-09 / 1966-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0639/012 - “PERINTREPS 51 – 58 do Comando Avançado/RMM”. 1966-10 / 1966-12 

 

 

 

UI 0640 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0640/013 - “PERINTREPS 1 – 5 do Comando Avançado/RMM”. 1966-12 / 1967-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0640/014 - “PERINTREPS 6 – 9 do Comando Avançado/RMM”. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0640/015 - “PERINTREPS 10 – 13 do Comando Avançado/RMM”. 1967-02 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0640/016 - “PERINTREPS 14 – 17 do Comando Avançado/RMM”. 1967-03 / 1967-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0640/017 - “PERINTREPS 18 – 22 do Comando Avançado/RMM”. 1967-04 / 1967-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0640/018 - “PERINTREPS 23 – 26 do Comando Avançado/RMM”. 1967-05 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0640/019 - “PERINTREPS 27 – 31 do Comando Avançado/RMM”. 1967-06 / 1967-07 

 

 

 

UI 0641 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/020 - “PERINTREPS 32 – 35 do Comando Avançado/RMM”. 1967-07 / 1967-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/021 - “PERINTREPS 36 – 39 do Comando Avançado/RMM”. 1967-08 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/022 - “PERINTREPS 40 – 44 do Comando Avançado/RMM”. 1967-09 / 1967-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/023 - “PERINTREPS 45 – 48 do Comando Avançado/RMM”. 1967-10 / 1967-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/024 - “PERINTREPS 49 – 53 do Comando Avançado/RMM”. 1967-11 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/025 - “PERINTREPS 1 – 4 do Comando Avançado/RMM”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/026 - “PERINTREPS 5 – 8 do Comando Avançado/RMM”. 1968-01 / 1968-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/027 - “PERINTREPS 9 – 12 do Comando Avançado/RMM”. 1968-02 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0641/028 - “PERINTREPS 13 – 17 do Comando Avançado/RMM”. 1968-03 / 1968-04 

 

 

 

UI 0642 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/029 - “PERINTREPS 18 – 21 do Comando Avançado/RMM”. 1968-04 / 1968-05 
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282/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/030 - “PERINTREPS 22 – 25 do Comando Avançado/RMM”. 1968-05 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/031 - “PERINTREPS 26 – 30 do Comando Avançado/RMM”. 1968-06 / 1968-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/032 - “PERINTREPS 31 – 33 do Comando Avançado/RMM”. 1968-07 / 1968-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/033 - “PERINTREPS 35 – 39 do Comando Avançado/RMM” . Falta nº 34. 1968-08 / 1968-
09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/034 - “PERINTREPS 40 – 43 do Comando Avançado/RMM”. 1968-09 / 1968-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/035 - “PERINTREPS 44 – 47 do Comando Avançado/RMM”. 1968-10 / 1968-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/181/0642/036 - “PERINTREPS 48 – 52 do Comando Avançado/RMM”. 1968-11 / 1968-12 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/182 

Título: PERINTREPS do Comando Naval de Moçambique 

Datas extremas: 1960 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 643 - 645) contendo um total de 21 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação do 
Comando Naval de Moçambique, recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5253 

 

UI 0643 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/001 - “PERINTREPS 2 – 5 do Comando Naval de Moçambique” . Falta nº 1. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/002 - “PERINTREPS 1 – 12 do Comando Naval de Moçambique”. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/003 - “PERINTREPS 1 – 12 do Comando Naval de Moçambique”. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/004 - “PERINTREPS 1 – 12 do Comando Naval de Moçambique”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/005 - “PERINTREPS 1 – 28 do Comando Naval de Moçambique”. Ffalta nº 21. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/006 - “PERINTREPS 1 – 25 do Comando Naval de Moçambique”. 1965-01 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/007 - “PERINTREPS 26 – 50 do Comando Naval de Moçambique”. 1965-06 / 1966-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/008 - “PERINTREPS 1 – 21 do Comando Naval de Moçambique”. Falta nº 9. 1966-01 / 
1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0643/009 - “PERINTREPS 22 – 47 do Comando Naval de Moçambique”. 1966-06 / 1966-12 

 

 

 

UI 0644 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0644/010 - “PERINTREPS 1 – 26 do Comando Naval de Moçambique”. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0644/011 - “PERINTREPS 27 – 52 do Comando Naval de Moçambique”. 1967-06 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0644/012 - “PERINTREPS 1 – 27 do Comando Naval de Moçambique”. 1967-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0644/013 - “PERINTREPS 28 – 37 do Comando Naval de Moçambique”. 1968-07 / 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0644/014 - “PERINTREPS 1 – 7/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1968-10 / 1968-12 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0644/015 - “PERINTREPS 1 – 6/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0644/016 - “PERINTREPS 7 – 12/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1969-03 / 1969-06 

 

 

 

UI 0645 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0645/017 - “PERINTREPS 13 – 18/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0645/018 - “PERINTREPS 19 – 20/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1969-09 / 1969-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0645/019 - “PERINTREPS 21 – 22/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1969-10 / 1969-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0645/020 - “PERINTREPS 23 – 24/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1969-11 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/182/0645/021 - “PERINTREPS 1 – 50/AV do Comando Naval de Moçambique”. 1969-12 / 1970-03 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/183 

Título: PERINTREPS da 3ª Região Aérea 

Datas extremas: 1965 / 1966 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 646) contendo um total de 7 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação da 
3ª Região Aérea, recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5252 

 

UI 0646 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/183/0646/001 - “PERINTREPS 3 – 12 da 3ª RA” . Faltam nº 1 e 2. 1965-01 / 1965-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/183/0646/002 - “PERINTREPS 13 – 25 da 3ª RA”. 1965-04 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/183/0646/003 - “PERINTREPS 26 – 39 da 3ª RA”. 1965-07 / 1965-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/183/0646/004 - “PERINTREPS 40 – 52 da 3ª RA”. 1965-10 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/183/0646/005 - “PERINTREPS 1 – 13 da 3ª RA”. 1966-01 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/183/0646/006 - “PERINTREPS 14 – 26 da 3ª RA”. Falta nº 19. 1966-04 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/183/0646/007 - “PERINTREPS 27 – 30 da 3ª RA”. 1966-07 / 1966-10 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/184 

Título: PERINTREPS da Policia de Segurança Pública de Moçambique 

Datas extremas: 1965 / 1966 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 647) contendo um total de 8 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS (periodical intelligence report), relatórios periódicos de informação da 
Polícia de Segurança Pública de Moçambique (PSPM), recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional 
(SGDN).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5254 

 

UI 0647 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/001 - “PERINTREPS 9 – 13 da PSPM” . Faltam nº 1 – 8. 1965-04 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/002 - “PERINTREPS 14 – 16 da PSPM”. 1965-07 / 1965-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/003 - “PERINTREPS 17 – 19 da PSPM”. 1965-10 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/004 - “PERINTREPS 20 – 22 da PSPM”. 1966-01 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/005 - “PERINTREPS 23 – 25 da PSPM”. 1966-04 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/006 - “PERINTREPS 26 – 28 da PSPM” . Falta nº 27. 1966-07 / 1966-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/007 - “PERINTREPS 29 – 31 da PSPM”. 1966-10 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/184/0647/008 - “PERINTREP 32 da PSPM”. 1967-01  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/185 

Título: SITREPS do Comando Militar de Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 648 - 652) contendo um total de 18 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS, relatórios de situação do Comando Militar de Moçambique (PSPM), 
recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5260 

 

UI 0648 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0648/001 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0648/002 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0648/003 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0648/004 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1965 / 1966 

 

 

 

UI 0649 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0649/005 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0649/006 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0649/007 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0649/008 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0649/009 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1969  
 

 

 

UI 0650 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0650/010 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0650/011 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971-05 / 1971-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0650/012 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971-07  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0650/013 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971-08  
 

 

 

UI 0651 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0651/014 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0651/015 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0651/016 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0651/017 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971-12  
 

 

 

UI 0652 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/185/0652/018 - “SITREPS do Comando- Chefe de Moçambique”. 1971 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/186 

Título: SITREPS da 3ª Região Aérea 

Datas extremas: 1965 / 1971 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 653 - 654) contendo um total de 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS ou RASITREPS, relatórios de situação da 3ª Região Aérea, recebidos pela 2ª 
Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5261 

 

UI 0653 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0653/001 - “SITREPS da 3ª Região Aérea”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0653/002 - “SITREPS da 3ª Região Aérea”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0653/003 - “SITREPS da 3ª Região Aérea”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0653/004 - “SITREPS da 3ª Região Aérea para o Comando-Chefe Adjunto”. 1968  
 

 

 

UI 0654 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0654/005 - “SITREPS da 3ª Região Aérea para o Comando-Chefe em Nampula”. 1968-01 / 
1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0654/006 - “SITREPS da 3ª Região Aérea para o Comando-Chefe em Nampula”. 1968-06 / 
1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0654/007 - “SITREPS da 3ª Região Aérea”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0654/008 - “SITREPS da 3ª Região Aérea”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/186/0654/009 - “SITREPS da 3ª Região Aérea”. 1971  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/187 

Título: SITREPS do Comando Marítimo de Moçambique (COMAR) 
Datas extremas: 1965 / 1971 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 655 - 656) contendo um total de 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS ou RASITREPS, relatórios de situação do Comando Marítimo de 
Moçambique (COMAR), recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5262 

 

UI 0655 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0655/001 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0655/002 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0655/003 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1966-07 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0655/004 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1967  
 

 

 

UI 0656 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0656/005 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1968-01 / 1968-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0656/006 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1968-08 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0656/007 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0656/008 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/187/0656/009 - “SITREPS do COMAR de Moçambique”. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/188 

Título: SITREPS da ZIN Moçambique 

Datas extremas: 1965 / 1966 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 657) contendo um total de 3 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS ou RASITREPS, relatórios de situação do Comando da Zona de Intervenção 
Norte de Moçambique (ZIN), recebidos pela 2ª Repartição do Secretariado-Geral da Defesa Nacional (SGDN).  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5263 

 

UI 0657 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/188/0657/001 - “SITREPS da ZIN de Moçambique”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/188/0657/002 - “SITREPS da ZIN de Moçambique”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/188/0657/003 - “SITREPS da ZIN de Moçambique”. 1966-01 / 1966-06 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/189 

Título: SITREPS Circunstanciados do Comando em Lourenço Marques 

Datas extremas: 1965 / 1966 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 658) contendo um total de 11 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados do Comando-Chefe de Moçambique e Região Militar de 
Moçambique em Lourenço Marques.  
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Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5268 

 

UI 0658 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/001 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 6 do CCM”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/002 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 6 da RMM”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/003 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 23 da RMM” . Faltam nº 7-9 e 19. 1965-09 / 
1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/004 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 5 da RMM”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/005 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 9 da RMM”. 1966-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/006 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 13 da RMM”. 1966-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/007 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17da RMM”. 1966-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/008 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 21 da RMM”. 1966-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/009 - “SITREPS circunstanciados nº 22 – 26 da RMM”. 1966-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/010 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 da RMM”. 1966-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/189/0658/011 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 34 da RMM”. 1966-08  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/190 

Título: SITREPS Circunstanciados do Comando em Nampula 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 17 cxs. (nº 659 - 675) contendo um total de 105 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados do Comando da Zona de Intervenção Norte, Posto de 
Comando Avançado e Comando-Chefe das Forças Armadas de Moçambique em Nampula.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5265 e 5268 

 

UI 0659 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/001 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 4 do COMZIN”. 1965-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/002 - “SITREPS circunstanciados nº 5 – 8 do COMZIN”. 1965-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/003 - “SITREPS circunstanciados nº 9 – 12 do COMZIN”. 1965-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/004 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 5 do COMZIN”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/005 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 9 do COMZIN”. 1966-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/006 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 13 do COMZIN”. 1966-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/007 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do COMZIN”. 1966-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/008 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 22 do COMZIN”. 1966-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/009 - “SITREPS circunstanciados nº 23 – 26 do COMZIN”. 1966-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0659/010 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 do PC/AV/RMM”. 1966-07  
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UI 0660 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0660/011 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 35 do PC/AV/RMM”. 1966-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0660/012 - “SITREPS circunstanciados nº 36 – 39 do PC/AV/RMM”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0660/013 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 44 do PC/AV/RMM”. 1966-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0660/014 - “SITREPS circunstanciados nº 45 – 48 do PC/AV/RMM”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0660/015 - “SITREPS circunstanciados nº 49 – 52 do PC/AV/RMM”. 1966-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0660/016 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 5 do PC/AV/RMM”. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0660/017 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 9 do PC/AV/RMM”. 1967-02  
 

 

 

UI 0661 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0661/018 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 13 do QG/AV/RMM”. 1967-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0661/019 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do QG/AV/RMM”. 1967-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0661/020 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 22 do QG/AV/RMM”. 1967-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0661/021 - “SITREPS circunstanciados nº 23 – 26 do QG/AV/RMM”. 1967-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0661/022 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 31 do QG/AV/RMM”. 1967-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0661/023 - “SITREPS circunstanciados nº 32 – 35 do QG/AV/RMM”. 1967-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0661/024 - “SITREPS circunstanciados nº 36 – 39 do QG/AV/RMM”. 1967-09  
 

 

 

UI 0662 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0662/025 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 44 do QG/AV/RMM”. 1967-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0662/026 - “SITREPS circunstanciados nº 45 – 48 do QG/AV/RMM”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0662/027 - “SITREPS circunstanciados nº 49 – 52 do QG/AV/RMM”. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0662/028 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 5 do QG/AV/RMM”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0662/029 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 9 do QG/AV/RMM”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0662/030 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 13 do QG/AV/RMM”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0662/031 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 18 do QG/AV/RMM”. 1968-04  
 

 

 

UI 0663 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/032 - “SITREPS circunstanciados nº 19 – 22 do QG/RMM”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/033 - “SITREPS circunstanciados nº 23 – 26 do QG/RMM”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/034 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 31 do QG/RMM”. 1968-07  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/035 - “SITREPS circunstanciados nº 32 – 35 do QG/RMM”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/036 - “SITREPS circunstanciados nº 36 – 40 do QG/RMM”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/037 - “SITREPS circunstanciados nº 41 – 44 do QG/RMM”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/038 - “SITREPS circunstanciados nº 45 – 48 do QG/RMM”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0663/039 - “SITREPS circunstanciados nº 49 – 53 do QG/RMM”. 1968-12  
 

 

 

UI 0664 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/040 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 4 do QG/RMM”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/041 - “SITREPS circunstanciados nº 5 – 6 do QG/RMM” . Faltam nºs 7 e 8. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/042 - “SITREPS circunstanciados nº 9 – 12 do QG/RMM” . Falta nº 13. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/043 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do QG/RMM”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/044 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 21 do QG/RMM”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/045 - “SITREPS circunstanciados nº 22 – 25 do QG/RMM” . Falta nº 26. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/046 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 do QG/RMM”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/047 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 34 do QG/RMM”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/048 - “SITREPS circunstanciados nº 35 – 39 do QG/RMM”. 1969-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/049 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 43 do QG/RMM”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/050 - “SITREPS circunstanciados nº 44 – 47 do QG/RMM”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0664/051 - “SITREPS circunstanciados nº 48 – 52 do QG/RMM”. 1969-12  
 

 

 

UI 0665 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0665/052 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 4 da RMM”. 1970-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0665/053 - “SITREPS circunstanciados nº 5 – 8 da RMM”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0665/054 - “SITREPS circunstanciados nº 9 – 13 da RMM”. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0665/055 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do CCFAM”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0665/056 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 21 do CCFAM”. 1970-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0665/057 - “SITREPS circunstanciados nº 22 – 26 do CCFAM”. 1970-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0665/058 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAM”. 1970-07  
 

 

 

UI 0666 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0666/059 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 34 do CCFAM”. 1970-08  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0666/060 - “SITREPS circunstanciados nº 35 – 39 do CCFAM”. 1970-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0666/061 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 43 do CCFAM”. 1970-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0666/062 - “SITREPS circunstanciados nº 44 – 47 do CCFAM”. 1970-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0666/063 - “SITREPS circunstanciados nº 48 – 52 do CCFAM”. 1970-12  
 

 

 

UI 0667 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0667/064 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 5 do CCFAM”. 1971-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0667/065 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 8 do CCFAM”. 1971-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0667/066 - “SITREPS circunstanciados nº 9 – 13 do CCFAM”. 1971-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0667/067 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do CCFAM”. 1971-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0667/068 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 21 do CCFAM”. 1971-05  
 

 

 

UI 0668 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0668/069 - “SITREPS circunstanciados nº 22 – 26 do CCFAM”. 1971-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0668/070 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAM”. 1971-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0668/071 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 34 do CCFAM”. 1971-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0668/072 - “SITREPS circunstanciados nº 35 – 39 do CCFAM”. 1971-09  
 

 

 

UI 0669 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0669/073 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 43 do CCFAM”. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0669/074 - “SITREPS circunstanciados nº 44 – 47 do CCFAM”. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0669/075 - “SITREPS circunstanciados nº 48 – 52 do CCFAM”. 1971-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0669/076 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 5 do CCFAM”. 1972-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0669/077 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 8 do CCFAM”. 1972-02  
 

 

 

UI 0670 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0670/078 - “SITREPS circunstanciados nº 9 – 13 do CCFAM”. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0670/079 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do CCFAM”. 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0670/080 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 22 do CCFAM”. 1972-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0670/081 - “SITREPS circunstanciados nº 23 – 26 do CCFAM”. 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0670/082 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAM”. 1972-07  
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UI 0671 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0671/083 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 35 do CCFAM”. 1972-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0671/084 - “SITREPS circunstanciados nº 36 – 39 do CCFAM”. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0671/085 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 43 do CCFAM”. 1972-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0671/086 - “SITREPS circunstanciados nº 44 – 48 do CCFAM”. 1972-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0671/087 - “SITREPS circunstanciados nº 49 – 52 do CCFAM”. 1972-12  
 

 

 

UI 0672 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0672/088 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 5 do CCFAM”. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0672/089 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 9 do CCFAM”. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0672/090 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 13 do CCFAM”. 1973-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0672/091 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do CCFAM”. 1973-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0672/092 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 22 do CCFAM”. 1973-05  
 

 

 

UI 0673 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0673/093 - “SITREPS circunstanciados nº 23 – 26 do CCFAM”. 1973-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0673/094 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 30 do CCFAM”. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0673/095 - “SITREPS circunstanciados nº 31 – 35 do CCFAM”. 1973-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0673/096 - “SITREPS circunstanciados nº 36 – 39 do CCFAM”. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0673/097 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 44 do CCFAM”. 1973-10  
 

 

 

UI 0674 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0674/098 - “SITREPS circunstanciados nº 45 – 48 do CCFAM”. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0674/099 - “SITREPS circunstanciados nº 49 – 52 do CCFAM”. 1973-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0674/100 - “SITREPS circunstanciados nº 2 – 5 do CCFAM” . Falta nº 1. 1974-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0674/101 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 9 do CCFAM”. 1974-02  
 

 

 

UI 0675 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0675/102 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 13 do CCFAM”. 1974-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0675/103 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 17 do CCFAM” . Falta nº 16. 1974-04  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

292/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0675/104 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 22 do CCFAM”. 1974-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/190/0675/105 - “SITREPS circunstanciados nº 23 – 25 do CCFAM”. 1974-06  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/191 

Título: SITREPS Circunstanciados da 3ª Região Aérea 

Datas extremas: 1965 / 1969 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 676 - 677) contendo um total de 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados da 3ª Região Aérea em Lourenço Marques e Comando 
Avançado em Nampula.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5266 

 

UI 0676 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0676/001 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 19 da 3ª RA”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0676/002 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 26 da 3ª RA”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0676/003 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 51 da 3ª RA”. 1966-07 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0676/004 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 10 da 3ª RA”. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0676/005 - “SITREPS circunstanciados nº 6 – 26 do Comando Avançado da 3ª RA”,. 1967-02 / 
1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0676/006 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 53 do Comando Avançado da 3ª RA”. 1967-07 / 
1967-12 

 

 

 

UI 0677 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0677/007 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 26 do Comando Avançado da 3ª RA”. 1968-01 / 
1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0677/008 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 52 do Comando Avançado da 3ª RA”. 1968-07 / 
1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/191/0677/009 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 8 do Comando Avançado da 3ª RA” . Faltam nºs 1, 
5 e 6. 1969-01 / 1969-02 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/192 

Título: SITREPS Circunstanciados do Comando Naval de Moçambique 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 678 - 679) contendo um total de 13 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados do Comando Naval de Moçambique em Lourenço Marques 
e em Nampula.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5267 

 

UI 0678 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0678/001 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 23 do CNM”. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0678/002 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 26 do CNM”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0678/003 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 52 do CNM”. 1966-06 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0678/004 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 26 do CNM”. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0678/005 - “SITREPS circunstanciados nº 27 – 53 do CNM”. 1967-07 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0678/006 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 25 do CNM”. 1968-01 / 1968-06 

 

 

 

UI 0679 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0679/007 - “SITREPS circunstanciados nº 26 – 52 do CNM” . Falta nº 28. 1968-07 / 1968-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0679/008 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 13 do CNM”. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0679/009 - “SITREPS circunstanciados nº 14 – 25 do CNM”. 1969-04 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0679/010 - “SITREPS circunstanciados nº 26 – 39 do CNM” . Falta nº 28. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0679/011 - “SITREPS circunstanciados nº 40 – 52 do CNM”. 1969-10 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0679/012 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 8 do CNM”. 1970-01 / 1970-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/192/0679/013 - “SITREPS circunstanciados nº 9 – 17 do CNM”. 1970-03 / 1970-04 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/193 

Título: SITREPS Circunstanciados do Comando da Defesa de Lourenço Marques 

Datas extremas: 1966 / 1968 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 680) contendo um total de 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SITREPS circunstanciados do Comando da Defesa de Lourenço Marques.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5266 

 

UI 0680 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/001 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 9 do COMDELM”. 1966-01 / 1966-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/002 - “SITREPS circunstanciados nº 10 – 27 do COMDELM”. 1966-05 / 1966-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/003 - “SITREPS circunstanciados nº 28 – 45 do COMDELM”. 1966-09 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/004 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 17 do COMDELM”. Falta nº 1. 1967-01 / 1967-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/005 - “SITREPS circunstanciados nº 18 – 36 do COMDELM”. 1967-05 / 1967-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/006 - “SITREPS circunstanciados nº 37 – 52 do COMDELM”. 1967-09 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/007 - “SITREPS circunstanciados nº 1 – 18 do COMDELM”. 1968-01 / 1968-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/008 - “SITREPS circunstanciados nº 19 – 36 do COMDELM”. 1968-05 / 1968-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/193/0680/009 - “SITREPS circunstanciados nº 37 – 50 do COMDELM”. 1968-09 / 1968-12 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/194 

Título: Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 681 - 683) contendo um total de 12 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões do Conselho de Defesa Militar de Moçambique.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5270 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 82 – Atas do Conselho de Defesa Militar de Moçambique do SGDN. 1ª REP 
[PT/ADN/SGDN/1REP/082] 
 

UI 0681 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0681/001 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0681/002 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0681/003 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0681/004 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0681/005 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0681/006 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1972-01 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0681/007 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1972-07 / 1972-12 

 

 

 

UI 0682 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0682/008 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1973-01 / 1973-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0682/009 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1973-04 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0682/010 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1973-07 / 1973-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0682/011 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1973-10 / 1973-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/194/0682/012 - “Atas das reuniões do CDMM”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/195 

Título: Atas das Reuniões de Comandos de Moçambique 

Datas extremas: 1967 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 684) contendo um total de 4 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões de comando de Moçambique.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5270 

Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 81 - Atas das reuniões de Comando de Moçambique do do SGDN. 1ª REP 
[PT/ADN/SGDN/1REP/081] 
 

UI 0684 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/195/0684/001 - “Atas das reuniões de comando de Moçambique”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/195/0684/002 - “Atas das reuniões de comando de Moçambique”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/195/0684/003 - “Atas das reuniões de comando de Moçambique”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/195/0684/004 - “Atas das reuniões de comando de Moçambique”. 1970  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/196 

Título: Relatórios de Comando e Situação de Moçambique 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 685 - 686) contendo um total de 13 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios mensais de comando e de situação do Comando de Defesa de Lourenço 
Marques (COMDELM) e Comando-Chefe das Forças Armadas de Moçambique.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5270 

 

UI 0685 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/001 - “Relatórios de situação nº 1 – 2 do CCM” . Contém evolução da situação do 
inimigo. Falta nº 3. 1965-04 / 1965-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/002 - “Relatório de comando nº 1 do COMDELM”. 1965-12 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/003 - “Relatórios de comando mensais nº 4 - 6 do CCM Adjunto”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/004 - “Relatórios de comando mensais nº 7 – 12 do CCM Adjunto”. 1967-07 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/005 - “Relatórios de comando mensais nº 1 – 3 do CCM Adjunto”. 1968-01 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/006 - “Relatórios de comando mensais nº 4 – 6 do CCM Adjunto”. 1968-04 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/007 - “Relatórios de comando mensais nº 7 – 9 do CCFAM”. 1968-07 / 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0685/008 - “Relatórios de comando mensais nº 10 – 12 do CCFAM”. 1968-10 / 1968-12 

 

 

 

UI 0686 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0686/009 - “Relatórios de comando/situação nº 1 – 3 do CCFAM”. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0686/010 - “Relatórios de situação nº 4 – 6 do CCFAM”. 1969-04 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0686/011 - “Relatórios de situação nº 7 – 9 do CCFAM”. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0686/012 - “Relatórios de situação nº 10 – 12 do CCFAM”. 1969-10 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/196/0686/013 - “Relatórios de situação nº 1 – 4 do CCFAM”. 1970-01 / 1970-04 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/197 

Título: Resumos de Situação do Comando em Nampula 

Datas extremas: 1965 / 1969 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 687 - 690) contendo um total de 36 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por resumos de situação ou RES SIT semanais do Comando-Chefe de Moçambique em 
Nampula.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5015 e 5270 
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UI 0687 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0687/001 - “Resumos de situação nº 1 – 12 do CCM”. 1965-10 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0687/002 - “Resumos de situação nº 1 – 12 do CCM”. 1966-01 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0687/003 - “Resumos de situação nº 13 – 25 do CCM”. 1966-04 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0687/004 - “Resumos de situação nº 26 – 38 do CCM”. 1966-07 / 1966-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0687/005 - “Resumos de situação nº 39 – 52 do CCM”. 1966-10 / 1966-12 

 

 

 

UI 0688 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/006 - “Resumos de situação nº 1 – 4 do CCM”. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/007 - “Resumos de situação nº 5 – 8 do CCM Adjunto”. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/008 - “Resumos de situação nº 9 – 12 do CCM Adjunto”. 1967-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/009 - “Resumos de situação nº 13 – 17 do CCM Adjunto”. 1967-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/010 - “Resumos de situação nº 18 – 21 do CCM Adjunto”. 1967-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/011 - “Resumos de situação nº 22 – 25 do CCM Adjunto”. 1967-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/012 - “Resumos de situação nº 26 – 30 do CCM Adjunto”. 1967-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/013 - “Resumos de situação nº 31 – 34 do CCM Adjunto”. 1967-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/014 - “Resumos de situação nº 35 – 38 do CCM Adjunto”. 1967-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0688/015 - “Resumos de situação nº 39 – 43 do CCM Adjunto”. 1967-10  
 

 

 

UI 0689 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/016 - “Resumos de situação nº 44 – 47 do CCM Adjunto”. 1967-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/017 - “Resumos de situação nº 48 – 52 do CCM Adjunto”. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/018 - “Resumos de situação nº 1 – 4 do CCM Adjunto”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/019 - “Resumos de situação nº 5 – 8 do CCM Adjunto”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/020 - “Resumos de situação nº 9 – 13 do CCM Adjunto”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/021 - “Resumos de situação nº 14 – 17 do CCM Adjunto”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/022 - “Resumos de situação nº 18 – 21 do CCM Adjunto”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/023 - “Resumos de situação nº 22 – 26 do CCM Adjunto”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/024 - “Resumos de situação nº 26 – 30 do CCM Adjunto”. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/025 - “Resumos de situação nº 31 – 34 do CCM”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0689/026 - “Resumos de situação nº 35 – 39 do CCM”. 1968-09  
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UI 0690 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0690/027 - “Resumos de situação nº 40 – 43 do CCM”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0690/028 - “Resumos de situação nº 44 – 47 do CCM”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0690/029 - “Resumos de situação nº 48 – 52 do CCM”. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0690/030 - “Resumos de situação nº 1 – 4 do CCM”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0690/031 - “Resumos de situação nº 5 – 8 do CCM”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0690/032 - “Resumos de situação nº 9 – 13 do CCM”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197/0690/033 - “Resumos de situação nº 14 – 15 do CCM” . Contém exposição do GEN 
Comandante-Chefe de Moçambique ao Presidente do Conselho sobre a situação em Moçambique. 1969-04  
 

 

SSR. PT/ADN/SGDN/2REP/197-1 

Título: Sumários de Situação do gabinete Militar em Nampula 

Datas extremas: 1968 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 processos 

Sistema de organização: Subsérie ordenada por ordem cronológica.  
 

UI 0690 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197-1/0690/034 - “Sumários de situação do GM Nampula”. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197-1/0690/035 - “Sumários de situação do GM Nampula”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/197-1/0690/036 - “Sumários de situação do GM Nampula”. 1970  
 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/198 

Título: Resumos de Situação do Comando em Lourenço Marques 

Datas extremas: 1966 / 1967 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 691) contendo um total de 7 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por resumos de situação ou RES SIT mensais do Comando Chefe de Moçambique em 
Lourenço Marques.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5270 

 

UI 0691 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/198/0691/001 - “Resumos de situação nº 1/66 do CCM”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/198/0691/002 - “Resumos de situação nº 2/66 do CCM”. 1966-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/198/0691/003 - “Resumos de situação nº 3/66 do CCM”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/198/0691/004 - “Resumos de situação nº 4/66 do CCM”. 1966-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/198/0691/005 - “Resumos de situação nº 1/67 do CCM”. 1967-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/198/0691/006 - “Resumos de situação nº 2/67 do CCM”. 1967-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/198/0691/007 - “Resumos de situação nº 3/67 do CCM”. 1967-03  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/199 

Título: Relatórios de Comando da 3ª Região Aérea 

Datas extremas: 1966 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 692) contendo um total de 5 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de comando da 3ª Região Aérea – Moçambique.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5272 

 

UI 0692 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/199/0692/001 - “Relatórios de comando da 3ª Região Aérea”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/199/0692/002 - “Relatórios de comando da 3ª Região Aérea” . Contém instruções gerais para os 
comandantes das unidades, memorando da situação estratégica em 1963 do comandante da 3ª RA. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/199/0692/003 - “Relatórios de comando da 3ª Região Aérea”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/199/0692/004 - “Relatórios de comando da 3ª Região Aérea”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/199/0692/005 - “Relatórios de comando da 3ª Região Aérea”. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/200 

Título: Relatórios de Situação dos SCCIM 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 13 cxs. (nº 693 - 705) contendo um total de 68 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de situação dos Serviços de Coordenação e Centralização de Informações 
de Moçambique (SCCIM).   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5279 

 

UI 0693 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0693/001 - “Panorama da situação subversiva em Moçambique, pelo Gabinete dos Negócios 
Políticos do Ministério do Ultramar”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0693/002 - “Resumos da situação no distrito de Cabo Delgado, pelos SCCIM”. 1965-07 / 1965-
08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0693/003 - “Resumos da situação no distrito de Cabo Delgado, pelos SCCIM”. 1965-09 / 1965-
10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0693/004 - “Resumo da situação no distrito de Cabo Delgado, pelos SCCIM”. 1965-11 / 1965-
12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0693/005 - “Resumo da situação no distrito de Moçambique, pelos SCCIM”. 1965-08 / 1966-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0693/006 - “Resumo da situação no distrito de Niassa, pelos SCCIM”. 1965-08 / 1965-09 

 

 

 

UI 0694 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0694/007 - “Resumo da situação no distrito de Niassa, pelos SCCIM”. 1965-10 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0694/008 - “Resumo da situação no distrito de Niassa, pelos SCCIM”. 1965-12 / 1966-01 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0694/009 - “Relatórios de situação dos SCCIM, nº 1 - 5" . Contém informações sobre os 
distritos da Zambézia, Tete e Cabo Delgado,  relatório da Comissão para a Colheita de elementos à avaliação da situação 
decorrente nos distritos de Cabo Delgado e Moçambique e ao planeamento de ação global contra a subversão. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0694/010 - “Relatórios de situação dos SCCIM, nº 10 - 18” . Contém informações sobre os 
distritos de Tete, Zambézia, Cabo Delgado e Niassa,  situação em Moçambique entre 15 de agosto e 1 de setembro de 1966. 
1966  
 

 

 

UI 0695 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0695/011 - “Relatórios de situação dos SCCIM, nº 19 - 21". Contém informações sobre os 
distritos de Cabo Delgado e Niassa. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0695/012 - “Relatórios de situação dos SCCIM, nº 2 - 10” . Contém informações sobre os 
distritos de Tete, Moçambique, Niassa e Cabo Delgado. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0695/013 - “Relatórios de situação dos SCCIM, no 12 - 22” . 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0695/014 - “Relatórios de situação dos SCCIM” nº 23 - 26. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0695/015 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 3 - 4. Faltam nº 1 e 2. 1968  
 

 

 

UI 0696 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0696/016 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 5. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0696/017 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 6 - 7. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0696/018 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 8 - 9. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0696/019 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 10 - 17. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0696/020 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 1 - 10. 1969  
 

 

 

UI 0697 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0697/021 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 11 - 19. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0697/022 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 20 - 26. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0697/023 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 1 – 5 . Contém estudo sobre a situação militar 
da Zâmbia e do Malawi. 1970  
 

 

 

UI 0698 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0698/024 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 6 - 10. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0698/025 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 11 - 15. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0698/026 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 16 - 19. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0698/027 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 20 - 23. 1970  
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UI 0699 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0699/028 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 24 - 26. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0699/029 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 1 - 2. 1971-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0699/030 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 3 - 4. 1971-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0699/031 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 5 - 6. 1971-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0699/032 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 7 - 8. 1971-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0699/033 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 9 - 10. 1971-05  
 

 

 

UI 0700 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0700/034 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 11 - 12. 1971-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0700/035 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 13 - 14. 1971-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0700/036 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 15 - 16. 1971-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0700/037 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 17. 1971-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0700/038 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 20. 1971-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0700/039 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 21 - 22. 1971-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0700/040 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 23. 1971-12  
 

 

 

UI 0701 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0701/041 - “Relatórios de situação dos SCCIM” nº 1 - 2. 1972-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0701/042 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 3 - 4. 1972-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0701/043 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 5 - 6. 1972-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0701/044 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 7 - 8. 1972-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0701/045 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 9 - 10. 1972-05  
 

 

 

UI 0702 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0702/046 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 11 - 12. 1972-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0702/047 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 13 - 14. 1972-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0702/048 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 15 - 16. 1972-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0702/049 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 17 - 18. 1972-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0702/050 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 19. 1972-10  
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UI 0703 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0703/051 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 21 - 22. 1972-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0703/052 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 23 - 24. 1972-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0703/053 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 1 - 2. 1973-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0703/054 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 3 - 4. 1973-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0703/055 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 5 - 6. 1973-03  
 

 

 

UI 0704 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0704/056 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 7 - 8. 1973-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0704/057 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 9 - 10. 1973-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0704/058 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 11 - 12. 1973-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0704/059 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 13 - 14. 1973-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0704/060 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 15 - 16. 1973-08  
 

 

 

UI 0705 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/061 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 17 - 18. 1973-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/062 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 19 - 20. 1973-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/063 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 21 - 22. 1973-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/064 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 23 - 24. 1973-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/065 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 1 - 2. 1974-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/066 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 3 - 4. 1974-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/067 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 5 - 6. 1974-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/200/0705/068 - “Relatórios de situação dos SCCIM nº 7. 1974-04  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/201 

Título: Relatórios de Informações dos SCCIM 

Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 706) contendo um total de 8 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de informação dos Serviços de Coordenação e Centralização de 
Informações de Moçambique (SCCIM).   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5279 

 

UI 0706 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/001 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre a situação 
política no distrito de manica e Sofola, subversão nas áreas de Montepuez e Marrupa, elementos psicossociais relativos à 
circunscrição de Zumbo, comunicados da FRELIMO, movimentos de refugiados, política externa da Zâmbia, seitas gentílicas e 
religiosas, estado de espirito das populações, propaganda subversiva, Comité Africano de Libertação. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/002 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre a admissão de 
Angola, Moçambique e Guiné como membros da CEA, afiliações tribais dos homens políticos, ação da COREMO na Zâmbia, 
emprego da força na Rodésia, ação político-militar na Tanzânia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/003 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre a RAS e um 
governo rodesiano de maioria africanas, treino do inimigo, presença em África de Robert Williams, FRELIMO, rádio A Voz da 
revolução Congolesa, ordem de batalha do Exército da Zâmbia, treino da ZAPU e propaganda da COREMO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/004 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre visitas, 
situação interna, FRELIMO, águas territoriais, interesse da China Comunista no setor económico, relação Zâmbia-Malawi. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/005 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre terrorismo, 
aviões jacto na Zâmbia, relações de fronteira, relatório anual da polícia, recrutamento, relatório da visita do Sheik Rashid 
Hamadi e do príncipe Khalid Bargash a Moçambique, atividades da FRELIMO, OUA, conferência de Roma e refugiados. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/006 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre terrorismo, 
comunicado de Leonardo Cumbe à FRELIMO, FUMO – Frente Unidade de Moçambique, visita da ONU, a China em África, 
Exército de Libertação da África Austral. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/007 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre armamento 
penetração comunista em África, conferência da OUA em Oslo, apoios aos movimentos de libertação, penetração soviética e 
comunismo, comunicações, conspiração contra o regime de Mobuto e relatório anual de informações relativo a 1971. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/201/0706/008 - “Relatórios de informações dos SCCIM”. Contém informações sobre criação de um 
movimento nacionalista, tanques chineses, situação política interna e no Malawi, política sul-africanas de criação de 
bantustões e relatório anual de informações relativo a 1972. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/202 

Título: Relatórios de Notícias dos SCCIM 

Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 707 - 708) contendo um total de 9 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de notícias dos Serviços de Coordenação e Centralização de Informações 
de Moçambique (SCCIM).   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5279 

Idioma e escrita: Contém documentos em alemão e inglês. 
 

UI 0707 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0707/001 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre a situação política, 
FRELIMO, campos de treino, União Nacional africanas de Moçambique, visita de Mondlane à República Federal Alemã, 
atividades subversivas, crise na Rodésia, campos de treino na URSS, situação na Zâmbia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0707/002 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre a Zâmbia, Argélia, 
movimentos de libertação, campos de treino em Pemba, descontentamento na FRELIMO, guerra de guerrilhas, COREMO, a 
mulher nos movimentos de libertação, penetração comunistas em África. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0707/003 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre a FRELIMO, missão 
militar da OUA a Moçambique, segurança das fronteiras, atividades da marinha mercante chinesa na Tanzânia, PAIGCV e nº 
especial do África Report sobre as três revoluções: Angola, Moçambique Guiné. 1968-01 / 1968-06 
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303/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0707/004 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre movimentos 
subversivos, luta em Moçambique, refugiados de Angola e Moçambique, FRELIMO, guerrilhas de influência chinesa em 
África, atividades da marinha russa. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0707/005 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre a FRELIMO, situação na 
FRELIMO, situação interna, tráfego de armas, influência chinesa, panfleto da UNAR sobre colonialismo na África. 1969  
 

 

 

UI 0708 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0708/006 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre a invasão da República 
da Guiné, treino civil de pilotos aviadores, crise anglo-rodesiana e bloqueio ao porto da Beira, auxílio aos movimentos de 
libertação, Unidade Móvel na Zâmbia, entrega de armas à OUA pela Nigéria, tráfego de armas e os conflitos em África, a 
guerrilha e a contraguerrilha em Moçambique, projetos dos movimentos subversivos para o nordeste da Rodésia e Tete, 
reforço das estruturas militares, tradução do artigo “A Zâmbia a Barotsolândia e a libertação da África Meridional”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0708/007 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre o pedido de assistência 
militar do Malawi à África do Sul, treino na ilha de Pemba, construção de uma base chinesa em Zanzibar, apoio aos 
movimentos subversivos, Frente Unida de Moçambique, relações sino-Africanas, propaganda pró-FRELIMO, material de 
guerra, campo de treino da FRELIMO em Nachingwea, construção de aeródromo para jatos no sul da Tanzânia, política dos 
EUA, planos de ação para Angola, atividades da guerrilha, nomeação do COR Chinkuli para comandante do Exército 
Zambiano. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0708/008 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre mísseis rapier, força 
militar da ONU, Comité dos 24, misseis antiaéreos, bases da Força Aérea, penetração comunista em África, apoios da Suécia 
aos movimentos subversivos, propaganda da FRELIMO, refugiados de Moçambique na Rodésia, sanções contra a Rodésia, 
ameaça a Cabora Bassa, forças de segurança, visita de Nixon a Moscovo, Áfricanização de quadros do Exército e Polícia, 
apoios a Amos Sumane, atividades da FRELIMO, declarações de Marcelino dos Santos, infiltração da China comunista, 
situação do Malawi, atividade do padre Mateus Pinho Gwengere, repatriação dos Lumpas no Zaire. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/202/0708/009 - “Relatórios de Notícias dos SCCIM” . Contém notícias sobre a Força Aérea, situação 
interna, Congress Party da África do Sul, bases de apoio aos movimentos subversivos, proteção militar do Tanzan, mísseis, 
visita de membros do governo da noruega a Moçambique, criação da guarda Nacional na Zâmbia. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/203 

Título: Resenhas de Informações, Imprensa e Rádio dos SCCIM 

Datas extremas: 1965 / 1968 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 709 - 711) contendo um total de 16 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por resenhas de informações e de imprensa e rádio dos Serviços de Coordenação e 
Centralização de Informações de Moçambique (SCCIM).   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5279 

 

UI 0709 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0709/001 - “Resenhas de informações”. 1965-01 / 1965-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0709/002 - “Resenhas de informações”. 1965-04 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0709/003 - “Resenhas de informações”. 1965-07 / 1965-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0709/004 - “Resenhas de informações”. 1965-10 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0709/005 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1966-01 / 1966-03 

 

 

 

UI 0710 
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 PT/AND/   

  

 

304/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0710/006 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1966-04 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0710/007 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1966-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0710/008 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1966-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0710/009 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0710/010 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1966-10  
 

 

 

UI 0711 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0711/011 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1966-11 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0711/012 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio” . Contém normas gerais para a 
atividade da informação e difusão. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0711/013 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0711/014 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1967-07 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0711/015 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/203/0711/016 - “Resenhas de informações, imprensa e rádio”. 1968-01  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/204 

Título: Boletins de difusão de Informação dos SCCIM 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 712 - 716) contendo um total de 36 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por boletins de difusão de informação dos Serviços de Coordenação e Centralização de 
Informações de Moçambique (SCCIM).   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5279 

 

UI 0712 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/001 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/002 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-01 / 1965-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/003 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/004 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/005 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/006 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/007 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/008 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/009 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/010 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-09 / 1965-10 
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305/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/011 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-10 / 1965-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0712/012 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-11  
 

 

 

UI 0713 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0713/013 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-11 / 1965-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0713/014 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1965-12 / 1966-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0713/015 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-01 / 1966-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0713/016 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0713/017 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0713/018 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-04 / 1966-06 

 

 

 

UI 0714 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/019 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-06 / 1966-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/020 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/021 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-09 / 1966-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/022 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1966-11 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/023 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/024 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/025 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1967-07 / 1967-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/026 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1967-10 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/027 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0714/028 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1968-07 / 1968-12 

 

 

 

UI 0715 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0715/029 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0715/030 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1970-01 / 1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0715/031 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM” . Contém boletim sobre o Conselho 
Mundial das Igrejas. 1970-07 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0715/032 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1971-01 / 1971-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0715/033 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1971-07 / 1971-12 

 

 

 

UI 0716 
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306/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0716/034 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1972-01 / 1972-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0716/035 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1972-07 / 1972-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/204/0716/036 - “Boletins de Difusão de Informação dos SCCIM”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/205 

Título: Atas das Reuniões dos SCCIM 

Datas extremas: 1965 / 1967 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 717) contendo um total de 3 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por atas das reuniões da Comissão Técnica de Trabalhos da Comissão de Informações 
dos Serviços de Coordenação e Centralização de Informações de Moçambique (SCCIM). 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5279 

 

UI 0717 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/205/0717/001 - “Atas da Comissão Técnica de Trabalhos da Comissão de Informações dos SCCIM”. 
1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/205/0717/002 - “Atas da Comissão Técnica de Trabalhos da Comissão de Informações dos SCCIM”. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/205/0717/003 - “Atas da Comissão Técnica de Trabalhos da Comissão de Informações dos SCCIM”. 
1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/206 

Título: Atividade Operacional em Moçambique 

Datas extremas: 1960 / 1974 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 718 - 722) contendo um total de 40 processos, 1 positivo fotográfico p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à atividade operacional das tropas portuguesas e dos 
nacionalistas africanos, com destaque para reconhecimentos, instrução militar e campos de treino e apoio estrangeiro aos 
movimentos de libertação.   
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5300 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação, afetando a 
leitura. 
 

UI 0718 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/001 - “Reconhecimento do Rio Rovuma desde Mitomoni e Negomano. Companhia de 
Vila Cabral de 3 de agosto a 5 de setembro de 1960”. 1960-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/002 - “Caminhos-de-ferro”. Contém informações sobre os caminhos-de-ferro da Beira, 
Benguela e de Lusaca, na Zâmbia a Dar-es-Salam na Tanzânia, relatório especial de informações da SCCIM com estudo do 
Tanzam. 1966 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/003 - “Vias de comunicação terrestre” . Contém informação da PIDE. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/004 - “Autorizações para emissões rádio em Moçambique”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/005 - “Embarcações ao largo de Moçambique” . Contém informações e notícias sobre a 
presença do porta-aviões inglês Eagle. 1966  
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307/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/006 - “Apoio da Tanzânia aos movimentos moçambicanos” . Contém perinstransrep da 
CHERET sobre a Tanzânia, e presença de elementos tanzanianos nos bandos Inimigos que operam no norte de Moçambique. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/007 - “Instrução Militar de Pessoal para o Inimigo” . Contém relatórios de notícias sobre 
instrução militar na Argélia e no Tanganica. 1964 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/008 - “Ataque ao Marere”. Contém informação do Gabinete Militar do Comando-Chefe 
de Moçambique. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/009 - “Apoio ao inimigo” . Contém informações da PIDE sobre infiltrações no Botswana, 
centros de instrução de Nashingwea, fuga de um campo de treino da Tanzânia, apoio da Zâmbia, preparação de elementos 
moçambicanos em França. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0718/010 - “Apoio aos movimentos nacionalistas”. Contém informações da PIDE sobre apoios 
da Nigéria, Tanzânia, ONU, Missão Metodista de Lusaca e Central Ecuménica de Frankfurt. 1971 / 1974 

 

 

 

UI 0719 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0719/011 - “Apoio aos movimentos nacionalistas” . Contém informações da PIDE sobre apoios 
à FRELIMO, redes de apoio, material da guerra, paraquedistas portugueses lançados na Tanzânia, incidentes de fronteiras e 
violação do espaço aéreo. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0719/012 - “Influência comunista em África”. Contém informações sobre a infiltração romena 
e as dissensões na FRELIMO. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0719/013 - “Atividade operacional em Moçambique” . Contém rádios da PIDE com informação 
sobre ataques do inimigo, situação na área do concelho de Macomia e mensagens e notícias sobre acidente no rio Zambeze. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0719/014 - “Atividade operacional em Moçambique” . Contém rádios e informações da PIDE 
sobre ataques do inimigo. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0719/015 - “Atividade operacional em Moçambique” . Contém rádios e informações da PIDE 
sobre ataques do inimigo e 1 mapa de Moçambique. 1973 / 1974 

 

 

 

UI 0720 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0720/016 - “Atividade operacional em Moçambique” . Contém rádios e informações da PIDE 
sobre ataques do inimigo. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0720/017 - “Atividade operacional em Moçambique” . Contém rádios e informações da PIDE 
sobre ataques do inimigo. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0720/018 - “Atividades do inimigo” . Contém informações sobre levantamento de minas, 
prisão de portugueses em Soka. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0720/019 - “Linhas de infiltração da FRELIMO”. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0720/020 - “Atividade operacional em Moçambique” . Contém rádios da DGS e informações 
sobre tanzanianos detidos pelas autoridades portuguesas, operações da DGS, material capturado, incidentes de fronteira na 
Zâmbia, acampamentos do inimigo no Niassa e na margem direita do rio Luchimúa. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0720/021 - “Campos de Treino” . Contém informações sobre os campos de treino para 
guerrilheiros, situação na ilha de Likoma, nas bolsas do Lago Chirua e em Nambaso, sabotagens e treino intensivo no 
Tanganica. 1964 / 1968 
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UI 0721 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/022 - “Campos de Treino” . Contém informações sobre treino para guerrilheiros em Cuba 
apoio estrangeiro aos movimentos de libertação, relatório sobre treinos militares de africanos na China, estágio de 
moçambicanos na RAU, treinos no Egipto. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/023 - “Campos de Treino” . Contém recortes de notícias e informações sobre 
aquartelamentos na Tanzânia construídos por chineses, em Zanzibar e Pemba, campos de detenção na Zâmbia, base de 
Inhambane, campo de Kongwea com 1 fotografia. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/024 - “Apoio aos movimentos moçambicanos” . Contém informações sobre os 
movimentos irredentistas moçambicanos, elementos inimigos na Botswana, treino na Argélia. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/025 - “Armamento clandestino” . Contém relatório de notícia do CCFAM. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/026 - “Defesa aérea de Moçambique”. Contém informações sobre a necessidade de um 
dispositivo de defesa aérea eficaz prevendo os meios aéreos do inimigo. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/027 - “Atividade das tropas portuguesas no distrito do Niassa”. Contém informações e 
relatórios de notícias sobre autodefesa das populações no Norte de Moçambique e cópias de 3 telegramas da subdelegação 
de Vila Cabral. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/028 - “Atividades no distrito de Niassa” . Contém informações sobre acampamentos do 
inimigo, relatório da PIDE, campos de treino em Zanzibar, relatório da PIDE sobre atividades da FRELIMO sob a chefia de 
António Silva, bandos subversivos na Zambézia. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/029 - “Infiltrações do inimigo em Moçambique” . Contém informações sobre infiltração 
na Zambézia, estudo das populações, organização do inimigo, infiltrações de aliciadores, alastramento da subversão no 
distrito de Niassa, atividades no concelho de Montepuez, infiltrações na fronteira com a Tanzânia. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/030 - “Atividades do inimigo em Moçambique” . Contém informações sobre a situação 
em Mocimboa da Praia, situação nas áreas de Montepuez, Balama e Nangade, apoio de elementos aldeados a familiares 
incorporados nos grupos inimigos, posição inimiga nas áreas do Nairoto e Montepuez, atividades da FRELIMO, situação em 
Balama, atividade operacional, situação no distrito do Niassa, campo de Mbeya, relatório do administrador do concelho de 
Milange sobre emboscada em Tamanda. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0721/031 - “Atividades do inimigo em Moçambique” . Contém rádios da PIDE, informações 
sobre atividades no Malawi, situação em Montepuez, Mocimboa do Rovuma, Mecula, Macomia, Nangade, Diaca e Mucojo, 
previsão de ação armada em Tete, rivalidades tribais. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0722 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/032 - “Atividades do inimigo em Moçambique” . Contém rádios PIDE e informações sobre 
atividades do inimigo nas áreas dos postos administrativos de Meluco e Bilibiza, Mocimboa da Praia, distritos de Cabo 
Delgado, Tete e Zambézia, Nangade, Porto Amélia, circunscrição do Erati e fronteira do Rovuma. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/033 - “Atividades do inimigo em Moçambique” . C0ntém rádios PIDE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/034 - “Atividades do inimigo em Moçambique” . Contém rádios PIDE e informações sobre 
a situação no distrito de Tete. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/035 - “Atividades do inimigo em Moçambique” . Contém informações sobre a situação 
no distrito de Cabo Delgado, Tete, Niassa e Zambézia. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/036 - “Atividades externas do inimigo relacionadas com a Zâmbia” . Contém informações 
sobre apoio por parte da Zâmbia a atividades subversivas contra o ultramar, atividades do inimigo em região fronteiras. 1964 
/ 1966 
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309/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/037 - “Atividades do inimigo em Moçambique” . Contém informações sobre atividade 
operacional, infiltrações no Niassa com destino à Zambézia, declarações de pessoal capturado, atividades suspeitas junto da 
fronteira, situação no distrito do Niassa. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/038 - “Armamento para Moçambique” . Contém informações sobre armamento, apoio 
logístico ao inimigo em Mocimboa da Praia, apoio estrangeiro, armas e munições de fabrico russo e chinês, armas para o 
exército de Tanganica, introdução de armamento em Moçambique por Chipinga, infiltração de material na base Catur. 1964 / 
1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/039 - “Auxílio estrangeiro a Moçambique” . Contém informações sobre auxílio americano 
à Zâmbia através de cedência de aviões de transporte C130 e aviões de caça, auxilio da Índia aos nacionalistas africanos, 
tráfico de armas soviéticas na África do Sul, destruição de minas pela COREMO, movimento de armas e munições para a 
Tanzânia e Zâmbia, material de guerra russo, depósito de armas da COREMO na Zâmbia, cópia da constituição do COREMO. 
1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/040 - “Situação militar no teatro de operações de Moçambique” . Contém mensagens, 
notícias e informações, reflexão pastoral do bispo de Nampula, contatos com o GEN Van Den Bergh e Kenneth Flower, 
relatório dos incidentes ocorridos no dia 17JAN74, equipamento das Forças Armadas, situação de segurança em Tete. 1972 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/206/0722/041 - “Comunicações e transmissões. Escuta e localização das redes do inimigo em 
Moçambique”. 1972 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/207 

Título: Material de Guerra capturado em Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 723) contendo um total de 5 processos, 5 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a relações de material capturado ao inimigo em Moçambique, 
prémios a militares e civis por apreensão de material de guerra e fichas técnicas. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5324, 5381 e 5392 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0723 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/207/0723/001 - “Prémios de militares e civis por apreensão de material de guerra ao inimigo”. 1966 
/ 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/207/0723/002 - “Prémios por captura de material inimigo”. Contém relações de material 
capturado. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/207/0723/003 - “Prémios por captura de material inimigo”. Contém relações de material capturado 
e fichas técnicas de material. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/207/0723/004 - “Captura de armas e munições ao inimigo”. Contém informações e notícias sobre 
armamento, 1 fotografia do emissor-recetor de fabrico russo, fichas técnicas de material, recompensas por apreensão de 
material de guerra, 4 fotografias de mina anticarro de origem russa. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/207/0723/005 - “Material capturado em Moçambique” . Contém prémios a militares e civis por 
apreensão de material ao inimigo, relações de material capturado e relatório de informação técnica sobre lança granadas 
foguete RPG-7. 1968 / 1969 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/208 

Título: Ação Psicológica e Contrassubversão em Moçambique 
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Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 724) contendo um total de 16 processos, 2 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a ação psicológica e medidas de contrassubversão, incluindo 
informações sobre sabotagens, roubos e assaltos, apreensão de documentos à FRELIMO, atividades navais suspeitas, 
diretivas de ação psicológica das operações e SUPINTREPS e relatórios de ação psicológica. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5400 

Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0724 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/001 - “Experiência de Todos para Todos” da 3ª Repartição da RMM. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/002 - “Ação psicológica” . Contém diretivas de ação psicológica, relatório de ação 
psicológica 1/68 referente a jan/jun68, reivindicações da Suazilândia sobre território moçambicano, diretiva de ação 
psicológica para a operação Alfa. 1967 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/003 - “Contrassubversão em Moçambique” . Contém informação sobre o estado de 
espirito e de disciplina dos militares em serviço no ultramar, diretiva geral de contrassubversão “Rumo Norte”, informações 
da PIDE sobre ações de subversão, organização dos aldeamentos. 1967 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/004 - “Islamismo em Moçambique no quadro da guerra subversiva”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/005 - “Sabotagens do inimigo em Moçambique” . Contém informações sobre acidente no 
Zambeze, ações de sabotagem na Zâmbia, no caminhos-de-ferro de Benguela e na via férrea de Nampula/Catur, explosão de 
uma granada, informação sobre a subversão no distrito de Cabo Delgado, investigação dos serviços de informação da Rodésia 
do Sul. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/006 - “Subversão em Moçambique” . Contém relatório das averiguações efetuadas em 
Balama sobre a passagem de grupos subversivos, incremento da ação subversiva, treino dos “Freedom Fighters”. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/007 - “Documentos apreendidos à FRELIMO”. Contém informações da PIDE sobre a rede 
de informações do inimigo em Vila Cabral, documento da FRELIMO com indicações sobre armamento, técnicas de sabotagem 
e orgânica das forças colonialistas de Moçambique com plantas das instalações militares, efetivos, localização de unidades e 
emprego tático. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/008 - “Quebras de segurança”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/009 - “Atividade dos serviços de informações dos EUA – CIA em Moçambique” . Contém 
informação sobre comunicações do inimigo. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/010 - “Notícias de imprensa de apoio ao inimigo” . Contém informações sobre notícias da 
Reuter, no jornal Tribuna de Lourenço Marques sobre divulgação de documentos capturados ao inimigo e afirmações do 
presidente Kaunda sobre o alegado bombardeamento de uma aldeia zambiana por aviões portugueses. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/011 - “Atividades no Lago Niassa” . Contém informações sobre embarcação de Trevor 
Davies e utilização de aviões no reabastecimento do inimigo. 1965 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/012 - “Fuga de um chefe para Moçambique” . Contém Intransrep da CHERET sobre a 
prisão do chefe pemba pelas forças de segurança portuguesa no distrito de Vila Coutinho. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/013 - “Atividades navais suspeitas”. Contém informações da PIDE sobre atividades navais 
russas, navios não identificados no Lago Niassa, costa oriental da República da África do Sul e distrito de Inhambane, 
movimento de navios britânicos ao largo da Beira, presença de submarinos em Dar-es-Salam com 2  fotografias. 1964 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/014 - “Roubo e assaltos”. Contém informações sobre roubo de pistola e utilização de 
fósforos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/015 - “Relatórios de ação psicológica da RMM” . Contém informações sobre a situação 
psicológica das populações no distrito de Tete, SUPINTREPS sobre o panorama religioso de Moçambique, estudos do meio 
humano – populações de Moçambique, operações psicológicas e mentalização das populações, diretivas de ação psicológica 
para a operação Beta, libertação e recuperação de elementos mantidos sobre prisão, planeamento da ação psicológica na 
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RMM, estado de espirito da população branca de Nauela, ambiente na região de Sena-Chemba, diretiva de ação psicológica 
para a operação Alfa. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/208/0724/016 - “Informação sobre situação psicológica em Moçambique”. 1969  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/209 

Título: SUPINTREPS de Contrassubversão de Moçambique 

Datas extremas: 1967 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 725) contendo um total de 8 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por SUPINTREPS de Contrassubversão do Pessoal Militar da Região Militar de 
Moçambique. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5402 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0725 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/001 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/002 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/003 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/004 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/005 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/006 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/007 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/209/0725/008 - “SUPINTREPS de contrassubversão da RMM”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/210 

Título: Contrainformação em Moçambique 

Datas extremas: 1962 / 1966 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 726) contendo um total de 3 processos, 23 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos de contrainformação em Moçambique, incluindo relatórios de 
contrainformação do Comando Naval de Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5495 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0726 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/210/0726/001 - “Contrainformação em Moçambique”. Contém relatórios de contrainformação do 
Comando Naval de Moçambique, navios suspeitos, Freedom Fighters, noticias sobre a radicalização de Zanzibar, 
desembarque de armento no Tanganica, spinrep sobre notícias difundidas pela Agência France Press, ataques a viaturas civis, 
redes subversivas, movimentos de emancipação de Moçambique. 1962 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/210/0726/002 - “Contrainformação em Moçambique”. Contém relatórios de contrainformação do 
Comando Naval de Moçambique. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/210/0726/003 - “Contrainformação em Moçambique” . Contém apontamentos e recortes de 
notícias sobre as operações do Peace Corps e a marcha da paz, dados gerais e estrutura política do Tanganica, reorganização 
dos serviços públicos em Moçambique, serviços de transportes aéreos e aeródromos com croquis, comunicações, missões, 
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forças militares na África South-west, imigração indiana em Moçambique, organizações de moçambicanos no Niassa, 
caminhos de ferro, ilha de Likoma, situação política no Tanganica, organizações subversivas, 23 fotografias sobre instruções 
de treino para penetração em aldeias pelos guerrilheiros e locais em Dar-es-Salam, campos de missão e navios. 1962  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/211 

Título: Baixas em Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 727) contendo um total de 6 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre repatriamentos, desertores e mapas mensais de baixas sobre 
mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e mapas de feridos e doentes em Moçambique. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5418 e 5420 

 

UI 0727 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/211/0727/001 - “Repatriamento de militares” . Contém relatório de interrogatório de militar 
regressado da Tanzânia e soldados libertados pela FRELIMO. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/211/0727/002 - “Desaparecidos em combate em Moçambique” . Contém informações e 
mensagens. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/211/0727/003 - “Desertores de Moçambique”. Contém entrevista a um desertor português em 
Argel e notícias sobre deserções, portugueses alistados no exército rodesiano, julgamento do soldado Quinica. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/211/0727/004 - “Mapas mensais de baixas na província de Moçambique” . Contém mapas sobre 
mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e mapas de feridos e doentes. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/211/0727/005 - “Mapas mensais de baixas na província de Moçambique” . Contém mapas sobre 
mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e mapas de feridos e doentes. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/211/0727/006 - “Mapas mensais de baixas na província de Moçambique” . Contém mapas sobre 
mortos em combate, por acidente, por doença e desaparecidos e mapas de feridos e doentes. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/212 

Título: Ação Psicossocial em Moçambique 

Datas extremas: 1960 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 728 - 729) contendo um total de 22 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à ação psicossocial em Moçambique, com destaque para 
situação social e militar em Moçambique e em territórios vizinhos, ação dos missionários, adesão e estado de espírito das 
populações, situação de trabalhadores de diversas empresas e relatórios de ação psicossocial. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5500 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0728 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/001 - “Ação psicossocial em Moçambique” . Contém informações sobre cartas 
psicossociais dos distritos de Lourenço Marques, Gaza, Inhambane, Manica e Sofola, Tete e Moçambique e notícias sobre o 
envio de medicamentos para os soldados portugueses em Moçambique. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/002 - “Aldeamentos e forças administrativas” . Contém informações sobre a situação dos 
aldeamentos e Boletim de Difusão de informação dos SCCIM sobre o estado de espirito das populações. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/003 - “Informação da PIDE sobre grupo de trabalhadores, contratados pela Agência 
ATAS, que se recusa a trabalhar nas Fairview Mine, em Barbeton”. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/004 - “Missionários no Ultramar” . Contém informações da PIDE sobre atividades do 
padre Mateus Pinho Guenguere, inquérito às atividades do padre italiano Leon Eurico Zeni, colocação de missioneiros em 
zonas fronteiriças, atividades do sacerdote belga Maurice Charles Pollet, extrato da conversa do major J. Machado com o 
superior da missão de Maúa da Ordem da Consulata, associação tipo Burial. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/005 - “Conquista da adesão das populações, pelos SCCIM” . Contém estudo sobre 
controlo social, chefes naturais, grupos familiares, políticos, étnicos e sociais, recuperação dos elementos detidos e 
propaganda subversiva. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/006 - “Elementos sobre o ultramar português” . Contém informações sobre os métodos 
utilizados pelos portugueses, declarações e publicações do GEN Kaulza de Arriaga: “A solução portuguesa“, “O milagre 
português”, mensagem de natal do Comandante-chefe das Forças Armadas de Moçambique proferida em Nangololo, 
discurso da cerimónia em que assumiu o comando-chefe das Forças Armadas de Moçambique, palavras proferidas pelo 
comandante da Região Militar no jantar oferecido pela cidade de Nampula, palavras proferidas na receção a entidades da 
cidade de Nampula, mensagem ao assumir o comando da RMM, mensagem à RMM proferida em Pundanhar. 1964 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/007 - “Descontentamento entre trabalhadores da TZR” . Contém informações sobre a 
situação do pessoal da companhia, relatórios de notícia e informações da PIDE. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/008 - “Comportamento do pessoal americano da Mozambique Gulf Oil Company” . 
Contém informações da PIDE sobre a Companhia e incêndio do posto da Guarda Fiscal de Chamba. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0728/009 - “Situação social e militar em Moçambique” . Contém artigos de imprensa sobre a 
visita do Rei Hassan II de Marrocos a Portugal, relatório de 3 estudantes francês sobre a visita a Angola e Moçambique a 
convite da Comissão Portuguesa do Atlântico, ofensiva portuguesa contra a FRELIMO, visita da jornalista Philipa Berlyn a 
Angola e Moçambique, elementos informativos fornecidos pelo adido naval, militar e aeronáutico em Londres para o 
jornalista Neil Bruce. 1965 / 1974 

 

 

 

UI 0729 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/010 - “Ofensivas contra as guerrilhas Africanas”. Contém recortes de notícias e tradução 
de artigos de imprensa. 1964 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/011 - “Situação no norte de Moçambique”. Contém carta da Companhia Mineira do 
Lobato, relatórios de notícias e recortes de notícias sobre ação das tropas portuguesas e refugiados moçambicanos. 1964 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/012 - “Programa de propaganda contra Portugal da Rádio Zâmbia”. Contém comunicação 
do Ministério do Ultramar. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/013 - “Situação na Zâmbia” . Contém relatório de notícia sobre a sucessão da província 
do sul da Zâmbia. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/014 - “Relatórios periódicos da ação psicossocial da RMM” . Contém relatórios nº 2, 4, 5, 
6 e 7 e plano de ação psicossocial nº 3. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/015 - “Companhias petrolíferas em Moçambique” . Contém recorte da reportagem de 
Walter Partington com desmentido sobre os fundos da Oxfam destinados aos guerrilheiros africanos e carta dirigida ao COR 
Pedro Cardoso. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/016 - “Atividades da CIA em Moçambique”. Contém relatório de notícia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/017 - “Mudança de atitude do governo da Tanzânia no seu apoio aos movimentos de 
libertação africanos” . Contém relatórios de notícia e informações. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/018 - “Manifestações de terrorismo na área de António Enes” . Contém relatório de 
notícia e informação da PIDE sobre a ação de colaboracionistas do inimigo em Mocimboa da Praia. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/019 - “Grupo subversivo na região de Nova Colares” . Contém relatório de notícia. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/020 - “Situação em territórios vizinhos de Moçambique, conferência do Dr. Pereira 
Bastos, no IAEM”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/021 - “Conferência de ministros da OUA”. Contém relatórios de notícias e comunicação 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre notícias relativas à fuga de moçambicanos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/212/0729/022 - “Resenha explicativa do Serviço de Ação Psicossocial de Moçambique”. Contém 
informações sobre os distritos de Lourenço Marques, gaza, Inhambane, Manica e Sofola, tete e Moçambique. 1966  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/213 

Título: Incidentes de fronteira em Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 730 - 733) contendo um total de 38 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre incidentes de fronteira com o Malawi, Zâmbia, Zambézia e 
Tanzânia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5530 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0730 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/001 - “Incidente de fronteira na zona de Milange, com cidadãos do Malawi”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/002 - “Incidentes de fronteira com a Zâmbia”. Contém relatório descritivo completo da 
operação Chacal, incidentes com o Malawi e Zambézia com relatório das operações efetuadas de 6 a 9 de abril pela CART 638 
do BART 1882. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/003 - “Incidentes de fronteira de Moçambique”. Contém relatórios de notícia sobre 
violação do espaço aéreo da Tanzânia, incidentes na fronteira com a Zâmbia e o Malawi com informação sobre a fronteira de 
Moçambique com o território do Malawi no troço compreendido entre o Lago Chiuta e o Lago Niassa. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/004 - “Incidentes de fronteira com a Zâmbia” . Contém documentos muito secretos com 
informações sobre os incidentes com a Zâmbia e no sector F. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/005 - “Incidentes de fronteira com a Zâmbia” . Contém informações sobre os incidentes 
em Monte Cacule e posto de Chipata. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/006 - “Incidente na área de Cassacatiza”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/007 - “Incidentes de fronteira com a Zâmbia” . Contém informações sobre os incidentes 
em Negomano, Meponda. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/008 - “Incidente de fronteira ao sul de Catete em 3 de junho e 3 de julho 
(bombardeamento aéreo)". 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/009 - “Incidentes de fronteira com o Malawi e a Zambézia”. Contém informações sobre o 
incidente de Doola e a prisão do comissário político da FRELIMO – Jackson Mpapa. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/010 - “Incidente de fronteira em Dedza”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/011 - “Incidentes de fronteira com o Malawi entre janeiro e março de 1970”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0730/012 - “Incidentes de fronteira em Aldeia Simion, Vila Gamito (Sindi-Nisale) e 
recrutamento de homens em Negomano”. 1970  
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UI 0731 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/013 - “Incidentes de fronteira de Moçambique” . Contém informações e notícias sobre a 
tentativa de infiltração de tropas portuguesas na área de Sinjembele, Tanzânia, atitudes inconvenientes na fronteira com o 
Malawi, Zâmbia, relatório de declarações de pessoal libertado respeitante ao CAP Médico Cunha Ferreira, descarrilamento 
de um comboio em Tete, sobrevoo de aviões na Tanzânia. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/014 - “Incidentes de fronteira com a Zâmbia”. Contém informações sobre o sobrevoo de 
aldeias zambianas de Sumaire e Kakonde e montanhas de Ambiza, violação das águas zambianas por barco patrulha cujos 
ocupantes não desembarcaram, incidente no distrito de Fort Johnston, na fronteira Kilombo Kitaku, na fronteira Tete – 
Zâmbia e na Chamba. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/015 - “Incidente de fronteira Zâmbia – Moçambique com o bombardeamento da aldeia 
de Lote por aviões portugueses”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/016 - “Incidente de fronteiras de Moçambique”. Contém informações sobre incidentes 
com a Zâmbia, fronteira com o Malawi e sobrevoo da escola da Comerland a sul de Kamita, na Zâmbia. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/017 - “Incidente de Mpangila, na fronteira do Niassa”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/018 - “Incidente de fronteira em Mvula no distrito de Chikwawa”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/019 - “Desaparecimento de um avião de Tete com um oficial médico e dois socorristas a 
bordo”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/020 - “Incidente de fronteira com o Malawi na zona de Mangoche (Fort Johnston) em 15 
e 22FEV72”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/021 - “Incidente de fronteira com o Malawi”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/022 - “Incidente de fronteira com o Malawi em 3 e 4AGO72 em Tsangano, Angónia” . 
Contém pedido de indeminização pelo governo do Malawi. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/023 - “Incidente de fronteira com o Malawi em 10SET72, na aldeia de Gorati”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/024 - “Incidentes de fronteira com o Malawi” . Contém informação sobre o incidente de 
Chikwawa e com um avião Nordatlas dentro do espaço aéreo do Malawi, em risco de colisão com um avião zambiano. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/025 - “Incidentes de fronteira com a Tanzânia” . Contém relatório do incidente de 
fronteira ocorrido em 25 de janeiro de 1967 na área de Mandimba - Nova Freixo. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/026 - “Incidentes de fronteira com a Tanzânia” . Contém mensagens e relatório do 
incidente de fronteira ocorrido em 27DEC67 na área de Puato, em Zambué e violação de fronteiras e do espaço aéreo. 1968 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0731/027 - “Incidentes de fronteira com a Tanzânia e Zâmbia” . Contém informações sobre os 
incidentes de Camone e Mussunguira, incidentes na fronteira com a Tanzânia na margem esquerda do rio Rovuma e 
destruição por aviões da FAP de uma viatura Land Rover, gado e celeiros junto à fronteira da Zâmbia. 1968  
 

 

 

UI 0732 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0732/028 - “Incidentes de fronteira com a Tanzânia e o Malawi” . Contém informações sobre 
incidentes em Gomba, Cantina do Freitas e ataque à cantaria do Taborda em Lilongwe. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0732/029 - “Incidentes de fronteira com a Tanzânia, Zâmbia e o Malawi” . Contém informações 
sobre violação do espaço aéreo zambiano no distrito de Kalabo, incidentes com o chefe da aldeia de Kapeleke, violação do 
Malawi na fronteira com Cantina do Freitas e Vila Gamito, alfandega Namipana, Chamba, em Mtnara por avião português, na 
fronteira com a Zâmbia, Negomano e Temanimwendo. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0732/030 - “Incidentes de fronteira na Zâmbia, Malawi e Tanzânia” . Contém informações 
sobre os incidentes de Tete com a Zâmbia com o sobrevoo por helicópteros portugueses de Mandwato e Vila Gamito, Nhica 
do Rovuma, Cussarara, exploração de uma mina em Tete, Serra-Samba, rapto de zambianos no distrito de Tete, incidente 
com dois militares portugueses que penetraram no Malawi e mataram o zambiano Malatine Luka e em Vila Chimpoyo na 
base Calichero da FRELIMO. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0732/031 - “Incidentes de fronteira com a Zâmbia e Tanzânia“ . Contém informações sobre 
incidentes em Chamba, prisão de Mishel Mangani Zulu por ter entrado ilegalmente na Zâmbia, na fronteira de Tete durante a 
operação Marte, na margem tanzaniana do rio Rovuma, Mecanhelas, Chamba, ataque a uma escola em Mutole, 
arrebentamento de minas na estrada de Tete, rapto de Asani Kaundula dirigente da FRELIMO, ataque de uma escola 
zambiana por soldados zambianos. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0732/032 - “Incidentes de fronteira com o Malawi e a Tanzânia” . Contém informações sobre 
os incidentes no distrito do Mchinji do Malawi na cerca de Vila Gamito, estrada de Tete - Zobué, abate de um avião 
português pela DCA da Tanzânia. 1972  
 

 

 

UI 0733 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0733/033 - “Incidentes de fronteira com o Malawi” . Contém informações sobre os incidentes 
na estrada internacional de Tete e na fronteira com Mwanza. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0733/034 - “Incidentes de fronteira de Moçambique” . Contém informações, telegramas e 
notícias sobre incidentes na fronteira com Zâmbia, Malawi, Tanzânia e rapto de armas de autodefesa. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0733/035 - “Relações de fronteira de Moçambique”. Contém informações sobre segurança na 
fronteira com o Malawi em Vila Gamito em Tete, vigilância na fronteira da Suazilândia. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0733/036 - “Incidente com a L/F Mercúrio no Lago Niassa”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0733/037 - “Detenção do cidadão britânico Sattar Abdul Xarim, residente no Malawi”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/213/0733/038 - “Incidente de fronteira na estrada de Massangulo – Mandimba”. 1968  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/214 

Título: Refugiados de Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 734) contendo um total de 6 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a refugiados de Moçambique na Zâmbia, Tanzânia, Suazilândia, 
Malawi, Botswana, Quénia e Rodésia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5540 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0734 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/214/0734/001 - “Refugiados de Moçambique” . Contém informações sobre a situação dos 
refugiados de Moçambique na Zâmbia, fuga de populações para a Zâmbia, auxílio às populações fugida para a Tanzânia, 
campos de refugiados, áreas das autoridades gentílicas na circunscrição de Zumbo, apontamento com elementos 
informativos sobre alguns problemas relativos a refugiados, refugiados na ilha de Likoma, moçambicanos na China e na 
Suazilândia. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/214/0734/002 - “Refugiados de Moçambique” . Contém informações sobre o apoio estrangeiro aos 
refugiados na Zâmbia, situação dos refugiados no Malawi e na Tanzânia, relatório de informações do SCCIM sobre 
movimento de refugiados, informação da PIDE sobre necessidade de ativar a propaganda de recuperação de refugiados. 
1966 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/214/0734/003 - “Refugiados de Moçambique” . Contém informações sobre a situação dos 
refugiados na Tanzânia, Malawi, Botswana, refugiados na povoação Nandero, no campo de Nyimba, fuga de populações, 
declarações de apresentado, apresentação de refugiados de Moçambique. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/214/0734/004 - “Refugiados de Moçambique” . Contém informações sobre o regresso de 
refugiados no Quénia, campos de refugiados e apresentação de populações, campo de Nyimba, refugiados na Tanzânia, 
moral dos militantes e populações refugiadas, situação psicológica de refugiados no Malawi, populações comprometidas com 
o inimigo. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/214/0734/005 - “Refugiados de Moçambique” . Contém informações sobre aldeamentos, 
refugiados na Rodésia, Malawi, Tanzânia e Quénia, fuga de populações, localização de base da FRELIMO na Tanzânia e missão 
militar ao Malawi. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/214/0734/006 - “Sequestro de estudantes de uma missão católica na Rodésia”. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/215 

Título: Movimentos Políticos de Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 735) contendo um total de 14 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos movimentos políticos de Moçambique com destaque para a 
FLPM, UDENAMO e UNAMO, MANC, MANU, UNEM, UNAMI, UNIP, LIFEMO, PAPOMO e MOLIMO.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5600 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0735 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/001 - “FLPM - Frente de Libertação do Povo de Moçambique” . Contém informações 
sobre a FLPM, situação do inimigo no distrito de Niassa. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/002 - “UDENAMO - União Democrática Nacional de Moçambique e UNAMO” . Contém 
informações sobre as atividades da UNAMO, contactos com os macondes demorados em Elisabethville, tentativa de 
contactos com Vitor Namunera em Lusaca e proposta de criação de um sistema de pesquisa de informações no Catanga, 
propaganda e planos militares da UDENAMO, apontamentos retirados de cartas de Paulo José Gumane presidente da 
UDENAMO, relações com outros movimentos de libertação moçambicanos. 1964 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/003 - “UNAMO e UDENAMO” . Contém informações sobre as atividades da UNAMO, 
relatório das discussões entre a UDENAMO e a FRELIMO, declarações à imprensa, penetração chinesa na COREMO, 
rivalidades entre MAN e UDENAMO, golpes contra Portugal com base na Zâmbia. 1964 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/004 - “MANC – Congresso Nacional Áfricano de Moçambique” . Contém informações 
sobre as atividades do MANC, representação no Anti-Apartheid Movement e ligações com AAM. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/005 - “MANU - Mozambique Áfrican National Union” . Contém informações sobre as 
atividades da MANU, atividades de Lucas Rosário Fernandes. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/006 - “PADEMO – Partido Democrático de Moçambique” . Contém informação sobre 
Manuel Guihole dirigente do PADEMO e carta de Manuel Guihole e Titos Katenda dirigida ao embaixador de Portugal em 
Dar-es-Salam na Tanzânia sobre a formação do novo partido. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/007 - “UNEMO – União nacional dos Estudantes de Moçambique” . Contém informações 
sobre as atividades da UNEMO, cópia de carta-apelo aos estudantes moçambicanos, documento da UNEMO em Nairobi 
sobre o funcionamento do instituto Moçambicano em Dar-es-Salam, influência da marxista e da FRELIMO. 1964 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/008 - “UNAMI – União Nacional africanas de Moçambique” . Contém informações sobre 
as atividades da UNAMI no Malawi. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/009 - “União dos Povos do Sul de Angola”. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/010 - “UNIP – United National Independence Party” . Contém informações sobre as 
atividades da UNIP, ZAANC e UPP, relatório da PIDE sobre o apoio do governo zambiano aos partidos nacionalistas, 
mensagens do consulado Geral em Salisbúria e da Embaixada de Portugal em Londres. 1965 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/011 - “LIFEMO – Liga Feminina de Moçambique” . Contém cópia das resoluções do 1º 
Congresso da LIFEMO realizado em Mbeya na Tanzânia. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/012 - “MOLIMO – Movimento de Libertação de Moçambique”. Contém informações 
sobre as atividades da MOLIMO. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/013 - “UNAR e PAPOMO” . Contém notícias e informações sobre atividades do PAPOMO 
– Partido Popular de Moçambique e UNAR – União Nacional africanas de Rumbézia, alterações da designação de UNAR para 
UNAMO, constituição e programa da UNAR, relações com a COREMO e a ZANU. 1967 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/215/0735/014 - “UNAMO” . Contém notícias e informações sobre as actividades da UNAMO – 
União Nacional de Moçambique, cartas da UNAMO. 1971 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/216 

Título: FRELIMO 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 16 cxs. (nº 736 - 751) contendo um total de 65 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à atividade da FRELIMO – Frente de Libertação de Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5660 

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 0736 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0736/001 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre as 
atividades da FRELIMO, dissidências, propaganda, curso de guerrilhas e treino da FRELIMO. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0736/002 - “FRELIMO” . Contém relatórios de notícias, recortes de notícias e informações da 
PIDE sobre atividades da FRELIMO, ajuda financeira e apoio estrangeiro, missões católicas no distrito de Cabo Delgado. 1964 
/ 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0736/003 - “FRELIMO” . Contém relatórios de notícias, recortes de notícias e informações da 
PIDE sobre atividades da FRELIMO, ações no distrito de Porto Amélia, presos por atividade subversiva em Macoria e 
Moaquide, treino no Gana, criação de células políticas entre a população de Moçambique, refugiados, membros da FRELIMO 
em Espanha. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0736/004 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações da PIDE sobre 
existência de helicópteros na Tanzânia com 2 fotografias, desembarque de material na costa de Moçambique, relatório 
recebido na subdelegação da Polícia de Porto Amélia, treino no Gana, ameaças ao distrito do Tete. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0736/005 - “FRELIMO” . Contém relatórios de notícias, recortes de notícias e informações da 
PIDE sobre o governo provisório da FRELIMO, atividades no Malawi, entrevista a Mondlane, organização da FRELIMO, 
SUPINTREP 16 - Atividades na província de Moçambique, regulamento militar, situação no distrito do Niassa, helicópteros na 
Tanzânia, China – revista ilustrada. 1965  
 

 

 

UI 0737 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0737/006 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre 
atividades em Vila Cabral, fugas de moçambicanos para a Tanzânia, organização administrativa dos acampamentos, atitude 
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do superior da missão de Messumba, atividades nas áreas do Chire e Megaza, grupos infiltrados pelo NW do distrito do 
Niassa e destinados à Zâmbia, resumo das declarações prestadas pelo comissário político do grupo da FRELIMO que se 
destinava a atuar na Zambézia pompílio Sobrinho Venhane com o pseudónimo de Wilson Julius Kambe, apoio da Tanzânia, 
propaganda, deslocação do dispositivo da FRELIMO para junto da fronteira e ações políticas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0737/007 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre 
comunicados da FRELIMO, áreas vulneráveis no distrito de Manica e Sofola, material de guerra para a FRELIMO, ajuda 
soviética, armamento cubano, propaganda com 1 reprodução fotográfica sobre o treino no campo de Bagamoyo na Tanzânia, 
atividades no Malawi e Suazilândia, rapto de nativos no aldeamento de Olumbe, serviços sanitários e moral dos elementos 
da FRELIMO. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0737/008 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre avião 
militar português desaparecido, campos de treino, situação em Nangade, Macomia, Mucojo, Quiterajo, Niassa, Manica e 
Sofola, apoio da China, contrabando de armas e diamantes, deterioração política no meio islâmico de Montepuez, 
missionários, deserções da FRELIMO para o COREMO, missão de Massangulo, islamismo ao serviço da FRELIMO, propaganda, 
atividades no Malawi. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0737/009 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre plano de 
ação da FRELIMO no sul da província, ida de moçambicanos para a Tanzânia, contrabando de armas e diamantes, apoio da 
China, organização e atividades da FRELIMO no Malawi, o islamismo a FRELIMO, rivalidades com a COREMO, captação de 
populações nos meios islamizados de Marrupa e Montepuez, boletins da FRELIMO, situação no Niassa, Tete, orgânica 
político-administrativa, apoio da área de Fort Johnston, visita de Eduardo Mondlane a Nova Iorque, campos de treino. 1966  
 

 

 

UI 0738 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0738/010 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre situação 
em Mocimboa da Praia, Vila Cabral, Marrupa e Montepuez, Manica e Sofola, Lago Bamba e distrito de Zambézia, atividades 
no Malawi, Suazilândia e Zâmbia, comunicados, alinhamento com comunismo, propaganda. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0738/011 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre 
atividade em Porto Amélia, Cabo Delgado e Suazilândia, propaganda através da Rádio Tanzânia, descontentamento e cisão 
na FRELIMO, entrevista de Eduardo Mondlane. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0738/012 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre 
entrevista de Eduardo Mondlane, comunicados da FRELIMO, deserção das bases da FRELIMO, propaganda na aldeia 
Quissanga, atividade dos padres da missão de Murraça, deserções das bases da FRELIMO, situação em Nagade, Cabo Delgado 
e Inhambane, atividades no Malawi, declaração do embaixador Artur J. Goldberg representante dos EUA junto das Nações 
Unidas. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0738/013 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre visita de 
Lázaro Cavandane à base de Tete, propaganda, evolução da situação no distrito de Tete e no concelho do Barué, atividades 
no Malawi, auxílio à FRELIMO, missão de Murraça, organização e atividades no distrito do Niassa, refugiados no Malawi, 
propaganda. 1967  
 

 

 

UI 0739 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0739/014 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre apoio de 
sacerdotes católicos da Murraça, Charre e Zóbué, alterações à estratégia da FRELIMO, meios rádio, apoio do Malawi e da 
Zâmbia, comunicados, infiltrados em Mocimboa da Praia, dissidências tribais, declarações de vários chefes dos movimentos 
de libertação, propaganda de emissoras estrangeiras, ligações com a Zâmbia, situação em Tete. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0739/015 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre o 
dispositivo da FRELIMO, atividades de Eduardo Mondlane, bases de Limpopo e Loko Branch e grupo de guerrilheiros 
Impopote, atividades no Malawi e distrito de Tete, ações de propaganda, treino na União Soviética, campos de treino em 
Zanzibar e na Tanzânia, desmoralização no seio da FRELIMO, FRELIZA – Frente de Libertação da Zambézia, irregularidades nos 
mercados de algodão no distrito de Moçambique, atividades no Malawi, Tanzânia, Momciboa da Praia,  campo de Kongwa, 
meios rádio. 1967  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

320/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0739/016 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre refugiados na Tanzânia, emissão da Rádio Tanzânia, atividades em Cabo Delgado, Malawi e Zambézia, 
deserções, hospital base de Inhambane, ações de propaganda, contatos entre FRELIMO, COREMO e PAPOMO. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0739/017 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre atividades na fronteira além Rovuma, Malawi, voz da FRELIMO, propaganda, declarações de Eduardo 
Mondalne, aliciamento de ex-seminaristas, fuga de elementos da FRELIMO para a COREMO, planos para Tete, apoios da 
Tanzânia, grupo Impopote, auxílio sueco, treinos na URSS, relatório de informações com identificação das bases militares. 
1967  
 

 

 

UI 0740 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0740/018 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre campos 
de treino, apoios, atividades no Malawi, Tanzânia e Suazilândia, aquisição de armas no Reino Unido, propaganda, plano da 
unidade de ação conjunta PAPOMO – FRELIMO – COREMO, organização político-administrativa da FRELIMO no concelho de 
Momciboa da Praia, concelhos de Macondes e Macomia, fuga de seminaristas do Zobué. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0740/019 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, perintrnsrep da CHERET e 
informações sobre apoio do Malawi e da Tanzânia, campos de instrução, UNAR – União nacional africanas de Rumbézia, 
ordens de batalha, seminário de Zobué, refugiados provenientes do Malawi. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0740/020 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre o apoio do Malawi, situação em Tete, refugiados no Malawi, dissidências internas, campos de treino, 
ordens de batalha, infiltração de armamento no distrito de Cabo Delgado. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0740/021 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre doutrinação política e atividades da FRELIMO, ações violentas em Manica e Sofola, fornecimento de 
armas por firmas britânicas. 1968  
 

 

 

UI 0741 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0741/022 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre 
propaganda, fornecimento de armamento, campanhas psicológicas, entrevistas de Eduardo Mondlane, fugas do campo de 
Nachingwea na Tanzânia, campos de treino, relações com a URSS. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0741/023 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre propaganda e atividades da FRELIMO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0741/024 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias e informações sobre a 
operação Begónia, apoio aéreo da Tanzânia, apoio do Malawi e congresso da FRELIMO. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0741/025 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre atividades no distrito da Zambézia, Niassa e Tete, rede de informadores, relatório do secretário do 
departamento da Defesa da FRELIMO, regulamento geral interno, comunicado de guerra, ação dos missionários estrangeiros, 
relatório sobre a 2ª Conferência Nacional da FRELIMO, apoio de nacionais europeus. 1968  
 

 

 

UI 0742 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0742/026 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre bases, política interna, propaganda, fabrico ilegal de armas, dissidentes no Quénia, crise na FRELIMO, 
propaganda. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0742/027 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre bases e instrutores, política interna, propaganda, fabrico ilegal de armas, dissidentes no Quénia, crise na 
FRELIMO, propaganda. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0742/028 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre bases e organização político administrativo da FRELIMO. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0742/029 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre Cabora Bassa, situação psicológica do inimigo, situação a sul de Vila Cabral, refugiados, cópia do boletim 
“Mozambique Revolution”, estrutura e bases da FRELIMO, propaganda e aliciamento, atividades na Zambézia, Tete, Niassa, 
identificação de elementos da FRELIMO, ações conjuntas com a ZAPU e ANC. 1969  
 

 

 

UI 0743 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0743/030 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre bases, situação em Tete e Cabo Delgado, entrevista à viúva Mondlane, apoio do Malawi, propaganda, 
apoios financeiros. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0743/031 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre dissidências e moral da FRELIMO, bases, organização político-militar, manifesto de Lusaca, propaganda, 
situação psicológica, apoio dos missionários estrangeiros. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0743/032 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre bases e atividades da FRELIMO. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0743/033 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre bases e atividades da FRELIMO. 1969  
 

 

 

UI 0744 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0744/034 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre dissidências, planos, crise política na FRELIMO. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0744/035 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre Cabora Bassa, comunicado de Urias Simango, dissidências, planos, crise política na FRELIMO. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0744/036 - “FRELIMO” . Contém informações sobre o exército conjunto contra a África Austral, 
auxílio da China Comunista à FRELIMO. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0744/037 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre moral dos militantes da FRELIMO, atividades do padre Charles Maurice Pollet, estrutura da FRELIMO e 
moral dos combatentes. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0744/038 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre moral dos militantes da FRELIMO, Samora Machel, organização sanitária, depósitos de material, Cabora 
Bassa e moral dos combatentes. 1970  
 

 

 

UI 0745 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0745/039 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre o possível desaparecimento de Samora Machel, moral dos militantes, instrução escolar, criação do 
MOLIMO – Movimento de Libertação de Moçambique, Cabora Bassa, Uria Simango, colaboração das autoridades do Malawi, 
conferência de Roma. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0745/040 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre propaganda, moral dos militantes, base no Catur, movimentos de libertação de Moçambique. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0745/041 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre propaganda, moral dos militantes, engenhos explosivos. 1971  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

322/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0745/042 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre atividades da FRELIMO, situação em Cabora Bassa, organização político-administrativa. 1971  
 

 

 

UI 0746 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0746/043 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre a situação política interna, atividades pró – Uria Simango, Cabora Bassa, situação psicológica e 
moralatividades do CALM – Comité de Apoio à Libertação de Moçambique. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0746/044 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre atividades da FRELIMO, esquema geral das organizações subversivas, bases, redes de apoio, moral dos 
militantes. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0746/045 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre a organização político-administrativa, atividades de Uria Simango, propaganda, moral dos militantes e 
das populações controladas pela FRELIMO, Cabora Bassa. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0746/046 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre a situação em Zobué, propaganda, política externa, estado de espírito do militantes, bases. 1971  
 

 

 

UI 0747 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0747/047 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre bases, redes de apoio no Chai, situação no estaleiro de Cabora Bassa, moral dos militantes, relações com 
o governo do Malawi. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0747/048 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre organização militar, atividades de Uria Simango, morte de Mondlane, vias de infiltração, interrogatório a 
um dirigente da FRELIMO, efetivo de combatentes e populações controladas, deslocação de Miguel Marupa aos EUA. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0747/049 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre campos de treino da FRELIMO em Bagamoio com instrutores chineses, moral dos militantes e 
populações controladas, dissidências, atividade operacional. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0747/050 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre organização político-administrativa, subversão na Zambézia, descontentamento das populações 
controladas pela FRELIMO. 1972  
 

 

 

UI 0748 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0748/051 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre moral dos militantes e população sob controlo da FRELIMO, apoio da China, situação interna e 
atividades da FRELIMO. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0748/052 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre união da FRELIMO com a COREMO, atividades político-religiosas, serviço de reconhecimento e 
atividades da FRELIMO. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0748/053 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre Cahora Bassa. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0748/054 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre reuniões em Londres de representantes dos movimentos de libertação, desertor da FRELIMO em 
Londres, participação da FRELIMO na reunião da NATO em Bruxelas, incidentes na área de Namuno, visita de jornalista 
italiano a Cabora Bassa, envenenamento de águas. 1973  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0749/055 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre moral dos militantes e das populações controladas pela FRELIMO, apoios, treinos e atividades da 
FRELIMO. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0749/056 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre moral dos militantes, propaganda, apoios, treinos e atividades da FRELIMO. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0749/057 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre moral dos militantes, apoios, treinos, organização político-administrativa e atividades da FRELIMO. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0749/058 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre moral dos militantes, apoios, treinos e atividades da FRELIMO. 1973  
 

 

 

UI 0750 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0750/059 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre apoios, treinos e atividades da FRELIMO. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0750/060 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre apoios, treinos e atividades da FRELIMO. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0750/061 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre apoios, treinos e atividades da FRELIMO. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0750/062 - “FRELIMO” . Contém mensagens, recortes de notícias, PERINTRANSREP da CHERET 
e informações sobre apoios, treinos e atividades da FRELIMO. 1974  
 

 

 

UI 0751 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0751/063 - “FRELIMO: recortes de notícias". Contém notícias de diversas origens. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0751/064 - “FRELIMO: recortes de notícias". Contém notícias de diversas origens com 
destaque para a Reuter. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/216/0751/065 - “FRELIMO: recortes de notícias". Contém notícias de diversas origens com 
destaque para a Reuter, notícia sobre o pedido da Junta de salvação Nacional à Rodésia para terminar as perseguições de 
guerrilheiros em território português, mensagens do comando Chefe de Moçambique, situação político-militar e económica 
de Moçambique. 1973 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/217 

Título: Bases da FRELIMO 

Datas extremas: 1969 / 1974 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 752 - 757) contendo um total de 20 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à localização e atividade das bases operacionais da FRELIMO.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5322 

 

UI 0752 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0752/001 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0752/002 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET 
com mapa  de Porto Amélia. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0752/003 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1970  
 

 

 

UI 0753 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0753/004 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0753/005 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0753/006 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0753/007 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1971  
 

 

 

UI 0754 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0754/008 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0754/009 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0754/010 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0754/011 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1972  
 

 

 

UI 0755 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0755/012 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0755/013 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0755/014 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0755/015 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1973  
 

 

 

UI 0756 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0756/016 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0756/017 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0756/018 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1973  
 

 

 

UI 0757 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0757/019 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/217/0757/020 - “Bases da FRELIMO” . Contém informações da PIDE e PERINTRANSREP da CHERET. 
1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/218 

Título: COREMO 

Datas extremas: 1965 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 758 - 759) contendo um total de 8 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à atividade do COREMO – Comité Revolucionário de 
Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5663 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação, afetando a 
leitura. 
 

UI 0758 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0758/001 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre a constituição e atividades da 
COREMO, apoios da China e da Zâmbia, memorando submetido ao Comité Especial do Colonialismo das Nações Unidas. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0758/002 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre atividades da COREMO, 
dissidências, apoios do Malawi, panfletos e comunicados militares. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0758/003 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre atividades da COREMO, situação 
geral no distrito de Tete, atividades na Zâmbia, entrevistas com Paulo Gumane, chefe da COREMO. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0758/004 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre atividades da COREMO, 
contactos com ao PAPOMO – Partido Popular de Moçambique, memorandos, propaganda, publicações, atividades em Tete e 
na Zâmbia. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0759 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0759/005 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre atividades da COREMO, 
memorando apresentado à Comissão de Trabalhos das Nações Unidas sobre Direitos Humanos, relatório da PIDE sobre o 
EREPOMO – Exército Revolucionário Popular de Moçambique, infiltrações do PAC – Pan African Congress, movimentos de 
dirigentes, ligações com a ZANU. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0759/006 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre atividades da COREMO e da 
UNAMO – União Nacional de Moçambique, ações conjuntas, ULIPAMO – Partido Comunista de Moçambique, fundação da 
Associação Mútua dos Moçambicanos. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0759/007 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre atividades da COREMO, união da 
FRELIMO com a COREMO, moral dos militantes, atividades de Uria Simango e contactos com o MOLIMO – Movimento de 
Libertação de Moçambique, incidentes com a Zâmbia. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/218/0759/008 - “COREMO” . Contém notícias e informações sobre atividades da COREMO, análise 
ao livro The Bush Rebels de Barbara Cornwall. 1973 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/219 

Título: Ligações ao Malawi. Processo ENGº Jorge Jardim 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 760 - 761) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a informações do Eng.º Jorge Jardim sobre as relações com o 
Malawi. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo e ordem cronológica. 
 

UI 0760 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0760/001 - “Ligações com o Malawi” . Contém mensagens sobre a operação de limpeza na 
área de Mandimba. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0760/002 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações sobre refugiados na ilha de Licoma, 
incursões no Malawi, operação Chissone, entrevista com Aleke Banda, fornecimento de armamento ao Malawi. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0760/003 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações sobre abastecimento de 
combustíveis na Rodésia e Zâmbia, nova constituição do Malawi, situação na ilha de Licoma, refugiados de Malange, ameaças 
à segurança de Moçambique e do Malawi, auxílio ao Malawi. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0760/004 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações e cartas do Eng.º Jorge Jardim 
sobre atividade da FRELIMO, abastecimentos da Zâmbia, combustíveis na Rodésia, segurança e auxilio ao Malawi, caminho-
de-ferro de Nova Freixo, refugiados no Malange, situação na ilha de Licoma, colaboração do Malawi, refugiados do Milange. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0760/005 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações e cartas do Eng.º Jorge Jardim 
sobre entrevista com o Dr. Banda, segurança e colaboração do Malawi, operação 532, TZR – ponte sobre o Zambeze, 
abastecimentos à Rodésia, deslocação do ministro das finanças do Malawi a Lisboa. 1967  
 

 

 

UI 0761 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0761/006 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações e cartas do Eng.º Jorge Jardim 
sobre segurança e colaboração com o Malawi, visita a Lisboa do Dr. Banda, regiões de controlo aéreo, ligação ferroviária com 
Nova Freixo, relações diplomáticas entre o Malawi e a África do Sul, atividades da COREMO, incidentes de fronteira em 
Mandimba, acordos ferroviários. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0761/007 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações e cartas do Eng.º Jorge Jardim 
sobre preparação de pilotos aviadores no Malawi, OILCOM – Oil Company of Malawi, visita do presidente Tsiranana ao 
Malawi, lancha de fiscalização John Chilembwe, atividade da FRELIMO no Malawi, entrevista com o presidente Banda, 
indústria do alumínio, situação política na Zâmbia, confrontação económica com a África do Sul, atividades da UNAR, 
reivindicações de fronteiras, atividades da FRELIMO no Malawi, abastecimentos à Rodésia via Beira. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0761/008 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações e cartas do Eng.º Jorge Jardim 
sobre incidentes em Tete, lanchas de fiscalização, visita de ministros do Malawi a Lisboa, visita do governador geral de 
Moçambique ao Malawi, agitação em Malosa – Milange, ligações ferroviárias, vista de Uria Simango, colaboração com o 
Malawi, relações entre o Malawi e Madagáscar, assassiNATO de Mondlane e a atuação da FRELIMO. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/219/0761/009 - “Ligações com o Malawi” . Contém informações e cartas do Eng.º Jorge Jardim 
sobre atividades da FRELIMO no Malawi, zona de Mecanhelas, visita do presidente Banda a Licoma, relações do Malawi, 
cooperação económica, incidentes de fronteira, operação Romeu e Julieta. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/220 

Título: Atividades Religiosas em Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 762) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos missões religiosas católicas e protestantes, atividades dos padres 
combonianos, relatos dos massacres, conselho Mundial das Igrejas, islamismo, feiticismo, seitas gentílicas e Testemunhas de 
Jeová.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  5610 

 

UI 0762 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/001 - “Missões protestantes” . Contém mensagens e informação sobre o regresso dos 
missionários protestantes. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/002 - “Atividades religiosas em Moçambique” . Contém informações sobre a Board of 
Missions of the Methodist Church, missionários, seitas religiosas na área do posto administrativo Mavonde no concelho de 
Manica e vulnerabilidades político-religiosas em Chibabava. 1966 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/003 - “Atividades religiosas em Moçambique”. Contém informações sobre declarações 
do padre Mateus Pinho Quengere à comissão de Curadorias da ONU, atividades dos missionários católicos de Murraça e 
Charre, celebração de atos de culto católico em dialeto gentílico, atividades do Instituto Missionário da Consolata, artigo 
publicado pelos sacerdotes do sagrado coração na revista Messis, sacerdote católico de raça africanas em Lifidzi, 
comportamento de missionários católicos e protestantes no distrito do Niassa, situação dos professores autóctones das 
escolas das missões católicas na Zambézia, correspondência do missionário católico belga André Leo Alfons de Bels. 1965 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/004 - “Atividades religiosas em Moçambique” . Contém informações sobre as actividades 
do padre italiano Leon Enrico Zani, reunião do Conselho Mundial das Igrejas, capelão militar João Dias Cristóvão, declaração 
do padre Mateus. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/005 - “Atividades religiosas em Moçambique”. Contém informações sobre atividades dos 
padres combonianos nos distritos de Nampula e ilha de Moçambique, atitudes favoráveis de dois sacerdotes, relato de 
missionários católicos sobre os massacres em moçambique, reparo sobre a congregação de S. Francisco Xavier de Burgos, 
mensagem do Conselho de Presbíteros, atividades do clero em Vila Machado. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/006 - “Atividades religiosas em Moçambique”. Contém informações sobre atividades do 
Conselho Mundial das Igrejas, padre Mateus Pinho Guenguere. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/007 - “Atividades religiosas em Moçambique”. Contém informações sobre a islamismo 
em Moçambique e na Zambézia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/008 - “Sociedades secretas em Moçambique”. Contém informações sobre o Nyau, 
utilização do feiticismo por parte do inimigo. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/009 - “Seitas religiosas em Moçambique”. Contém informações sobre bispo metodista 
Ralph E. Dodge, doutrinas letais propagandeadas nas missões, seitas gentílicas no distrito de Tete, seitas religiosas no Búzi. 
1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/220/0762/010 - “Testemunhas de Jeová em Moçambique”. Contém informações sobre expulsão do 
Malawi, atividades na Zâmbia. 1964 / 1972 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/221 

Título: Apoio de Organizações Africanas a Moçambique 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 763 - 764) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao apoio de diversas organizações africanas a Moçambique.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  5700 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0763 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/001 - “FAO – Food and Agriculture Organization” . Contém informação da PIDE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/002 - “SWAPO –South West África People's Organization” . Contém informações da PIDE 
sobre as atividades e propaganda da SWAPO. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/003 - “Mozanque – Partido Progressista do Povo de Moçambique”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/004 - “TANU – Tanzânia União Nacional africanas". 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/005 - “A ONU e Moçambique”. Contém documentos preparados pelo Comité Especial 
dos 24 sobre as atividades militares de Moçambique e informação da PIDE sobre o Malawi Congress Party. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/006 - “ZANU e ZAPU”. Contém informações sobre as atividades da ZANU e ZAPU. 1964 / 
1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/007 - “ZANU – Zimbabwe Áfricain National Union” . Contém informações sobre as 
atividades da ZANU, infiltrações na Rodésia, juramento do cidadão Zimbabwe, treino no Gana, artigo sobre as condições de 
vida no campo de prisioneiros de Gonakudzingwa. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/008 - “ANC” . Contém informação da PIDE. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/009 - “Infiltração do grupo PAC/SA no distrito de Tete” . Contém informação da PIDE. 
1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0763/010 - “KPU – Kénia Peoples Union” . Contém relatório de notícia sobre a formação do 
partido. 1966  
 

 

 

UI 0764 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/011 - “UNEMO – União nacional dos Estudantes de Moçambique”. Contém informação 
da PIDE e folheto Alvor II – órgão da UNEMO. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/012 - “Comité para a Libertação de Angola, Guiné e Moçambique” . Contém informações 
e pesquisas sobre o Comité. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/013 - “ONU”. Contém mensagens sobre o projeto de resolução sobre territórios 
ultramarinos portugueses. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/014 - “OUA – Organização da Unidade africanas” . Contém informações e relatórios de 
notícia. 1965 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/015 - “Mensagem de Che Guevara”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/016 - “Mensagem telegráfica de movimentos emancipalistas”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/017 - “SASO - South Áfrican Students Organization” . Contém informação da PIDE. 1972  
 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

329/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/221/0764/018 - “CALM - Comité de Apoio à Libertação de Moçambique” . Contém informação da 
PIDE. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/222 

Título: Situação em Moçambique. Atitude das populações 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 765 - 767) contendo um total de 31 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos à situação em Moçambique e estado de espírito das populações, 
situação psicológica, notícias sobre massacres, fuga de populações e missões católicas. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  5800 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, italiano, alemão e francês. 
 

UI 0765 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/001 - “Estado de espirito das populações em Moçambique” . Contém mensagens e 
informações sobre a situação em Morrumbala e Inhaminga e relato de 5 missionários holandeses da Congregação do Sagrado 
Coração sobre os massacres em Inhaminga. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/002 - “Situação psicológica das populações”. Contém informações sobre ações 
psicológica, situação dos refugiados no Malawi, aliciamento de populações, apresentação de populações às autoridades, 
agitação em Espungabera. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/003 - “Situação em Moçambique”. Contém notícias sobre possíveis ataques a Zâmbia e 
Tanzânia, situação em Tete, grupos especiais de paraquedistas, operações militares, condições de trabalho dos autóctones 
moçambicanos. 1965 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/004 - “Situação em Moçambique”. Contém informações e notícias sobre os massacres de 
Wiriamu e Tete, refugiados em Umtali, atividades de propaganda antiportuguesa, tropas nativas nas Forças Armadas da 
Defesa, atividades de contraguerrilha em Moçambique, cópia de panfletos sobre os massacres, manifestações contra a 
polícia ultramarina portuguesa, briefing ao jornalista sul-Áfricano Anthony Rose. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/005 - “Notícias sobre os massacres em Moçambique. Wiriamu e Tete. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/006 - “Ação militar portuguesa em Moçambique” . Contém reportagens sobre o Centro 
de Recuperação da Machava, luta de minas e operações no norte de Moçambique. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/007 - “Imprensa estrangeira sobre a situação em Moçambique” . Contém notícias sobre 
propaganda inimiga, navios patrulhas portuguesas para o Lago Malawi, ações de propaganda da FRELIMO, movimento de 
tropas portuguesas na cidade da Beira, situação no norte da Moçambique, guerrilhas com origem no Malawi e Tanzânia, 
criação de um campo de refugiados tanganicanos no Rovuma. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/008 - “Imprensa estrangeira sobre a situação em Moçambique” . Contém notícias sobre a 
guerra em Moçambique, revista militar sul-africanas Kommando, campanhas no norte de Moçambique. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0765/009 - “Imprensa estrangeira sobre a situação em Moçambique” . Contém notícias sobre 
os trabalhos em Cabora Bassa, destruição de 25 bases inimigas pelas tropas portuguesas, situação das populações na Guiné, 
bloqueio ao porto da Beira. 1969 / 1970 

 

 

 

UI 0766 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/010 - “Fuga das populações” . Contém informações sobre movimentos junto da fronteira 
Changara e na linha do rio Cubango, atitudes favoráveis da população, apresentação de autóctones em Moçambique, 
controlo das populações. 1966 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/011 - “Prostituição. 5ª Coluna junto das nossas tropas” . Contém informação da PIDE. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/012 - “Fuga de populações”. Contém informações sobre a fuga e moral das populações e 
saída clandestina de populações. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/013 - “Informação das transmissões” . Contém relatórios de notícia e informações sobre 
a situação em Mocimba da Praia, Barué, Montepuez, Cabo Delgado, distrito de Moçambique, medidas de segurança do 
inimigo, indícios de perturbação em Mecuco, ação preventiva em Manica e Sofala, reação das populações ao aliciamento 
inimigo. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/014 - “Estado de espirito das populações”. Contém informações sobre a adesão das 
populações aos movimentos de libertação, rapto das populações, apresentação das populações, desordens no Instituto 
Moçambicano em Dar-Es-Salaam, situação na circunscrição de Mossurize, situação nos distritos de Tete, Zambézia e 
Moçambique, Manica e Sofala, ocorrências na Namaacha, ação preventiva em Morromeu, comportamento das populações. 
1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/015 - “Atitude das populações“ . Contém informações sobre escaramuça na Beira, fugas 
de populações, estado de espirito das populações, rede subversiva no Mucojo, moral das milícias, fuga de populações da 
região de Mecumbura para a Rodésia. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/016 - “Segurança das Populações” . Contém informações sobre ação terrorista contra o 
coloNATO de Nova Madeira, queixas das populações de Cheringoma e Sena, paralisação do trabalho no porto de Nacala. 
1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0766/017 - “Censura militar de artigos sobre Moçambique” . Contém referência de jornal 
"Diário de Moçambique" ao roubo de veículos automóveis efetuados por militares da Força Aérea na cidade da Beira. 1966 / 
1973 

 

 

 

UI 0767 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/018 - “Situação em Lourenço Marques e subúrbios”. Contém informações da PIDE sobre 
reuniões da seita Zione, assassínio do chefe de povoação Lulimir e situação na Circunscrição de Mossurize na região 
fronteiriça do território rodesiano. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/019 - “Situação em Tete” . Contém informações, mensagens e notícias sobre denúncia 
assinada por 40 missionários de Tete sobre atos de violência contra as populações, situação na Zâmbia, possíveis incidentes 
em Lourenço Marques e na Beira, ameaças de ataque a Quelimane e no distrito da Zambézia, atividades do cônsul-geral dos 
EUA em Lourenço Marques Joseph Alfred la Freniére, atividades do Field Marshal Okello. 1965 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/020 - “Atuação da firma Lourenço Marques Forwarding” . Contém informação da PIDE. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/021 - “Uso de estupefacientes” . Contém informações sobre toxicómanos nas Forças 
Armadas. 1967 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/022 - “Rádio da PIDE sobre emboscada por 10 milícias contra grupo terrorista em M. 
Praia”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/023 - “Rede de transmissões da FRELIMO”. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/024 - “Situação no aldeamento Imbada, em Muaguide”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/025 - “Atraso no pagamento de salários aos trabalhadores nativos das plantações de 
tabaco no distrito de Moçambique”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/026 - “Apresentação de populações” . Contém informações sobre apresentações em 
Cabo Delgado, aldeamento do Mapululo, moral do inimigo e populações controladas, situação de Mocimboa da praia, Palma 
e Nangada, estado de espirito da população da região de Vila Coutinho. 1965 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/027 - “Missões católicas em Moçambique” . Contém informação da PIDE sobr as missões 
de Bomela, Nangololo e Imbuho. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/028 - “Atividades do pessoal da firma americana Mozambique Gulf Oil”. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/029 - “Explorações piscatórias”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/030 - “Companhias de petróleo em Moçambique” . Contém informações da PIDE e do 
Ministério dos Negócios Políticos. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/222/0767/031 - “Libertação de 3 zambianos”. 1966  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/223 

Título: Relações de Moçambique com outros Países 

Datas extremas: 1964 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 768) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a relações entre Moçambique e a Rodésia do Norte e Rodésia do 
Sul, Malawi, Tanzânia, Canadá, ilhas Comores, Zâmbia, África do Sul, Suazilândia e Tanganica. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5900.  
 

UI 0768 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/001 - “Caminho-de-ferro entre a Rodésia do norte e o Tanganica”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/002 - “Relações com a Rodésia do Sul” . Contém informações sobre a quadrilha do 
crocodilo, base do MI6 e negociações anglo-rodesianas sobre a independência. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/003 - “Relações com o Malawi” . Contém relatórios de notícia sobre as relações do 
Malawi com a África do Sul. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/004 - “Relações com a Tanzânia” . Contém informações sobre as atividades do campo de 
treino de Mkumbo, armamento chinês, incidentes de fronteira, auxilio russo ao Tanganica e a Zanzibar, instrutores argelinos 
no Tanganica para treino de elementos da FRELIMO com material israelita, ajuda da RFA ao Tanganica, dissidências entre 
grupos adversos. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/005 - “Sobrevoos da Rodésia por 6 aviões F-84 com aterragem em Thornhill”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/006 - “Relações com o Canadá” . Contém informações e relatórios de notícia sobre 
exercícios do Alto Comando do Canadá em Moçambique, valor da base das Lages. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/007 - “Relações com as Ilhas Comores” . Contém relatório de noticia sobre a situação nas 
ilhas e relatório especial de informações do CTI de Timor sobre a influência da China na revolução africanas. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/008 - “Transportes para a Zâmbia” . Contém relatórios de notícia sobre transportes para 
a Zâmbia, hostilidades de Kuanda ao bloco África do Sul – Rodésia – Portugal, possível embargo ao porto da Beira, 
abastecimento de petróleo à Zâmbia, armamento para o Malawi, campo de refugiados de Mkushi. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/009 - “Apoio do Malawi” . Contém informações sobre o sobrevoo do Malawi por aviões 
da FAP, lancha de fiscalização Castor cedida ao Malawi, conflito entre o Malawi e a Tanzânia, cartas da missionária inglesa 
Joan Marjorie Antchife da missão de Messumba, ações subversivas em Moçambique com apoio no Malawi. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/010 - “Relações com autoridades sul-Africanas” . Contém informações sobre o auxílio sul-
Áfricano a Portugal, operação Goivo, estudo de dispositivo de defesa da África Austral, planeamento de contingência para a 
defesa do sul da África, missão à África do Sul, fornecimento de aviões pelos EUA e conversações com chefes militares da 
RAS. 1967 / 1971 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/011 - “Relações com a Suazilândia”. Contém informações e notícias sobre o estado de 
espirito da população da Suazilândia para com os portugueses. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/012 - “União Tanganica - Zanzibar” . Contém informações sobre a situação interna, 
movimentos fronteiriços, agitação contra Moçambique, fornecimento de armas chinesas para a Tanzânia, rebelião no 
Tanganica, transportes da Tanzânia para a Zâmbia e emissão de rádio Tanzânia. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/223/0768/013 - “Relações com autoridades militares rodesianas” . Contém informações e 
mensagens sobre oferecimento de helicópteros pelas autoridades rodesianas, curso de pisteiros, cooperação da Rodésia, 
proposta inglesa para o acordo anglo-rodesiano, relatório da reunião de comandos militares de Moçambique e da Rodésia. 
1968 / 1969 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/224 

Título: Movimento dos navios Britânicos ao largo da Beira 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 769 - 770) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos movimentos dos navios britânicos ao largo da Beira e 
situação no canal de Moçambique. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 5972.  
 

UI 0769 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0769/001 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0769/002 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0769/003 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0769/004 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0769/005 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1966  
 

 

 

UI 0770 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0770/006 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0770/007 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0770/008 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0770/009 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos de situação no canal de Moçambique, deslocação a Salisbury de oficiais para reunião de cifra e transmissões e 
dispositivo das fragatas na província de Moçambique. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0770/010 - “Movimento dos navios britânicos ao largo da Beira” . Contém mensagens e 
resumos da situação no canal de Moçambique. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0770/011 - “Esquadra inglesa em Moçambique” . Contém informações, notícias e mensagens 
sobre violação de águas territoriais e movimentos de navios ao largo da Beira. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/224/0770/012 - “Esquadra inglesa em Moçambique” . Contém informações, notícias e mensagens 
sobre atividades de unidades mercantes de determinados países, concentração de forças navais britânicas no canal de 
Moçambique, atividade naval britânica, movimentos de navios britânicos ao largo da Beira, forças navais no Indico, 
movimento das unidades da marinha de guerra inglesa. 1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/225 

Título: Índia 

Datas extremas: 1961 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 771 - 772) contendo um total de 10 processos, 11 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com relatórios de informações do Comando Militar do Estado Português 
da Índia - CMEPI. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 6000. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0771 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0771/001 - “Relatórios de informações da Índia Portuguesa” . Contém PERINTREPS do CMEPI e 
informações e mensagens sobre os movimentos de libertação de Goa, situação do guarda indiano Vitola Xencora Kalbhor, 
deserções, tradução da imprensa da União Indiana, diretivas para a defesa de Goa, Damão e Diu, violações de território do 
estado português da Índia, atividades em Nagar Aveli, rapto de um agricultor em Goa, 2 fotografias da espoleta de mercúrio 
encontradas em Cansaulim, espoletas para armadilhas encontradas em Goa com esquema do funcionamento de armadilha e 
2 fotografias. 1960 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0771/002 - “Relatórios de informações da Índia Portuguesa” . Contém PERINTREPS do CMEPI e 
informações sobre a violação do território de Goa, atividades contra o Estado da Índia, diretiva para a ação psicossocial, 
relatórios especiais de informações, prisão de agentes portugueses na União Indiana, planos de ação psicológica, boletins de 
notícia. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0771/003 - “Relatórios de informações da Índia Portuguesa” . Contém PERINTREPS do CMEPI e 
plano de operações “Sentinela”, instalação de um governo provisório em Diu, relações entre os expedicionários europeus e a 
população do Estado da Índia com extratos do livro “O signo da Ira” de Orlando Costa, situação em Nagar-Aveli. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0771/004 - “Relatórios de informações da Índia Portuguesa” . Contém informações, recortes 
de notícias e mensagens sobre a invasão da Índia Portuguesa, bases para a recuperação do pessoal da guarnição do estado 
da índia e plano de ação psicológica, 7 fotografias de uma embarcação. 1961 / 1962 

 

 

 

UI 0772 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0772/005 - “Relatórios de informações da Índia Portuguesa” . Contém informações e recortes 
de notícias sobre a situação em Goa, receção e encaminhamento dos prisioneiros militares na Índia, fugitivos de goa 
entregues pelo comandante de um navio italiano às autoridades indianas. 1962 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0772/006 - “Informação do MNE sobre um grupo de 24 estudantes angolanos que chegou em 
Goa a convite do governo indiano”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0772/007 - “Informação do MNE sobre a ocupação de Diu pelas forças indianas”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0772/008 - “Desertores do Estado português da Índia”. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0772/009 - “Situação em Goa” . Contém artigos de imprensa e informações da PIDE. 1966 / 
1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/225/0772/010 - “Informação do MNE sobre o caso de Cachemira”. 1964  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/226 

Título: Macau 

Datas extremas: 1973 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 773 - 775) contendo um total de 23 processos, 55 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos do Comando Territorial Independente de Macau – CTIM. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  7000 

Idioma e escrita: Contém documentos em mandarim. 
 

UI 0773 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/001 - “Informações sobre Macau”. Contém relatórios especais de informações do CTIM 
sobre notícias publicadas na imprensa de Hong-Kong, emissões da Rádio Pequim, atitudes da China em relação a Macau, 
deserções em Hong-Kong, construção de três guaritas pelos comunistas chineses com 2 fotografias e mapa, organizações 
chinesas especializadas para a infiltração no continente Áfricano, construção de barragens nas ilhas junto a Macau. 1960 / 
1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/002 - “Informações sobre Macau”. Contém informações da PIDE e boletins mensais de 
informações do Centro de Informação e Turismo de Macau, divergências sino-soviéticas, relatórios especais de informações 
do CTIM sobre incidentes, emissões da Rádio Senegal, organização atual do partido comunista em Macau, relatório anual de 
informações e 3 plantas e 2 mapas. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/003 - “Informações sobre Macau”. Contém informações da PIDE, relatórios periódicos de 
contrainformação, planos de operações conjuntos e relatórios especiais de informações sobre incidentes de fronteira sino-
indiana, 4 fotografias sobre jantar de confraternização e despedida da guarnição de Macau, diretiva para segurança e defesa 
de Macau. 1962 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/004 - “Informações sobre Macau”. Contém relatório da visita do chefe dos Serviços de 
Economia de Macau à Feira Industrial e Comercial de Cantão, informações da PIDE, panfletos de propaganda anticomunista e 
documentos impressos respeitantes ao pessoal utilizado em ações subversivas no continente chinês com as respetivas 
traduções, relatório anual de atividades do CTIM, relatórios especiais de informações sobre investigações nucleares na China. 
1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/005 - “Informações sobre Macau”. Contém relatórios especiais de informações do CTIM, 
1 fotografia da Pequim Review que retrará a ingenuidade e inconsistência de vários argumentos da política anti China, 
relatórios especiais de informações, informações da PIDE, ação da Cruz Vermelha, 18 fotografias dos panfletos de 
propaganda apreendidos, material de guerra e munições e 2 barcos e outros artigos apreendidos. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/006 - “Informações sobre Macau”. Contém relatórios de contrainformação, boletim de 
informações sobre organização nacionalista detetada em Macau, informações sobre Higino Pedro Gomes, relatórios 
especiais de informações do CTIM, relatório anual de informações, situação interna de Macau, luta armada em Angola. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/007 - “Relatórios de contrainformação de Macau” . Contém relatórios do Comando de 
Defesa Marítima, do Quartel-General de Macau, 30 fotografias de material explosivo apreendido em Macau, relatórios 
especiais de informações sobre ações terroristas junto das fronteiras de Macau e Hong-Kong. 1962 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/008 - “Normas de Execução Permanente do Serviço de Informações e contrainformação 
do CTIM”. 1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/009 - “Situação em Macau no período entre 15 de janeiro e 15 de março de 1968” . 
Contém carta do secretário geral de Macau e mensagem de natal do Comandante-Chefe. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/010 - “Interesse da China na aprendizagem do português”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/011 - “Informações da PIDE sobre Macau”. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/012 - “Visita a Macau pelo senador Mike Mansfield”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/013 - “Ordens de transporte para Macau”. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0773/014 - “Relatório da missão à província de Macau do CMTE Correia de Barros” . Contém 
resposta do governo de Macau ao protesto que lhe foi apresentado pela comissão representativa dos habitantes chineses de 
Macau e cartas do Dr. Adolfo Jorge sobre a situação em Macau. 1967 / 1968 

 

 

 

UI 0775 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/015 - “Informações sobre Macau” . Contém relatórios especiais de informações do 
Quartel-General e informações da PIDE. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/016 - “Sitreps do Comando-chefe de Macau” . Contém notícias da Reuter sobre a 
situação política. 1964 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/017 - “Relatórios periódicos de contrainformação do Comando de Defesa Marítimo de 
Macau”. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/018 - “Relatórios de periódicos ação psicológica de Macau” . Contém relatórios de 
notícias sobre as atividades da Guarda Vermelha, situação política de Macau, penetração chinesa em África. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/019 - “Relatório anual do CTIM”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/020 - “Atividades comunistas em Macau . Contém informações da PIDE. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/021 - “Imprensa sobre Macau” . Contém artigos de imprensa sobre a situação em Macau, 
manifestações católicas, Macau e a imprensa estrangeira. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/022 - “Telegramas expedidos do Ministro do Ultramar para Macau”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/226/0775/023 - “Telegramas recebidos do Governador de Macau no Ministério do Ultramar”. 1966 
/ 1967 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/227 

Título: Incidentes em Macau 

Datas extremas: 1973 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 776) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos aos incidentes em Macau, na ilha de Taipa. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  7012 

Idioma e escrita: Contém documentos em mandarim. 
 

UI 0776 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/227/0776/001 - “Incidentes em Macau” . Contém mensagens, sitreps e informações sobre a 
situação em Macau, SUPINTREPS de contrassubversão do pessoal militar do CTIM sobre incidentes na Taipa e recortes de 
imprensa. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/227/0776/002 - “Incidentes em Macau” . Contém relatórios em mau estado de conservação. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/227/0776/003 - “Incidentes em Macau” . Contém telegramas recebidos e expedidos entre o 
Ministério do Ultramar e o governador da província de Macau. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/227/0776/004 - “Incidentes em Macau” . Contém telegramas recebidos e expedidos entre o 
Ministério do Ultramar e o governador da província de Macau. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/227/0776/005 - “Incidentes em Macau” . Contém informação do diretor-geral dos Negócios 
Políticos do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a visita a Macau, relatório sobre a missão à província de Macau pelo 
CMTE Correia de Barros, relação de acontecimentos. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/227/0776/006 - “Incidentes em Macau” . Contém mensagens e informações sobre a situação em 
Macau, atividades comunistas em Macau. 1967  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/228 

Título: PERINTREPS de Macau 

Datas extremas: 1960 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 777 - 778) contendo um total de 13 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS do Comando Territorial Independente de Macau – CTIM, do Comando-
Chefe de Macau e Comando Militar de Macau – CMDMC e do Comando de Defesa Marítimo de Macau COMDEFMAR. O 
território de Macau constituía a 4ª Região Militar, de acordo com o Decreto-Lei nº 43.351, de 24 de novembro de 1960, 
juntamente com Moçambique e os comandos territoriais. O CCFAM existiu até 1966, sendo continuado pelo CTIM a partir de 
1967. De julho de 1968 a outubro de 1970, o CMDMC esteve em atividade e em novembro de 1970 o CTIM foi reativado. Em 
1974, o CCFAM estava novamente operacional.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  7012 

Idioma e escrita: Contém documentos em mandarim. 
 

UI 0777 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/001 - “PERINTREPS nº 6 – 12 do CTIM” . Faltam nº 1 a 5. 1960  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/002 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do CTIM”. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/003 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do CTIM e Comando-Chefe”. 1962  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/004 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do Comando-Chefe de Macau” (Falta nº 11). Falta nº 11. 
1963  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/005 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do Comando-Chefe de Macau”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/006 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do Comando-Chefe de Macau”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/007 - “PERINTREPS nº 1 – 11 do CTIM”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0777/008 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do CTIM”. 1967  
 

 

 

UI 0778 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0778/009 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do CTIM e CMDMC”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0778/010 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do CMDMC”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0778/011 - “PERINTREPS nº 1 – 11 do CMDMC”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0778/012 - “PERINTREPS nº 3 – 5 do CMDMC”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/228/0778/013 - “PERINTREPS nº 1 – 6 do COMDEFMAR”. 1963  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/229 
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Título: Timor 
Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 779 - 781) contendo um total de 33 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a informações sobre a situação militar e política de Timor, 
incluindo normas e diretivas, visitas, transportes, relatórios de comando, SITREPs e SUPINTREPS, ação psicológica e 
contrainformação, incidentes de fronteira e em especial em Oecússi, relações com países vizinhos e artigos de impressa. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  8000. Os estudos de informação sobre a Guiné, Cabo 
Verde, Timor e Macau com estimativa da situação do IN referida a 1967 e 1970 foram incluídos na SR. 77 
[PT/ADN/SGDN/2REP/077]. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0779 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/001 - “Informações sobre Macau” . Contém informações sobre a situação em Jakarta, 
pedido de consulta de carta aérea de Timor pela Timor Oil Company, situação no Timor indonésio e no concelho de 
Bobonaro, relatório sobre os incidentes na fronteira terrestre pelo Comando-Chefe de Timor, informação do Governo de 
Timor sobre Incidentes de fronteira. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/002 - “Timor – Sleeping Island” . Contém recorte de imprensa do The Bulletim por Robert 
Raymond. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/003 - “Normas e Diretivas de Timor” . Contém diretiva para a segurança e defesa de 
Timor, carta da província de Timor com análise de alguns aspetos da situação militar com dispositivo de proteção: situação 
de vigilância, prevenção e de alerta e mensagens sobre pessoal. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/004 - “Informação sobre preparativos de ataque a Timor”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/005 - “Informações do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre Timor” . Contém 
informações sobre a política externa e interna da Indonésia comunicadas pela Legação de Portugal em Jacarta e extratos do 
relatório elaborado pelo Cônsul de Portugal em Jacarta sobre a visita a Timor. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/006 - “Informações do Ministério do Ultramar sobre Timor” . Contém informações sobre 
pedido de aterragem de um avião pelo CAP David Fowler e situação geral em Timor em fevereiro de 1965. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/007 - “Visita do subsecretário de Estado da administração Ultramarina a Timor”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/008 - “Transportes de tropas para o CTI de Macu e Timor”. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/009 - “Relatórios de notícia sobre o comportamento do cônsul da Indonésia em Díli, 
relações diplomáticas com a Indonésia e reunião em Bandung”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/010 - “Relatório especial de informações 1/64 do CTI de Timor”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/011 - “Telegramas do Consulado de Portugal em Jacarta sobre declarações de Malik e a 
situação em Timor”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/012 - “Relatório da Comissão de Coordenação de Defesa Civil de Timor” . Contém oficio e 
diretiva do governador de Timor sobre a criação dos Serviços de Centralização e Coordenação de Informações nas províncias 
Ultramarinas e informação e despacho do Ministro do Ultramar. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/013 - “Relatórios trimestrais de Comando do CCFA Timor”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/014 - “Relatório anual de Comando do CTI de Timor”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/015 - “Sitreps mensais do CCFA de Timor”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/016 - “Sitreps circunstanciados mensais do CTI de Timor”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/017 - “Sitreps circunstanciados mensais do Comando de Defesa Marítima de Timor”. 
1972 / 1973 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/018 - “Intransrep da CHERET sobre a situação política interna”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0779/019 - “Supintrep de contrassubversão 4/74 do CTI de Timor”. 1974  
 

 

 

UI 0780 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0780/020 - “Desertores de Timor”. Contém informações e telegramas sobre deserções, morte 
do CAP Canuto e entrega de desertores às autoridades. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0780/021 - “Vigilância marítima em Timor”. Contém mensagens sobre submarino indonésio. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0780/022 - “Relatórios de contrainformação do CTI de Timor”. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0780/023 - “Relatórios periódicos de ação psicossocial do CTI de Timor”. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0780/024 - “Informações sobre ação psicológica em Timor” . Contém informações sobre a 
situação económica e educacional, averiguações sobre um curandeiro de nome Lauc, propaganda e circular sobre relatórios 
de ação psicológica, documentos da União da República Timor-Dili. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0780/025 - “Incidentes de fronteira em Timor” . Contém informações sobre incidentes em 
Maganuto Cittrana e Oecússi com relatório da reunião com as Indonésia, fiscalização das águas costeiras de Timor, atividades 
das autoridades indonésias em Timor, situação política, informações do chefe de Brigada da Policia em Oecússi, intrasreps da 
CHERET e informações da PIDE. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0780/026 - “Incidente de Oecússi”. Contém informações sobre a demarcação da fronteira no 
enclave de Oecússi e a constituição da Comissão Luso-Indonésia, notícias publicadas nos jornais indonésios, relatórios dos 
acontecimentos relativos aos incidentes de fronteira. 1966 / 1967 

 

 

 

UI 0781 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/027 - “Vencimentos do pessoal em serviço no CTI de Timor” . Contém informações sobre 
aumento das rendas das casas distribuídas a oficiais e sargentos em serviço, vencimentos e gratificações de oficias milicianos. 
1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/028 - “Movimentos religiosos em Timor” . Contém informação da PIDE sobre organização 
religiosa em Timor, e relatório de notícia sobre reunião de uma conferência islâmica em Bandung. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/029 - “Informação sobre Nai Buti”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/030 - “Relatório de notícia do adido naval em Madrid sobre o pedido de orçamento do 
governo indonésio para a compra de navios a dois estaleiros japoneses”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/031 - “Relações com países vizinhos de Timor”. Contém informações sobre o problema 
da demarcação da fronteira, artigo de impressa sobre o problema de Timor português na política externa da Indonésia, 
relações com as autoridades indonésias, situação no Timor indonésio, ambiente na fronteira, manifesto do Presidio Central 
da união da República de Timor, evolução política da Indonésia, comportamento do cônsul indonésia em Díli, defesa de 
Timor, relações diplomáticas com a Indonésia. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/032 - “Operação Iatá”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/033 - Análise do quadro e das estruturas da província de Timor pela 3ª repartição do 
quartel-general do Comando Territorial Independente de Timor. Contém informações sobre a vida económica e social, 
organização politico-administrativa e aspetos militares. 1966 / 1966 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/229/0781/034 - “Situação em Timor”. Contém cópia da tradução de uma entrevista concedida pelo 
governador de Timor e cópia de artigo de Peter Schumacher. 1974  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/230 

Título: PERINTREPS de Timor 
Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 782 - 783) contendo um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por PERINTREPS do Comando Territorial Independente de Timor e do Comando-Chefe 
das Forças Armadas de Timor. O território de Timor constituía a 4ª Região Militar, de acordo com o Decreto-Lei nº 43.351, de 
24 de Novembro de 1960, juntamente com Moçambique e os comandos territoriais. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 8251 

 

UI 0782 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0782/001 - “PERINTREPS nº 5 – 12 do CTIT” . Faltam nº 1 a 4. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0782/002 - “PERINTREPS nº 1 – 12 do CTIT”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0782/003 - “PERINTREPS nº 1 – 6 do CTIT”. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0782/004 - “PERINTREPS nº 7 – 12 do CTIT”. 1966-07 / 1966-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0782/005 - “PERINTREPS nº 1 – 6 do CTIT”. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0782/006 - “PERINTREPS nº 7 – 12 do CTIT”. 1967-07 / 1967-08 

 

 

 

UI 0783 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/007 - “PERINTREPS nº 1 – 6 do CTIT”. 1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/008 - “PERINTREPS nº 7 – 12 do CTIT”. 1968-07 / 1968-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/009 - “PERINTREPS nº 1 – 6 do CTIT”,. 1969-01 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/010 - “PERINTREPS nº 7 – 12 do CTIT”. 1969-07 / 1969-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/011 - “PERINTREPS nº 1 – 13 do CTIT”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/012 - “PERINTREPS nº 1 – 5 do CTIT”. 1971-01 / 1971-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/013 - “PERINTREPS nº 1 – 6 do CCFAT”. Falta nº 5. 1972-07 / 1972-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/014 - “PERINTREPS nº 8 – 9 do CTIT” . Ffalta o ano de 1973. 1972-08 / 1972-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/230/0783/015 - “PERINTREPS nº 3 – 4 do CTIT”. Faltam nº 1 -2. 1974-03 / 1974-04 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/231 

Título: Exercício ALCORA 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 5 cxs. (nº 784 - 788) contendo um total de 40 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos ao ALCORA, nome de código dado a uma aliança política e 
militar entre Portugal, a África do Sul e a Rodésia. Coloca questões decisivas sobre a forma como os governos de Salazar e de 
Marcelo Caetano abordaram a questão colonial, o estado unitário, multicultural e multiétnico, do Minho a Timor, a guerra e 
como em segredo procuraram outras saídas. 
Sistema de organização: Série ordenada pelo nº original de processo. 
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Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0784 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0784/001 - “Documentos de apoio ao exercício ALCORA” . Contém catálogo de cursos da 
Escola de Guerra Especial do Exército dos EUA, aspeto militar da OUA, situação da União Soviética, evolução da situação do 
inimigo na Guiné, reorganização dos comandos militares e do SGDN, mapa da Guiné e mapa com a área aproximada da 
subversão inimiga em 1970. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0784/002 - “Situação na África Austral” . Contém exemplar em inglês e respetiva tradução. 
1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0784/003 - “Plano de defesa para a África Austral. Exposição portuguesa e sul-africanas” . 
Contém conversações com a RAS com relatório do CEMGFA. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0784/004 - “Cooperação entre Portugal, RAS e Rodésia na defesa da África Austral” . Contém 
relatório sobre as conversações entre as autoridades militares da RAS e de Portugal, ponto de vista sul-africano acerca da 
conduta geral da campanha no sueste de Angola em junho de 1968 a janeiro de 1970 baseado em extratos do relatório do 
GEN Fraser, evolução do apoio dos países limítrofes ao PAIGC de dezembro de 1969 a julho de 1970. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0784/005 - “Problemas de produção e exploração combinada das informações e problemas de 
contrainformação”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0784/006 - “Exercício ALCORA: reuniões da Comissão de Coordenação” . Contém atas das 
reuniões, apreciação conjunta sobre a ameaça à África Austral, negociações tripartidas relativas ao exercício ALCORA, 
brochura com a conferência de imprensa do ministro dos Negócios Estrangeiros Rui Patrício, ata da reunião do CDM de 
Moçambique de 16 de dezembro de 1970, evolução da situação em 1970 em Angola. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0784/007 - “Exercício ALCORA. Subcomissão de Informações” . Contém ata da reunião de 9 de 
setembro, avaliação da ameaça contra territórios ALCORA. 1971  
 

 

 

UI 0785 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/008 - “Minutas da reunião da Comissão de Objetivos entre representantes das Forças 
Armadas portuguesas, rodesianas e sul-Africanas”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/009 - “Exercício ALCORA. Ameaça aos territórios ALCORA” . Contém estratégia do bloco 
soviético em África, situação interna nos territórios ALCORA. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/010 - “Ameaça aos países ALCORA – fatores”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/011 - “Exercício ALCORA. Reunião da subcomissão dos serviços secretos a realizar em 
Pretória de 1 a 4 de junho de 1971” . Contém minutas, apreciação conjunta sobre a ameaça à África Austral. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/012 - “Glossário de informações de termos e definições militares em português e inglês”. 
1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/013 - “Estudo de possíveis sanções contra os territórios ALCORA”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/014 - “Ameaça à África Austral”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0785/015 - “Apontamentos sobre a ameaça à África Austral”. 1972  
 

 

 

UI 0786 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0786/016 - “Avaliação da ameaça marítima contra os territórios ALCORA em médio e curto 
prazo” . Contém notas sobre as vulnerabilidades do inimigo, incluindo o ANC, situação interna nos territórios ALCORA e 
ameaça aérea para os países ALCORA. 1971 / 1972 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0786/017 - “Exercício ALCORA. Atas da 2ª e 3ª reunião da Subcomissão de Objetivos”. 1971 / 
1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0786/018 - “Exercício ALCORA. Atas das reuniões da Subcomissão de Planeamento Aéreo - 
APSC” . Contém documentos das reuniões, reconhecimento fotográfico a alta altitude e em objetivos e procedimentos para o 
apoio aéreo, sistemas de cooperação inter Forças Armadas ALCORA. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0786/019 - “Exercício ALCORA. Contém projeto do Manual ALCORA de Informações, estudo 
dos objetivos do inimigo, informações em Moçambique. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0786/020 - “Comunicação da Comissão de Coordenação ALCORA para a Subcomissão de 
Informações”. 1973  
 

 

 

UI 0787 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0787/021 - “Exercício ALCORA. Estatísticas necessárias ao exercício documental. Contém 
minuta. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0787/022 - “Exercício ALCORA. Preparação da reunião da ISC em Salisbúria” . Contém 
procedimentos para a Subcomissão de Informações e notas sobre a crise mundial do petróleo. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0787/023 - “Exercício ALCORA. Sistema e apoio logístico”. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0787/024 - “ISC1 – Efeitos das possíveis sanções contra os terroristas”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0787/025 - “ISC2 – Avaliação da ameaça contra os territórios ALCORA”. Contém Exercício 
ALCORA: A ameaça 1972 - 1976, ameaça a médio e curto prazo, situação do inimigo em Angola, estudos de avaliação da 
ameaça com previsão da evolução da situação em Moçambique, síntese da situação em Moçambique, situação na Rodésia. 
1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0787/026 - “ISC2A - Avaliação da ameaça aos territórios ALCORA a médio e curto prazo”. 
Contém estudos de avaliação, estratégia do bloco ocidental em África. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0787/027 - “ISC3 – Ameaças aos países ALCORA. Fatores” . Contém Exercício ALCORA. Sinopse 
da ameaça 1972 – 1976, defesa aérea de Angola e Moçambique, ameaça aérea para os países ALCORA, avaliação da ameaça 
aérea aos territórios ALCORA. 1971 / 1972 

 

 

 

UI 0788 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/028 - “ISC13 – Ameaça de tipo não-convencional contra os portos e a navegação dos 
países ALCORA” . Contém sistema de proteção dos navios mercantes em Moçambique, ameaça de tipo não-convencional 
contra os portos e a navegação de Angola e Moçambique. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/029 - “ISC17 – Vulnerabilidades inimigas” . Contém vulnerabilidades do inimigo em 
Angola e Moçambique. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/030 - “ISC19 – Táticas inimigas”.  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/031 - “ISC21 – Ameaça aérea aos territórios ALCORA, 1972 – 1976”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/032 - “ISC22 – Estudo da ameaça terrestre aos territórios ALCORA”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/033 - “ISC24 – Documento de trabalho para a reunião de 3 a 8 de julho de 1972 em 
Lisboa da Subcomissão de informações”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/034 - “ISC25 – Ata da reunião da subcomissão de informações realizada em Lisboa de 4 a 
14 de julho de 1972". 1972  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

342/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/035 - “ISC27 - Símbolos e abreviaturas militares”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/036 - “ISC29 -  Atividades de guerra eletrônica inimiga”.  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/037 - “Boletins mensais ALCORA nº 1 e 2. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/038 - “Boletins mensais ALCORA nº 1 e 6. 1973-01 / 1973-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/039 - “Boletins mensais ALCORA nº 7 e 10. 1973-07 / 1973-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/231/0788/040 - “Boletins mensais ALCORA nº 1 e 2. 1974-01 / 1974-05 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/232 

Título: Resenhas de imprensa e circulares do MNE 

Datas extremas: 1966 / 1971 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 789 - 792) contendo um total de 20 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por resenhas de imprensa e circulares informativas dos Serviços de Informação e da 
Direção Geral dos Negócios Políticos e da Administração Interna do Ministério dos Negócios Estrangeiros. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 9018. 
 

UI 0789 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0789/001 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE” . Contém recortes de notícias. 1963 / 
1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0789/002 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0789/003 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0789/004 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0789/005 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1964 / 1965 

 

 

 

UI 0790 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0790/006 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0790/007 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0790/008 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0790/009 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0790/010 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. Contém lista dos movimentos 
políticos, associações e seitas religiosas de Angola e internacionais. 1966  
 

 

 

UI 0791 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0791/011 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0791/012 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0791/013 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1967  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0791/014 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0791/015 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1968  
 

 

 

UI 0792 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0792/016 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0792/017 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0792/018 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0792/019 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/232/0792/020 - “Resenhas de imprensa e circulares do MNE”. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/233 

Título: Imprensa e rádio estrangeira do MU 

Datas extremas: 1967 / 1974 

Dimensão e suporte: 13 cxs. (nº 793 - 805) contendo um total de 74 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por resenhas de imprensa e rádio estrangeira do Gabinete dos Negócios Políticos do 
Ministério do Ultramar, continuado a partir de abril de 1974 pelo Ministério da Coordenação Interterritorial.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº processo original: 277.2 e 9277 

 

UI 0793 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0793/001 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 53”. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0793/002 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 1 - 5”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0793/003 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 6 - 9”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0793/004 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 10 - 14”. 1968-03 / 1968-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0793/005 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 15 - 18”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0793/006 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 19 - 22”. 1968-05  
 

 

 

UI 0794 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0794/007 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 23 - 26”. 1968-05 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0794/008 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 27 - 31”. 1968-06 / 1968-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0794/009 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 32 - 35”. 1968-07 / 1968-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0794/010 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 36 - 39”. 1968-08 / 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0794/011 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 40 - 44”. 1968-09 / 1968-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0794/012 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 45 - 48”. 1968-10 / 1968-11 
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UI 0795 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0795/013 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 49 - 52”. 1968-11 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0795/014 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 1 - 5”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0795/015 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 6 - 9”. 1969-01 / 1969-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0795/016 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 10 - 13”. 1969-02 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0795/017 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 14 - 18”. 1969-03 / 1969-04 

 

 

 

UI 0796 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0796/018 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 19 - 22”. 1969-04 / 1969-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0796/019 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 23 - 26”. 1969-05 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0796/020 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 27 - 31”. 1969-06 / 1969-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0796/021 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 32 - 35”. 1969-07 / 1969-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0796/022 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 36 - 40”. 1969-08 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0796/023 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 41 - 44”. 1969-10  
 

 

 

UI 0797 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0797/024 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 45 - 48”. 1969-10 / 1969-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0797/025 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 49 - 52”. 1969-11 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0797/026 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 1 - 5”. 1969-12 / 1970-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0797/027 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 6 - 10”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0797/028 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 11 - 15”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0797/029 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 16 - 20”. 1970  
 

 

 

UI 0798 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0798/030 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 21 - 25”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0798/031 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 26 - 30”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0798/032 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 31 - 35”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0798/033 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 36 - 40”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0798/034 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 41 - 44”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0798/035 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 45 - 48”. 1970  
 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

345/428 
 

 

UI 0799 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0799/036 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 49 – 52”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0799/037 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 1 – 5”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0799/038 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 6 – 10”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0799/039 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 11 – 15". 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0799/040 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 16 – 20”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0799/041 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 21 – 25”. 1971  
 

 

 

UI 0800 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0800/042 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 26 – 30”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0800/043 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 31 – 35”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0800/044 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 36 – 40”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0800/045 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 41 – 45”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0800/046 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 46 – 50”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0800/047 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 51 – 53”. 1971  
 

 

 

UI 0801 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0801/048 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 1 – 5”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0801/049 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 6 – 10”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0801/050 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 11 – 15”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0801/051 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 16 – 20”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0801/052 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 21 – 25”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0801/053 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 26 – 30”. 1972  
 

 

 

UI 0802 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0802/054 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 31 – 35”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0802/055 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 36 – 40”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0802/056 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 41 – 45”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0802/057 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 46 – 49”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0802/058 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 50 – 52”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0802/059 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 1 – 5”. 1973  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

346/428 
 

 

 

 

UI 0803 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0803/060 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 6 – 10”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0803/061 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 11 – 15” . Contém nº especial sobre 
as eleições legislativas no ultramar. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0803/062 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 16 – 20”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0803/063 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 21 – 25”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0803/064 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 26 – 30”. 1973  
 

 

 

UI 0804 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0804/065 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 31 – 35”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0804/066 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 36 – 40”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0804/067 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 41 – 45”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0804/068 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 46 – 49”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0804/069 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 50 – 52”. 1973  
 

 

 

UI 0805 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0805/070 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 1 – 5”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0805/071 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 6 – 10”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0805/072 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 11 – 15”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0805/073 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 16 – 20” . Falta nº 19. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/233/0805/074 - “Resenha de Imprensa e rádio estrangeira, nº 21 – 26”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/234 

Título: Imprensa Ultramarina do MU 

Datas extremas: 1967 / 1974 

Dimensão e suporte: 10 cxs. (nº 806 - 815) contendo 71 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série de resenhas de imprensa ultramarina com notícias diversas publicadas nos jornais do Gabinete dos 
Negócios Políticos do Ministério do Ultramar.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº processo original: 277.3 e 9277 

 

UI 0806 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0806/001 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 53”. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0806/002 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 1 - 5”. 1968-01 / 1968-02 
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Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

347/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0806/003 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 6 - 10”. 1968-02 / 1968-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0806/004 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 11 - 15”. 1968-03 / 1968-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0806/005 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 16 - 20”. 1968-04 / 1968-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0806/006 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 21 - 25”. 1968-05 / 1968-06 

 

 

 

UI 0807 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0807/007 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 26 - 30”. 1968-06 / 1968-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0807/008 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 31 - 35”. 1968-07 / 1968-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0807/009 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 36 - 40”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0807/010 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 41 - 45”. 1968-10 / 1968-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0807/011 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 46 - 48”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0807/012 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 49 - 52” . Falta nº 51. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0807/013 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 1 - 5”. 1969-01  
 

 

 

UI 0808 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/014 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 6 - 10”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/015 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 11 - 14”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/016 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 15 - 18”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/017 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 19 - 22”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/018 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 23 - 26”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/019 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 27 - 31”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/020 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 32 - 35”. Contém informação sobre o 
pipeline entre o Suez e Alexandria. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0808/021 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 36 - 40”. 1969-09  
 

 

 

UI 0809 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/022 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 41 - 44”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/023 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 45 - 48”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/024 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 49 - 52”. 1969-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/025 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 1 - 5”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/026 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 6 - 10”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/027 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 11 - 15”. 1970  



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

348/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/028 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 16 - 20”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0809/029 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 21 - 25”. 1970  
 

 

 

UI 0810 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0810/030 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 26 - 30”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0810/031 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 31 - 35”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0810/032 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 36 - 40”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0810/033 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 41 - 46”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0810/034 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 47 - 52”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0810/035 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 1 - 5”. 1971  
 

 

 

UI 0811 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0811/036 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 6 - 10”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0811/037 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 11 - 15”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0811/038 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 16 - 20”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0811/039 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 21 - 25”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0811/040 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 26 - 30”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0811/041 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 31 - 35”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0811/042 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 36 - 40”. 1971  
 

 

 

UI 0812 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/043 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 41 - 46” . Falta nº 43. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/044 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 47 - 53”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/045 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 1 - 5”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/046 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 6 - 10”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/047 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 11 - 15”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/048 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 16 - 20”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/049 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 21 - 25”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0812/050 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 26 - 30”. 1972  
 

 

 

UI 0813 
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 PT/AND/   

  

 

349/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0813/051 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 31 - 35”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0813/052 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 36 - 40”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0813/053 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 41 - 44”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0813/054 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 45 - 48”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0813/055 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 49 - 52”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0813/056 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 1 - 5”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0813/057 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 6 - 10”. 1973  
 

 

 

UI 0814 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0814/058 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 11 - 15”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0814/059 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 16 - 20”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0814/060 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 21 - 25”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0814/061 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 26 - 30”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0814/062 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 31 - 35”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0814/063 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 36 - 40”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0814/064 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 41 - 45”. 1973  
 

 

 

UI 0815 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0815/065 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 46 - 49”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0815/066 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 50 - 52”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0815/067 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 1 - 5”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0815/068 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 6 – 10”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0815/069 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 11 - 15”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0815/070 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 16 - 20”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/234/0815/071 - “Resenhas de imprensa ultramarina, nº 21 - 25”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/235 

Título: Política Internacional e posição de Portugal no exterior do MU 

Datas extremas: 1968 / 1974 

Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 816 - 824) contendo 75 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série de resenhas sobre a política internacional e a posição de Portugal no exterior do Gabinete dos 
Negócios Políticos do Ministério do Ultramar e a partir de maio de 1974 passa para o Ministério da Coordenação 
Internacional. 
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 PT/AND/   

  

 

350/428 
 

Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº processo original: 277.4 e 9277. 
 

UI 0816 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/001 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 1 – 5”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/002 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 6 – 9”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/003 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 10 – 13”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/004 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 14 – 18”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/005 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 19 – 22”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/006 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 23 – 26”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/007 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 27 – 31”. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/008 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 32 – 35”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0816/009 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 36 – 39”. 1968-09  
 

 

 

UI 0817 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0817/010 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 40 – 44”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0817/011 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 45 – 48”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0817/012 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 49 – 52” . Falta nº 51. 
1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0817/013 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 1 – 5”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0817/014 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 6 – 9”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0817/015 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 10 – 13”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0817/016 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 14 – 18”. 1969-04  
 

 

 

UI 0818 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/017 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 19 – 22”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/018 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 23 – 26”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/019 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 27 – 31”. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/020 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 32 – 35”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/021 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 36 – 40”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/022 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 41 – 44”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/023 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 45 – 48”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0818/024 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 49 – 52”. 1969-12  
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 PT/AND/   

  

 

351/428 
 

 

UI 0819 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/025 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 1 – 5”. 1970-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/026 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 6 – 9”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/027 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 10 – 13”. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/028 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 14 – 18”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/029 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 19 – 22”. 1970-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/030 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 23 – 26”. 1970-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/031 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 27 – 31”. 1970-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0819/032 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 32 – 35”. 1970-08  
 

 

 

UI 0820 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/033 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 36 – 40”. 1970-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/034 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 41 – 44”. 1970-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/035 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 46 – 48”. Falta nº 45. 
1970-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/036 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 49 – 52”. 1970-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/037 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 1 – 5”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/038 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 6 – 9”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/039 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 10 – 13”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/040 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 14 – 18”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/041 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 19 – 22”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0820/042 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 23 – 26”. 1971  
 

 

 

UI 0821 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/043 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 27 – 31”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/044 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 32 – 35”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/045 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 36 – 40”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/046 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 41 – 44”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/047 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 45 - 49”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/048 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 50 – 53”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/049 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 1 – 5”. 1972  
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 PT/AND/   

  

 

352/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/050 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 6 – 9”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/051 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 10 – 14”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0821/052 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 15 – 19”. 1972  
 

 

 

UI 0822 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/053 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 20 – 24”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/054 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 25 – 29”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/055 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 30 – 34”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/056 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 35 – 39”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/057 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 40 – 44”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/058 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 45 – 49”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/059 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 50 – 53”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/060 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 1 – 5”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/061 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 6 – 9”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0822/062 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 10 – 14”. 1973  
 

 

 

UI 0823 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/063 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 15 – 19”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/064 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 20 – 24”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/065 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 25 – 29”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/066 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 30 – 34”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/067 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 35 – 39”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/068 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 40 – 44”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/069 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 45 – 49”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0823/070 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 50 – 52”. 1973  
 

 

 

UI 0824 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0824/071 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 1 – 5”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0824/072 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 6 – 9”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0824/073 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 10 – 14”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0824/074 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 15 – 19”. 1974  
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 PT/AND/   

  

 

353/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/235/0824/075 - “Política internacional e posição de Portugal no exterior, nº 20 – 24”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/236 

Título: Situação interna das províncias Ultramarinas e acção exterior 

Datas extremas: 1968 / 1974 

Dimensão e suporte: 7 cxs. (nº 825 - 831) contendo 73 processos.  
Âmbito e conteúdo: Série de resenhas sobre a situação interna das províncias ultramarinas e ação exterior do Gabinete de 
Negócios Políticos do Ministério do Ultramar e a partir de maio de 1974 passa para o Ministério da Coordenação 
Internacional. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº processo original: 277.5 e 9277.  
 

UI 0825 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/001 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 1 - 5”. 1968-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/002 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 6 - 9”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/003 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 10 - 13”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/004 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 14 - 19”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/005 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 20 - 22”. 1968-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/006 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 23 - 26”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/007 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 27 - 31”. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/008 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 32 - 35”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/009 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 36 - 39”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0825/010 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 40 - 44”. 1968-10  
 

 

 

UI 0826 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/011 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 45 - 48”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/012 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 49 - 52”. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/013 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 1 - 5” . Falta nº 3. 
1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/014 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 6 - 9”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/015 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 10 - 13”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/016 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 14 - 18”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/017 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 19 - 22”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/018 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 23 - 26”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0826/019 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 27 - 31”. 1969-07  
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 PT/AND/   

  

 

354/428 
 

UI 0827 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/020 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 32 - 35”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/021 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 36 - 40”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/022 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 41 - 44”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/023 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 45 - 48”. 1969-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/024 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 49 - 52”. 1969-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/025 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 1 - 5”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/026 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 6 - 9”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0827/027 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 10 - 14”. 1970  
 

 

 

UI 0828 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/028 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 15 - 19”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/029 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 20 - 24”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/030 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 25 - 29”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/031 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 30 - 34”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/032 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 35 - 39”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/033 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 40 - 44”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/034 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 45 - 49”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0828/035 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 50 - 52”. 1970  
 

 

 

UI 0829 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/036 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 1 - 5”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/037 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 6 - 9”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/038 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 10 - 14”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/039 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 15 - 19”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/040 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 20 - 24”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/041 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 25 - 29”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/042 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 30 - 34”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/043 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 35 - 39”. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/044 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 40 - 44” . Falta nº 
43. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/045 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 45 - 49”. 1971  
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 PT/AND/   

  

 

355/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0829/046 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 50 - 54”. 1971  
 

 

 

UI 0830 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/047 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 1 - 5”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/048 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 6 - 9”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/049 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 10 - 14”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/050 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 15 - 19”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/051 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 20 - 24”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/052 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 25 - 29”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/053 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 30 - 34”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/054 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 35 - 39”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/055 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 40 - 44”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/056 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 45 - 49”. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0830/057 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 50 - 54”. 1972  
 

 

 

UI 0831 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/058 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 1 - 5”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/059 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 6 - 9”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/060 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 10 - 14”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/061 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 15 - 19”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/062 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 20 - 24”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/063 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 25 - 29”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/064 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 30 - 34”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/065 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 35 - 39”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/066 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 40 - 44”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/067 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 45 - 49”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/068 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 50 - 54”. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/069 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 1 - 5”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/070 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 6 - 9”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/071 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 10 - 14”. 1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/072 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 15 - 19”. 1974  
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 PT/AND/   

  

 

356/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/236/0831/073 - “Situação interna das províncias ultramarinas e acção exterior, nº 20 - 25”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/237 

Título: Boletins de informação da PSP 

Datas extremas: 1966 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 832) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por boletins de informação do Comando Geral da PSP sobre a situação geral, atividades 
suspeitas, situação no ultramar e no estrangeiro.   
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 278. 
 

UI 0832 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/001 - “Boletim de Informação da PSP nº 1 - 7. 1966-01 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/002 - “Boletim de Informação da PSP nº 8 - 13. 1966-07 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/003 - “Boletim de Informação da PSP nº 1 - 6. 1967-01 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/004 - “Boletim de Informação da PSP nº 7 - 12. 1967-07 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/005 - “Boletim de Informação da PSP nº 1 - 6. 1968-01 / 1968-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/006 - “Boletim de Informação da PSP nº 7 - 12. 1968-07 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/007 - “Boletim de Informação da PSP nº 1 - 6. Contém relatório de informações referente 
ao 1º de Maio de 1969. 1969-01 / 1969-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/008 - “Boletim de Informação da PSP nº 7 - 12. 1969-07 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/009 - “Boletim de Informação da PSP nº 6, 7, 8 e 11. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/237/0832/010 - “Resumo Semanal de Notícias da PSP” . Contém diretiva para a atuação contra 
possíveis distúrbios na noite de 31 de janeiro de 1971. 1970 / 1971 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/238 

Título: Relatórios de Contrassubversão do EME 

Datas extremas: 1964 / 1971 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 833 - 834) contendo um total de 12 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos compostos por relatórios, instruções e informações da 2ª Repartição do 
Estado-Maior do Exército sobre o estado de espírito das guarnições militares e das populações civis, ações condenáveis 
verificadas no período, ações de subversão, novos processos de subversão e contrassubversão.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 402 e 9258 

 

UI 0833 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0833/001 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém instruções de contrassubversão 
no Exército, relatórios periódicos, circulares, boletins de informação da 2ª REP/EME. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0833/002 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém circulares de contrassubversão, 
informações sobre propaganda subversiva, relatórios periódicos de contrassubversão, normas de segurança relativas a 
pessoal miliciano e praças ao serviço, relatórios periódicos de contrassubversão da 2ª REP/EME. 1965  
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 PT/AND/   

  

 

357/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0833/003 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém circulares de contrassubversão, 
INTREPS, SUPINTREPS e relatórios periódicos de contrassubversão da 2ª REP/EME, ações de subversão no meio civil, 
elementos sobre organização política e administrativa da nação destinados a praças. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0833/004 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém circulares, boletins de 
informação do EME, informações sobre atitudes inconvenientes e contrassubversão, SUPINTREPS e relatórios periódicos de 
contrassubversão da 2ª REP/EME. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0833/005 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém estudo da 2ª REP/EME sobre 
informações e contrainformação num batalhão em guerra subversiva. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0833/006 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém informações sobre minas de 
profundidade no porto de Lisboa, SUPINTREPS e relatórios periódicos de contrassubversão da 2ª REP/EME, reconhecimento 
aéreo visual das forças terrestres em guerra subversiva, permuta de informações, circular sobre o reconhecimento aéreo 
visual das forças terrestres em guerra subversiva. 1967  
 

 

 

UI 0834 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0834/007 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém diretivas da PSP contra 
possíveis distúrbios e outras atuações subversivas no país, SUPINTREPS, INTREPS e relatórios periódicos de contrassubversão 
da 2ª REP/EME, informações sobre a LUAR – Liga de União e de Ação Revolucionária, comunicados da LUAR, minas de 
profundidade no porto de Lisboa. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0834/008 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém normas de segurança relativas a 
ausências ilegítimas, circulares com instruções da 2ª REP/EME de segurança militar no Exército, SUPINTREPS de 
contrassubversão da 2ª REP/EME, diretivas da PSP contra possíveis distúrbios e outras atuações subversivas no país, 
propaganda comunista e infiltração de elementos desafetos nos sindicatos nacionais, panfleto da SPEME sobre a má língua, 
recortes de notícias sobre convite à subversão dos oficiais e da lei do serviço militar. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0834/009 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém informações sobre bandeiras de 
movimentos politico-subversivos hasteadas em portos das províncias ultramarinas, SUPINTREPS de contrassubversão da 2ª 
REP/EME. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0834/010 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém recortes de notícias sobre 
contrassubversão e tática, circulares sobre instrução a ministrar ao pessoal sobre os procedimentos a adotar em caso de 
retenção pelo inimigo, SUPINTREPS de contrassubversão da 2ª REP/EME. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0834/011 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém SUPINTREPS de 
contrassubversão da 2ª REP/EME. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/238/0834/012 - “Relatórios de contrassubversão do EME”. Contém INTREPS, SUPINTREPS de 
contrassubversão da 2ª REP/EME, informação sobre a ANSA. 1970 / 1971 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/239 

Título: Resumo diário de notícias do EME 

Datas extremas: 1967 / 1972 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 835 - 840) contendo um total de 38 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por resumos diários de notícias com interesse para o ultramar e do estrangeiro com 
interesse para Portugal elaborados pela 2ª repartição do EME.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 280.1 e 9280. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 68 – Relatórios de Situação no Ultramar Português do SGDN 
[PT/ADN/SGDN/2REP/068] e SR. 241 – Relatórios Periódicos sobre a Situação no Ultramar do EME 
[PT/ADN/SGDN/2REP/241]. 
 

UI 0835 
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 PT/AND/   

  

 

358/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0835/001 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1967-12 / 1968-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0835/002 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0835/003 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0835/004 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0835/005 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-05  
 

 

 

UI 0836 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0836/006 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0836/007 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0836/008 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0836/009 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0836/010 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-10  
 

 

 

UI 0837 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0837/011 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0837/012 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1968-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0837/013 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0837/014 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0837/015 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-03  
 

 

 

UI 0838 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0838/016 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0838/017 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0838/018 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0838/019 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”,. 1969-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0838/020 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0838/021 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-10  
 

 

 

UI 0839 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/022 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/023 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-11  
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 PT/AND/   

  

 

359/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/024 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1969-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/025 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/026 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/027 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME” . Contém mensagens sobre o 
apresamento de arrastões cubanos. 1970-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/028 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0839/029 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-05  
 

 

 

UI 0840 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/030 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/031 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/032 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/033 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/034 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/035 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/036 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1970-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/037 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1971-08 / 1971-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/239/0840/038 - “Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME”. 1972-01 / 1972-03 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/240 

Título: Resumo e boletim mensal de notícias do EME 

Datas extremas: 1968 / 1973 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 841 - 843) contendo um total de 15 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por resumos e boletins mensais de notícias da 2ª repartição do EME.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 280.2 e 9280. 
 

UI 0841 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0841/001 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 1 – 6. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0841/002 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 7–10 e 12. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0841/003 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 1 – 6. Contém um exemplar do 
Boletim do EME de abril de 1969. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0841/004 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 7 –10 e 12. 1969  
 

 

 

UI 0842 
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 PT/AND/   

  

 

360/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0842/005 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 1 – 6. Falta nº 3. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0842/006 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 7 –11. Falta nº 12. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0842/007 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 6 e 9. Falta nº 1 - 5. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0842/008 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 10 e 12. 1971  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0842/009 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 1 – 3. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0842/010 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME nº 4 – 6. 1972  
 

 

 

UI 0843 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0843/011 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME,  nº 7 – 8 . Falta nº 9. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0843/012 - “Resumo mensal de notícias da 2ª REP/EME, nº 10 – 12. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0843/013 - “Boletim mensal de notícias da 2ª REP/EME: anexos ao nº 1 e 2 - 3. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0843/014 - “Boletim mensal de notícias da 2ª REP/EME,  nº 4 e 5.  Falta nº 6. Contém tradução 
de um artigo sobre a defesa das unidades de infantaria contra ameaças aéreas. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/240/0843/015 - “Boletim mensal de notícias da 2ª REP/EME, nº 7 - 9. 1973  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/241 

Título: Relatórios periódicos sobre a situação no Ultramar do EME 

Datas extremas: 1967 / 1973 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 844 - 846) contendo um total de 22 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios periódicos sobre a situação no ultramar da repartição do Gabinete do 
EME.  
Sistema de organização: Série ordenados por ordem cronológica. Nº original de processo: 280.2 e 9280. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver Sr. 68 – Relatórios de Situação no Ultramar Português do SGDN 
[PT/ADN/SGDN/2REP/068], SR. 239 - Resumo diário de notícias da 2ª REP/EME [PT/ADN/SGDN/2REP/239]. Ver ainda SR. 62 – 
Relatórios de Situação no Ultramar do SGDN. 1ª RREP [PT/ADN/SGDN/1REP/06 

 

UI 0844 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0844/001 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 23 e 24. 1967-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0844/002 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 1 - 6. 1968-01 / 1968-
03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0844/003 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 7 - 12. 1968-04 / 
1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0844/004 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 13 - 18. 1968-07 / 
1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0844/005 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 19 – 24.  Contém 
“Comparação económica entre os apoios logísticos dados pela metrópole ou pelo conjunto África do Sul – Rodésia as nossas 
Forças Armadas em Angola e Moçambique”. 1968-10 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0844/006 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 1 - 6. 1969-01 / 1969-
03 
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 PT/AND/   

  

 

361/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0844/007 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 7 - 12. 1969-04 / 
1969-06 

 

 

 

UI 0845 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/008 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME nº 13 - 18. 1969-07 / 
1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/009 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 19 - 24. 1969-10 / 
1969-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/010 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 1 - 6. 1970-01 / 1970-
03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/011 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 7 - 12. 1970-04 / 
1970-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/012 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 13 – 18.  Falta nº 17. 
1970-07 / 1970-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/013 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 19 – 22. Falta nºs 23 
e 24. 1970-10 / 1970-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/014 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 15 - 17. 1971-08 / 
1971-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0845/015 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 18 - 20. 1971-10 / 
1971-12 

 

 

 

UI 0846 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0846/016 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 1 – 2.  Falta nº 3. 
1972-01 / 1972-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0846/017 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 4 - 6. 1972-04 / 1972-
06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0846/018 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 7 - 9. 1972-07 / 1972-
09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0846/019 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 10 – 11.  Falta nº 12. 
1972-10 / 1972-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0846/020 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 1 – 3.  Falta nº 2. 
1973-01 / 1973-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0846/021 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 4 – 5.  Falta nº 6. 
1973-04 / 1973-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/241/0846/022 - “Relatório periódico sobre a situação no ultramar do EME, nº 10.  Falta 7 – 9, 11 - 
12. 1973-10  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/242 

Título: Boletins de Informação da Legião Portuguesa 
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 PT/AND/   

  

 

362/428 
 

Datas extremas: 1968 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 847) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por boletins de informação do Comando da Legião Portuguesa e Organização Nacional 
da DCT – Defesa Civil Terrestre sobre a situação geral, atividades suspeitas, situação no ultramar e no estrangeiro.   
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 282 e 9282. 
 

UI 0847 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/242/0847/001 - “Boletim de Informação da Legião Portuguesa, nº 2 e 3. 1968-11 / 1968-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/242/0847/002 - “Boletim de Informação da Legião Portuguesa, nº 1 - 3. 1969-01 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/242/0847/003 - “Boletim de Informação da Legião Portuguesa, nº 4 - 6. 1969-04 / 1969-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/242/0847/004 - “Boletim de Informação da Legião Portuguesa, nº 7 e 9.  Contém Informação do 
Comando da Legião Portuguesa sobre o ato eleitoral de 1969. 1969-07 / 1969-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/242/0847/005 - “Boletim de Informação da Legião Portuguesa, nº 11 e 12. 1969-11 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/242/0847/006 - “Boletim de Informação da Legião Portuguesa, nº 1 e 3. 1970-01 / 1970-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/242/0847/007 - “Boletim de Informação da Legião Portuguesa, nº 5. 1970-05  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/243 

Título: Relatórios periódicos de Contrainformação do EMA 

Datas extremas: 1966 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 848) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios periódicos de contrainformação do Estado-Maior da Armada. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº original de processo: 298 e 495. 
 

UI 0848 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/243/0848/001 - “Relatórios periódicos de contrainformação do EMA, nº 1 – 12. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/243/0848/002 - “Relatórios periódicos de contrainformação do EMA, nº 1 – 12. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/243/0848/003 - “Relatórios periódicos de contrainformação do EMA, nº 1 – 12. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/243/0848/004 - “Relatórios periódicos de contrainformação do EMA, nº 1 – 11. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/243/0848/005 - “Relatórios periódicos de contrainformação do EMA, nº 1 – 10. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/244 

Título: Ação Psicológica e Subversão 

Datas extremas: 1957 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 849 - 851) contendo 37 processos, 1 positivo fotográfico p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a atividades subversivas e inconvenientes, imprensa favorável e 
desfavorável a Portugal, ação psicológica, propaganda e contrapropaganda, apoio da liga dos Combatentes a ex-
combatentes, situação nacional e no ultramar, diretivas da PSP para repressão de possíveis agitações, atividades do GEN 
Humberto Delgado e informações sobre emissões radiofónicas subversivas. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 500 e 800.  
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, francês e espanhol. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
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 PT/AND/   

  

 

363/428 
 

UI 0849 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/001 - “Organizações subversivas” . Contém informações sobre atividades subversivas em 
Angola, esquema de funcionamento do SIM no Ultramar, o papel dos quartéis-generais e comandos militares ultramarinos na 
organização do SIM, plano geral de ação anti subversiva em África, seitas religiosas. 1957 / 1961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/002 - “Forças pseudo-regulares” . Contém informações sobre forças dependentes de 
comandos ou governos não reconhecidos políticamente. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/003 - “Atividades subversivas” . Contém relatórios de notícias sobre o atentado contra o 
presidente Suharto, emissões subversivas, atividades suspeitas, ações do Partido Comunista Marxista Leninista Português, 
atividades ilegais em Tanger, atividades suspeitas de uma sociedade, atividades do ex-GEN H. Delgado. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/004 - “Atividades subversivas - LUAR” . Contém informações sobre atividades da LUAR e 
FAL, união económico-militar na África Austral, bandeiras dos partidos emancipalistas, deserções, segurança civil, 
organizações estudantis, relatórios de informadores. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/005 - “Informação sobre treino de elementos subversivos das colonias portuguesas em 
Cuba”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/006 - “Circular do EME sobre militares portugueses na posse do Inimigo e elementos 
terroristas capturados”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/007 - “Circular do MNE sobre as notícias relativas à visita do ministro da Defesa Nacional 
a África na imprensa sul-africanas e rodesiana”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/008 - “Informação da PIDE sobre viagem do adido militar americano às províncias 
ultramarinas”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/009 - “Imprensa favorável a Portugal” . Contém informações e tradução de artigos sobre 
Portugal e a África Portuguesa, a República Federal da Alemanha: Portugal não é uma ditadura e as fantásticas instruções 
dadas aos soldados da RFA, autonomia de Angola e Moçambique, revolução na África Branca e a situação nacional e a 
liberdade de imprensa em Portugal. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/010 - “Imprensa desfavorável a Portugal” . Contém informações e resumo de artigo do 
jornal Vigilance-África e recorte de um artigo do Daily Telegraph. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/011 - “Quebra de segurança na Guiné” . Contém informações e comunicado da Radio 
Portugal Livre sobre o 1º de maio de 1965. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/012 - “Aterragem de um avião dos MATS no aeródromo da base Aérea 4 nos Açores, 
transportando militares de nacionalidade indiana”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/013 - “Notícia sobre o pedido de auxílio pela Organização dos Estudantes Refugiados 
Portugueses com sede em Bruxelas”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/014 - “Pedidos de informação sobre a África portuguesa, Timor e Macau”. Contém 
informações sobre a reunião em Moscovo dos grupos rebeldes de Angola, Moçambique e Guiné, interesse da Indonésia na 
parte portuguesa de Timor e encerramento do Consulado da China Nacionalista em Macau. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/015 - “Ação psicológica” . Contém informações sobre atitudes de desmobilizados 
empregados nos hospitais civis de Lisboa e a readaptação psicológica de ex-combatentes, relatórios periódicos de ação 
psicológica da 2ª REP/EME, ligação com antigos militares e apoio à Liga dos Combatentes, cerimónias do 11 de novembro, 
panfletos de ação psicológica da RMA e criação de um grupo de trabalho sobre a guerra psicológica. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/016 - “Ação nefasta sobre as populações no concelho de Oeiras”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/017 - “Propaganda ostensiva da África do Sul e da Rodésia em Moçambique”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0849/018 - “Propaganda subversiva". Contém informações e recortes de notícias sobre ação 
da igreja católica nos territórios portugueses em África, visitas de aviões militares portugueses a aeroportos militares 
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holandeses, ataque das Nossas forças a uma aldeia angolana, imprensa americana e a política portuguesa, ambiente político 
em Luanda, peça de teatro Goa, participações da OPVDC de Angola. 1964 / 1970 

 

 

 

UI 0850 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/019 - “Situação no ultramar”. Contém informações e recortes de notícias sobre 
terrorismo e a situação de guerrilha no ultramar, exploração pela propaganda inimiga dos exercícios militares, panfletos da 
CGT comunista francesa. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/020 - “Situação nacional e no ultramar” . Contém informações e recortes de notícias 
sobre situação nacional, atividades do Comité de Portugal, ações tendenciosas, comunicados do Movimento Renovação 
Portuguesa, política portuguesa na imprensa americana, folheto sobre as províncias de angola e Moçambique, posição 
portuguesa em África, artigos sobre a ação dos movimentos de libertação, propaganda da Frente de Libertação Nacional e 
Colonial. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/021 - “Situação nacional e no ultramar” . Contém informações e recortes de notícias 
sobre a situação nacional, atividades navais no oceano Índico, apoio à guerra colonial em África, propaganda subversiva, 
folheto sobre anticolonialismo e o exemplo do Bahrein, propaganda antiportuguesa, política ultramarina portuguesa, avião 
português abatido pelos guerrilheiros. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/022 - “Ações subversivas” . Contém comunicados da Frente Patriótica de Libertação 
Nacional sobre as explosões ocorridas nos navios Cunene e Vera Cruz, notícias Bellatrix sobre os interesses russos no Niger e 
Chad e das atividades da OSPAAAL em África e orientadas pela URSS, desvio de aviões da TAP, violência nos EUA e a proteção 
dos agentes diplomáticos portugueses. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/023 - “Lista de estudantes naturais das províncias ultramarinas que saíram ilegalmente 
do país”. 1961  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/024 - “Diretiva para a repressão de possível agitação subversiva no dia 5 de outubro nas 
áreas a cargo da PSP”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/025 - “Cartas de António Joaquim de Oliveira Bastos dirigidas ao ministro da Defesa 
Nacional” . Contém mensagens sobre o jornalista alemão Gibert. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/026 - “Contrapropaganda”. Contém recortes de imprensa sobre ataques à presença 
portuguesa em África, ações de propaganda a favor dos movimentos de libertação antiportugueses, detenção do jornalista 
Jaime Bernardes da Silva e partida de tropas para a Guiné, revista Mais Alto dedicada à Guiné Portuguesa, informações sobre 
a viagem presidencial a Moçambique, 3 emissões de Rádio Portugal Livre. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/027 - “Contrainformação” . Contém informações sobre os elementos das Forças Armadas 
a incluir no “1970 World Almanac”, delegação da Defesa Nacional na Comissão de Censura, pedidos de informação, recortes 
de imprensa, atuação das Forças Armadas em Moçambique, notícias inconvenientes publicadas na imprensa, proibição de 
transporte de macacos, cães, gatos, etc. das nossas províncias ultramarinas, censura. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/028 - “Segurança Interna” . Contém informações sobre a substituição do TCOR Tavares 
da Costa no Comando Geral da Segurança Interna, achado de munições, situação nacional, campanha para a restauração da 
monarquia em Portugal, cópia do boletim nº 7 da Comissão de Solidariedade aos Presos Políticos Portugueses. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0850/029 - “Atividades inconvenientes”, vol. 1 . Contém informações e notícias sobre a 
tentativa de ação revolucionária no interior do país, assassínio do GEN Humberto Delgado, contato português com a China, 
atividades subversivas  de um português no estrangeiro, atividades de súbditos portugueses em Madrid, atividades do GEN 
Humberto Delgado, relações da UPA com Humberto Delgado, pedidos de informação sobre José Perez Martinez e de Arajaryr 
Campos com 1 fotográfico, alocuções de Humberto Delegado aos portugueses, atividades suspeitas de súbditos portugueses 
em Marrocos, informações sobre Fernando Queiroga e atividades do GRAE. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/030 - “Atividades inconvenientes” vol. 2 . Contém informações sobre a LUAR – Liga de 
União de Ação Revolucionária, assalto ao aeroporto de Pedras Rubras, cartas estranhas recebidas na Defesa Nacional, 
comunicado da Frente de Libertação Nacional e Colonial com sede em Londres, possibilidades de perturbações em Portugal 
por ocasião da visita do Papa, atividades inconvenientes, boatos contra as Forças Armadas e filmes relativos ao Vietname 
desfavoráveis aos EUA, Federação Socialista Ibérica, diretivas para a repressão de possível agitação subversiva nas áreas a 
cargo da PSP, atitudes antiportuguesas e pró portuguesas no Gabão, propaganda da FPLN – Frente Patriótica de Libertação 
Nacional, declarações conjuntas dos Partidos Comunistas português e espanhol, propaganda subversiva, morte de Humberto 
Delgado, recortes de imprensa. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/031 - “Atividades inconvenientes” vol. 3 . Contém informações sobre investigação de 
segurança relativa ao TEN João Batista Esteves, ações inconvenientes na partida do navio Uige, atividades e panfletos da Luar 
– Liga de União de Ação Revolucionária, espetáculo em Londres promovido pela Liga do Ensino e da Cultura Portuguesa, 
atividade de portugueses em Inglaterra, agitação religiosa em Portugal, panfleto da UDP - Unidade Democrática Portuguesa, 
movimentos e organizações oposicionistas, diretivas para repressão de possíveis ações subversivas nas áreas a cargo da PSP, 
propaganda subversiva, segurança civil, atividades ilegais, panfleto do Comité Marxista-Leninista Português, atitudes 
suspeitas em funerais de soldados mortos no ultramar. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/032 - “Carregamentos de material de guerra” . Contém informações sobre apreensão de 
material pertencente ao fabrico das viaturas blindadas e anfíbias Chaimite, ligação com os adidos em Madrid sobre 
exportação de material de guerra de fabrico nacional e carregamento de material de guerra para a Nigéria, atividades de um 
comerciante português. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/033 - “Emissões subversivas” . Contém informações sobre emissões radiofónicas 
clandestinas, serviços de escuta da Rádio Portugal Livre. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/034 - “Relatório de notícia sore julgamento por crimes políticos”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/035 - “Testemunhas de Jeová”. Contém análise da literatura apreendida. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/036 - “Informação da PIDE sobre emissão de passaportes a favor de refugiados políticos”. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/037 - “Atividades suspeitas de uma firma sobre venda ilegal de armas”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/244/0851/038 - Ação psicológica: assuntos relacionados com os SSFA.  Contém boletim informativo 
1969 dos SSFA, informações sobre moral e bem-estar das nossas tropas, ação psicológica, pensões de sobrevivência, estado 
de espírito das guarnições militares e Serviços Sociais das Forças Armadas. 1968 / 1974 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/245 

Título: Estados Maiores Peninsulares 

Datas extremas: 1964 / 1973 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 276) contendo um total de 11 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos das reuniões dos Estados-Maiores Peninsulares e do grupo de trabalho 
para os problemas fronteiriços entre Portugal e Espanha. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 140 - 151 

Idioma e escrita: Contém documentos em espanhol e inglês. 
Unidades de descrição relacionadas: Ver F1 – Gabinete do Ministro da Defesa [PT/ADN/GABMIN] e SGDN.1ª REP, SR 112 - 
Estados Maiores Peninsulares [PT/ADN/SGDN/1REP/112] 
 

UI 0852 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/001 - “Problemas fronteiriços entre Portugal e Espanha” . Contém informações sobre o 
grupo permanente de trabalho para os problemas fronteiriços na região de Olivença, recortes de imprensa relativos às 
conferências dos Estados Maiores Peninsulares. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/002 - “Conferências de Estados Maiores Peninsulares” . Contém composição da comissão 
portuguesa, reuniões preparatórias, informações à imprensa rádio e televisão sobre as conferências. 1965 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/003 - “Grupo permanente de trabalho para problemas fronteiriços entre Portugal e 
Espanha". 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/004 - “Conferências de Estados Maiores Peninsulares” . Contém composição da comissão 
portuguesa, reuniões preparatórias, projeto de agenda. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/005 - “Comissão internacional de limites entre Portugal e Espanha”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/006 - “Estatuto das Forças Armadas peninsulares” . Contém regulamento de abreviaturas 
e sinais convencionais pra uso das Forças Armadas e proteção civil do Alto Estado maior espanhol. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/007 - “Propaganda e preparação psicológica”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/008 - “Estados Maiores Peninsulares: Cifra”. Contém reunião dos técnicos de cifra em 
Madrid e palestra NATO em Oxford, redes de cifra com países estrangeiros, rede de cifra com a Espanha, ata do grupo 
diversos na XII conferência de Estados Maiores Peninsulares. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/009 - “Troca de informações secretas entre Portugal e Espanha” . Contém diretiva sobre 
segurança interna, ata do grupo diversos da XV conferência dos Estados Maiores Peninsulares, publicação sobre os princípios 
gerais para a atuação do serviço de alarme em Espanha. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/010 - “Conferências de Estados Maiores Peninsulares” . Contém pontos para agenda das 
reuniões com propostas espanholas. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/245/0852/011 - “Conferências de Estados Maiores Peninsulares” . Contém informações sobre o 
sistema de envio urgente de informação e atas da 21ª conferência e relatório trimestral sobre a situação na África Austral em 
1969. 1969 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/246 

Título: Guerrilhas 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 853) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a treino de guerrilhas, apoio aos guerrilheiros, campos de treino 
e armamento. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  9300 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês e inglês. 
 

UI 0853 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/001 - “Formação de guerrilhas contra a África Austral” . Contém informações sobre apoio 
a movimentos de libertação. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/002 - “Relatório de notícia sobre apoio a terroristas de Angola”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/003 - “Treino de guerrilhas Africanas”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/004 - “Informação sobre o grupo de libertação Kon-Si-Bi” . Contém informações sobre a 
CONCP – Conferência das Organizações das Colónias Portuguesas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/005 - “Formação de guerrilheiros na África Meridional”. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/006 - “Treino de nacionalistas africanos em Pequim”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/007 - “Informação da PIDE sobre campos de treino na Zâmbia”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/008 - “Informação sobre treino de africanos em Cuba”. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/009 - “Julgamento de 11 africanos acusados de atividades terroristas e de comunismo 
em Maritzburg”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/010 - “Treino militar e atividades subversivas na China”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/011 - “Informações sobre a mina soviética TM46”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/012 - “Informação da PIDE sobre apoio estrangeiro aos chamados movimentos de 
libertação”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/013 - “Desembarques de armamento em Dar-es-Sallam por navios chineses e russos”. 
1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/246/0853/014 - “Controlo de desembarque de armamento em Dar-es-Sallam” . Contém informação 
sobre transporte de armas e munições por via marítima para os movimentos de libertação que atuam nas províncias 
ultramarinas de África. 1964 / 1965 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/247 

Título: Influência Internacional em África 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 854) contendo um total de 19 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a apoio aos movimentos de libertação africanos, influência 
soviética, politica africana de Portugal, refugiados, apoios à unidade africana, influência islâmica, apoio dos EUA, RDA, RFA, 
Cuba, Israel Roménia e Jugoslávia.  
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo:  9500 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0854 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/001 - “Influência internacional em África”. Contém tradução do artigo Arena do Mundo 
sobre a situação política mundial, notícias sobre os movimentos de libertação em Moçambique e possíveis ataques contra as 
províncias ultramarinas portuguesa, política soviética no Médio Oriente e na África do Norte. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/002 - “Informação da PIDE sobre curandeiros ao serviço do inimigo”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/003 - “Informação da PIDE sobre atividades da União Batista Russa”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/004 - “Apontamento sobre a conversa do GEN Deslandes e de um oficial da Armada com 
o Sr. Raymond, técnico do New Iorque Times para o pentágono, realizada no SGDN”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/005 - “Artigos do The Times sobre a situação nas universidades”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/006 - “Notícia sobre a divisão de África em 3 zonas pela Trade-Union de 33 países 
africanos”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/007 - “Notícias sobre a política africanas de Portugal” . Contém notícias obre a defesa do 
oceano Índico e as negociações secretas da África do Sul com a França, Portugal e Austrália e o auxílio da Inglaterra, 
Alemanha Federal e França a Portugal na chamada revolução angolana. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/008 - “Artigo de um jornal norueguês sobre a intensificação da luta contra os 
portugueses em Angola”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/009 - “Informação da PIDE sobre as atitudes dos comandantes dos navios suecos 
Madelein e Bullaren no porto de Lourenço Marques”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/010 - “Notícias sobre auxílio aos refugiados” . Contém informações sobre o auxílio 
dinamarquês ao Alto Comissariado para os Refugiados da ONU e auxílio do governo sueco à Zâmbia. 1964 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/011 - “Informação da 2ª REP/SGDN sobre a situação na Guiné Portuguesa” . Contém 
notícia sobre o pedido de localização de 23 portugueses de Bumba, 2 de Abumumbari e 9 de Yakoma. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/012 - “Pan-Áfricanismo” . Contém notícias sobre a situação política em Portugal, 
evolução histórica do pan-Áfricanismo, atividades da OIJ – Organização Internacional dos Jornalistas, apoios à unidade 
africanas. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/013 - “Influência islâmica em África”. Contém conclusões da 6ª Conferência Mundial 
Islâmica, apoio egípcio na revolta congolesa, socialismo tunisino. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/014 - “Apoio americano em África” . Contém informações e notícias sobre a ação do 
Nkumbi International College no apoio aos refugiados, Conselho Mundial das Igrejas, atividades do AAI – Áfrican American 
Institute, auxílio americano prestado ás missões, campanha revolucionária de Fidel de Castro em Cuba e suas vias de 
penetração no continente Áfricano, formação da milícia guineense, apoio americano a elementos subversivos e influência na 
Península Ibérica, infiltração cubana, atividade de Kounzika vice-presidente do GRAE, ação de Richard L. Griggs, influência 
americana em África. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/015 - “Infiltração alemã em África”. Contém informações da PIDE e artigos sobre a 
influência da RFA e RDA em África, impressões colhidas do cônsul da RFA em Luanda, atividades egípcias no golfo pérsico, 
auxílio militar alemão aos países africanos. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/016 - “Influência cubana em África” . Contém informações e notícias sobre o treino de 
uma unidade de tanques do Exército de Cuba, apoio de Cuba à subversão, batalhões cubanos para África. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/017 - “Influência israelita em África” . Contém informação da PIDE e recortes de 
imprensa. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/018 - “Influência romena e jugoslava em África” . Contém informações da PIDE. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/247/0854/019 - “Organizações internacionais” . Contém informações e relatórios de notícias sobre 
a Conferência dos Países de África Central e Oriental, Conferência de Organização de Solidariedade dos Povos de África, Ásia 
e América Latina, Organização da Unidade africanas, Conferência Internacional de Apoio aos Povos das Colónias Portuguesas 
e da África Austral, Organização de Solidariedade Afro-Asiática, formação de um exército inter-africano. 1965 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/248 

Título: Influência comunista em África 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 855 - 857) contendo um total de 20 processos, 8 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos relativos a atividades de navios soviéticos em águas africanas, interesse 
da União Soviética em África, influência comunista em África, relações sino-russas e apoio aos movimentos de libertação. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9400 e 9554 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0855 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/001 - “Atividade dos navios espiões soviéticos”. Contém relatório de notícias do Adido 
Naval em Madrid. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/002 - “Informação da PIDE sobre o interesse da união Soviética pela África”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/003 - “Presença de navios russos nas águas Africanas” . Contém informação do MNE 
sobre a importância de Beja para a RFA no âmbito da defesa militar. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/004 - “Influência comunista chinesa” . Contém informações e notícias sobre marinheiros 
chineses na Tanzânia, descarga de material de guerra no porto de Dar-es-Salaam, penetração chinesa em áfrica e apoio aos 
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guerrilheiros dos movimentos antiportugueses, influência da China Comunista no Congo Brazza e apoio aos movimentos 
subversivos em Angola. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/005 - “Influência comunista em África” . Contém informações sobre a penetração 
comunista chinesa em África, estudantes do 3º Mundo nos países comunistas, atividades comunistas em África, ameaça 
soviético-árabe, penetração cubana em África, atividades do partido comunista austríaco, atividade checoslovaca e romenas 
em África, penetração russa, penetração soviética na África Negra, atitude dos estados membros da União Afro-Malgaxe para 
a Cooperação Económica – UAMCE perante a política africanas da china comunista, permanência secreta de tropas 
catanguesas em Angola. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/006 - “Influência comunista em África” . Contém informações sobre treino de africanos 
na China comunista, fornecimento de armas e ajuda de instrução do Bloco Soviético no ano de 1964, relatório da PIDE sobre 
o treino militar e politico em países comunistas – mau estado de conservação, atividade da China comunista na República 
Popular do Congo, 4 fotografias sobre material de guerra apreendido aos rebeldes pelas forças da República Democrática do 
Congo, estudantes nos países comunistas. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/007 - “Influência comunista em África” . Contém informações sobre penetração 
comunista chinesa em África, naturais das províncias ultramarinas a estudarem países do bloco comunista, material militar 
soviético e trafico de armas no Congo Brazza, apoio cubano aos rebeldes africanos, treino na China comunista. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0855/008 - “Influência comunista em África” . Contém informações sobre atividades cubanas, 
influência da China comunista, criação de uma comunidade operária na África ocidental, campo de treino da FLING, treino de 
moçambique nos campos do Burundi, fornecimento de material russo ao Congo Brazza, 1 fotografia de um navio tanque 
russo para carregamento de água potável no porto de Ponta Negra. 1965  
 

 

 

UI 0856 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0856/009 - “Influência comunista em África”. Contém informações e notícias sobre estudantes 
angolanos na URSS, penetração cubana nos Congos e ofensiva chinesa em África. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0856/010 - “Influência comunista em África”. Contém informações sobre a penetração filipina 
em África, criação de escolas pela Organização de Solidariedade dos Povos da Ásia, África e América Latina para formação de 
quadros políticos dos movimentos africanos, instrutores cubanos na República Popular do Congo, Academia Militar de 
Nanquim ao serviço dos movimentos africanos, estudantes africanos em países comunistas, criação em Praga de um governo 
iraquiano no exílio, 1 brochura - Religião e Igreja  na zona de influência comunista, ofensiva chinesa em África. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0856/011 - “Influência comunista em África” . Contém informações e notícias sobre a 
influência chinesa na Zâmbia e na Tanzânia, penetração soviética, apoio aos movimentos africanos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0856/012 - “Influência comunista em África”. Contém informações e notícias sobre a influência 
russa e chinesa, 2 fotografias sobre os levantamentos topográficos na Tanzânia para o caminho-de-ferro Zâmbia – Tanzânia 
com auxilio de técnicos chineses, penetração soviética no Indico, inspiração chinesa nos movimentos de libertação, influência 
russa nos países árabes, conversa com o jornalista N. Lang sobre a penetração soviética em África e a situação na África 
Austral, estudo dobre a subversão comunista e a África Austral. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0856/013 - “Relatório do Departamento de Estado dos Estados Árabes Unidos (EAU9 sobre a 
força mundial das organizações comunistas”. 1968  
 

 

 

UI 0857 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0857/014 - “Influência comunista em África” . Contém informações e notícias sobre a 
influência soviética na ilha Maurícia, penetração soviética no setor da aviação comercial, estudo da PIDE sobre a penetração 
comunista nos movimentos de libertação da África Meridional e Austral, influência comunista na Zâmbia e na República 
Democrática do Congo, organização Peace Corps. 1969 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0857/015 - “Influência comunista em África”. Contém informações e notícias sobre a influência 
soviética no Tchad, influência romena na República Centro africanas, infiltração norte coreana em África, apoio jugoslavo aos 
movimentos de libertação. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0857/016 - “Estudo sobre a penetração dos países do Bloco Soviético em África”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0857/017 - “Influência comunista em África”. Contém informações e notícias sobre a 
penetração chinesa, treino das Forças Armadas zambianas por chineses, influência chinesa e norte-coreana, influência 
chinesa na Zâmbia com 1 fotografia. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0857/018 - “Influência comunista em África”. Contém informações e notícias sobre a influência 
soviética na ilha Maurícia, influência russa na Líbia, atividade da juventude comunista. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0857/019 - “Relatório de notícia sobre as relações sino-russas e o apoio aos movimentos 
subversivos”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/248/0857/020 - “Informação da PIDE sobre as atividades militares comunistas em África”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/249 

Título: Comissão de desarmamento da ONU 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 858 - 859) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de Desarmamento da ONU. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9591 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0858 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/249/0858/001 - “Comissão de Desarmamento da ONU” . Contém informações, recortes de notícias 
e documentos de trabalho com relatórios e resoluções relativas ao desarmamento e suspensão dos ensaios nucleares e 
termonucleares, informação sobre o relatório do Comité dos 24 sobre Portugal, organização das Nações Unidas, estudo 
sobre a situação dos territórios sob administração portuguesa. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/249/0858/002 - “Comissão de Desarmamento da ONU” . Contém documentos de trabalho relativos 
à Conferência do Comité das 18 Nações sobre Desarmamento. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/249/0858/003 - “Comissão de Desarmamento da ONU”. Contém informações, notícias e 
documentos de trabalho sobre a não proliferação de armas nucleares, proposta de conferência dos países não possuidores 
de engenhos nucleares, ata provisória da reunião em Dar-es-Salaam do Comité Especial sobre Colonialismo, estimativa dos 
deslocados angolanos por províncias, conversão dos recursos libertados pelo desarmamento às necessidades pacíficas. 1966  
 

 

 

UI 0859 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/249/0859/004 - “Comissão de Desarmamento da ONU” . Contém informações e documentos de 
trabalho relativos a material aeronáutico da república democrática do Congo, exploração e utilização pacifica do espaço, 
exterior, aditamento ao estudo sobre os territórios sob administração portuguesa, viagem do Comité dos 24 a África. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/249/0859/005 - “Comissão de Desarmamento da ONU” . Contém informações e documentos de 
trabalho sobre questões relativas ao fundo do mar, ata do testemunho de Paulo Gumane, Absalom Bahule e Fanuel Mahluza 
à Comissão dos Direitos Humanos da ONU, memorando do governo da URSS relativo a medidas urgentes para parar a corrida 
aos armamentos, processo verbal da reunião do Comité especial do Apartheid sobre as estruturas militares e policiais na 
república da África do Sul, comité preparatório da Conferência dos Estados não Possuidores de Armas Nucleares. 1968 / 1969 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/249/0859/006 - “Comissão de Desarmamento da ONU” . Contém informações e documentos de 
trabalho sobre a Comissão sobre os Direitos Humanos, Comissão Nacional de Questões Espaciais, respeito pelos direitos 
humanos nos conflitos armados, queixa da República da Guiné contra Portugal na ONU. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/250 

Título: Resoluções da ONU 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 860) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos da Comissão de Descolonização da ONU e resoluções dos Comités de 
trabalho, incluindo estudos sobre Cabo Verde, Angola e Guiné, uso de Napalm no ultramar português e independência aos 
países e povos coloniais. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9591A e 9761. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0860 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0860/001 - “Processos especial da Comissão de Descolonização da ONU” . Contém 
informações e documentos de trabalho sobre as províncias ultramarinas portuguesas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0860/002 - “Processos especial da Comissão de Descolonização da ONU” . Contém 
informações e documentos de trabalho sobre comunicação do MNE do Congo Kinshasa à ONU, participação da República da 
Guiné contra Portugal, relatório sobre as forças militares e policiais na África do Sul, relatórios sobre as províncias de Macau 
e Timor, Angola e Moçambique. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0860/003 - “Processos especial da Comissão de Descolonização da ONU” . Contém 
informações e sobre a Marinha Portuguesa, peritos da ONU, estudo sobre Angola e Guiné. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0860/004 - “Comentários aos documentos das Nações Unidas sobre o uso de Napalm e Fósforo 
Branco nos territórios ultramarinos portugueses”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0860/005 - “Resoluções da ONU”. Contém resolução sobre os territórios ultramarinos 
portugueses, comunicados de imprensa, discurso do presidente da 4º Comissão da 20ª Assembleia Geral das Nações Unidas, 
estudo sobre o Apartheid e as Nações Unidas. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0860/006 - “Resoluções da ONU”. Contém reivindicações dos funcionários da ONU, documento 
de trabalho sobre a questão do Sudoeste Áfricano, desnuclearização da América Latina. 1967  
 

 

 

UI 0861 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0861/007 - “Resoluções da ONU contra Portugal” . Contém informações sobre tratamento dos 
guerrilheiros capturados de acordo com as convenções de Genebra, definição de agressão segundo a ONU, relatório sobre as 
atividades e acordos militares das potências coloniais nos territórios que administram e que podem impedir o cumprimento 
da declaração sobre a concessão da independência aos países e povos coloniais, princípios de direito internacional relativos 
às relações amigáveis e cooperação entre os Estados, resumo da atividade da ONU quanto aos territórios ultramarinos 
portugueses, comunicados de imprensa e relatos das sessões do Comité dos 24 em Lusaka e Dar-es-Salaam, estudo sobre as 
províncias de Cabo Verde e Angola. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0861/008 - "Resoluções da ONU”. Contém relatórios sobre as atividades militares e arranjos 
efetuados pelas potências coloniais nos territórios sob a sua administração, relações com os países limítrofes, petição da 
Frente Patriótica de Libertação Nacional sobre ataques das forças portuguesas contra as aldeias de Iador e Tambico, petição 
do representante do Comité de Angola sobre o fornecimento a Portugal de barcos de guerra construídos na Alemanha, 
violações de direitos humanos em África, concessão de independência aos países e povos coloniais, resoluções sobre 
desarmamento, guerra radiológica, raios lazer e armas químicas e biológicas. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0861/009 - “Utilização do Napalm e de outras armas incendiárias” . Contém relatórios e 
informações sobre desarmamento geral e completo, uso de herbicidas pelo governo venezuelano, acusações da Zâmbia 
sobre guerra bacteriológica em Angola. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/250/0861/010 - “Projeto de descolonização em África”. Contém boletins de difusão de informação 
dos SCCI de Moçambique sobre nacionalismo e tribalismo Áfricano e o papel da ONU e a situação de África. 1971 / 1972 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/251 

Título: Conferências e Organizações Internacionais 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 862 - 865) contendo um total de 61 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações e notícias sobre conferências e organizações africanas e 
internacionais. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9580 – 9590, 9600, 9700. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês, francês e suazi. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0862 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/001 - “Conferências e organizações internacionais” . Contém informações sobre reunião 
de solidariedade com os movimentos de libertação, reuniões do Comité de Coordenação para a Libertação de África, 
Conferência Internacional de Solidariedade, conferência das organizações nacionalistas dos povos das colónias portuguesas, 
conferência de imprensa do MNE, relatório da reunião extraordinária do Conselho Ultramarino para revisão da lei orgânica 
do ultramar, notícia sobre um comunicado dos movimentos de libertação das colónias portuguesas emitido numa reunião 
em Rabat. 1963 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/002 - “Reunião do Comité de Coordenação Técnica dos Transportes entre representantes 
de Portugal, Malawi e Zâmbia”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/003 - “Conferências e organizações internacionais” . Contém contribuição portuguesa no 
relatório do grupo de peritos de África sobre a situação em África em março de 1969, conferência da organização Comum 
Afro-Malgache, conferência dos chefes de governo da África Central e Oriental, conferência dos dez em Kinshasa, conferência 
das organizações nacionalistas das colónias portuguesas, conferência de Nouakchott. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/004 - “Conferências e organizações internacionais” . Contém documento de trabalho da 
ONU sobre a província da Guiné, 2ª Conferência Internacional para a Vitória dos Árabes, 2ª Conferência Tricontinental no 
Cairo, planos de estabelecimento, organização e funcionamento de campos e escolas de treino de atividades subversivas 
criadas na Conferência Tricontinental em Havana e Conferência dos Países Não Alinhados no Cairo. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/005 - “Notícias transmitidas pelo MNE sobre o apoio de organizações internacionais aos 
movimentos de libertação africanos” . Contém informação sobre o coloquio político em Lund na Suécia e na Conferência 
Tricontinental. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/006 - “Informação da PIDE sobre o IV Congresso Latino-Americano de Estudantes”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/007 - “Informações da PIDE sobre a Conferência de Todas as Igrejas Africanas”. 1966 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/008 - “Informação da PIDE sobre as atividades da Organização Internacional dos 
Jornalistas”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/009 - “Conferências e organizações internacionais” (contém informações da sobre a 
Conferência de Alto Nível dos Países Não Alinhados, Conferência de Cartum, Conferência Cimeira da África Oriental e 
Central). Contém informações da sobre a Conferência de Alto Nível dos Países Não Alinhados, Conferência de Cartum, 
Conferência Cimeira da África Oriental e Central. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/010 - “Petição do CNA – Cartel de Nacionalistas de Angola à ONU”. 1968  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/011 - “Conferências e organizações internacionais” . Contém informações e documentos 
de trabalho da ONU sobre o tratamento de prisioneiros no ultramar português, influência da OUA para a unificação dos 
movimentos africanos, atividades da FLEC – Frente para a Libertação do Enclave de Cabinda, relato da conversa entre o 
embaixador de Portugal em Londres e o Alto Comissário da Rodésia do Sul, reunião no Cairo da organização da Unidade 
africanas, resoluções da Conferência de Accra. 1958 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/012 - “Notícia da Euratom sobre a utilização de técnicas nucleares nos países africanos 
associados à CEE”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0862/013 - “Conferência sobre objetos voadores não identificados” . Contém carta de 
Bernardino Sanchez Bueno e questionário sobre OVNIS. 1969  
 

 

 

UI 0863 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/014 - “Informação da PIDE sobre o Concílio Ecuménico das Igrejas – COE” . Contém notas 
sobre a orientação política semelhante à OUA – Organização da Unidade africanas com apoio aos nacionalismos africanos. 
1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/015 - “Missionários católicos estrangeiros no ultramar português” . Contém informação 
da Embaixada de Portugal junto da Santa Sé sobre a ação dos missionários junto das populações nativas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/016 - “Missionários no ultramar” . Contém informações da PIDE sobre cartas de 
missionários protestante e ligação aos movimentos de libertação. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/017 - “Atividade das organizações islâmicas em África” . Contém informações da PIDE 
sobre o Islamismo como veículo da subversão não violenta, atividades da OLP - Organização para a Libertação da Palestina e 
esferas de interesse islâmicas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/018 - “Relatórios de Notícias do CCFA de Moçambique com artigos do África Today sobre 
os movimentos de libertação africanos”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/019 - “Testemunhas de Jeová” . Contém relatórios de notícia sobre perturbações da 
ordem na Zâmbia provocadas por lutas tribais, julgamento de 49 testemunhas de Jeová e diretiva da PSP para a marcha do 
silêncio pelas Testemunhas. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/020 - “Relatório de notícia sobre as atividades do MPLA na República Popular do Congo”. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/021 - “Informação da PIDE sobre as atividades da ATCAR – Aliança dos Tshokwe do 
Congo, Angola e Rodésia”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/022 - “Pedido ao embaixador do Mali de auxílio financeiro para viagem de elementos da 
UNA – União Nacional Angolana à Zâmbia”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/023 - “Informações sobre requerimentos de asilo apresentados ao governo da Tunísia 
por movimentos de independência e por grupos em exílio africanos com sede em Argel . Contém informações sobre reservas 
dos movimentos africanos em relação ao novo governo argelino e criação de associações de nativos hostis a Portugal. 1964 / 
1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/024 - “Informação da PIDE sobre o PNA – Partido Nacional Áfricano”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/025 - “Transmissão imediata de notícias da Direção Geral dos Negócios Políticos e da 
Administração Interna sobre a situação na República Democrática do Congo e a ação da CONACO”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/026 - “Ação da UNIP e do United Party e a situação na Zâmbia” . Contém estatutos do 
United Party e cartão de membro, informações sobre a conferência do UNIP - partido governamental da Zâmbia e apoios 
internacionais. 1964 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/027 - “Informação da PIDE sobre atividades da Juventude Lumumbista”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/028 - “Informação da PIDE sobre a FSM – Federação Sindical Mundial e a formação de 
dirigentes sindicalistas africanos”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/029 - “Confederação dos Sindicatos Livres” . Contém notícia sobre o 2º congresso da 
CSLC – Confederação dos Sindicatos Livres do Congo e tensões entre a Organização Regional Afro e o Comité Central da 
Confederação Internacional dos Sindicatos Livres em Bruxelas. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/030 - “Informações da PIDE sobre a SWAPO – Movimento Popular do Sudoeste Áfricano” 
. Contém informações sobre a situação no Sudoeste Áfricano, tropas britânicas na Suazilândia, repercussão das atividades da 
SWAPO nas populações de Angola, fusão da SWAPO e CANU e referência à NUDO – National Union Democratic Organisation. 
1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/031 - “Informações da PIDE sobre a SWAPO – Movimento Popular do Sudoeste 
Áfricano”. Contém informações sobre o chefe da SWAPO Tobias Heinyeko ou Haipale. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0863/032 - “Atividades da TANU – Tanganika Áfrican National Union” . Contém relatórios de 
notícia, informações e INTRANSREP da CHERET sobre declarações de Arusha e situação na Tanzânia. 1965 / 1967 

 

 

 

UI 0864 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/033 - “Informações sobre a situação no Malawi e a sucessão de Hasting Banda por Aleke 
Banda secretário-geral do partido governamental MCP – Malawi Congress Party”. Contém informação da PIDE e relatório de 
notícia. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/034 - “Atividades da ZAPU – Zimbabwe Áfrican National Union” . Contém informações da 
PIDE, exemplar do jornal Zimbabwe Review – órgão do ZAPU, eventual união ZANU – ZAPU movimentos nacionalistas da 
Rodésia. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/035 - “Atividades da ZANU” . Contém informações do adido militar de Salisbury e 
informações da PIDE sobre a infiltração de bandos de guerrilheiros na Rodésia, a OUA e as organizações nacionalistas 
rodesianas. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/036 - “Informação da PIDE sobre atividades do ANS/SA - Congresso Nacional Áfricano da 
África do Sul”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/037 - “Informação da PIDE sobre propaganda do NNLC – Ngwane National Liberatory 
Congress, Congresso Nacional de Libertação Ngwane” . Contém manifesto do NNLC, partido político da Suazilândia, sobre o 
apoio e organização do partido para obtenção de independência. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/038 - “Informação do Ministério do Ultramar sobre atividade do PAC – Pan Áfricanist 
Congress”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/039 - “Relatórios TIN do Ministério dos Negócios Estrangeiros sobre a KANU”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/040 - “Atividades da FSM – Federação Sindical Mundial” . Contém informações da PIDE 
sobre problemas financeiros da FSM, preparativos para a Conferência Sindical Euro-africanas, infiltração nos sindicatos 
africanos pela FSM e suas organizações associadas, unidade dos sindicatos senegaleses e soviéticos. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/041 - “Aerograma ostensivo da Delegação Portuguesa ao Conselho da NATO para o Pacto 
Lisboa sobre as negociações sobre estacionamento das forças francesas na Alemanha”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/042 - “Informação da PIDE sobre a FEANF – Federação dos Estudantes da África Negra 
em França”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/043 - “Informações da PIDE sobre atividades da FPLN – Frente Patriótica de Libertação 
Nacional, Comité Nacional de Apoio à Luta dos Povos das Colónias Portuguesas em França e BPP - Black Panther Party”. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/044 - “Atividades da OUA – Organização de Unidade africanas” . Contém relatórios de 
notícia, relatórios TIN do MNE, informações da PIDE e recortes de notícias sobre o financiamento dos movimentos de 
libertação africanos, reuniões da OUA, dificuldades financeiras da OUA, conferência afro-asiática em Argel, atitude dos países 
do Conseil de l’Entente perante a conferência da OUA em Accra, resumo das resoluções da OUA aprovadas em Nairobi, o 
problema congolês. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0864/045 - “Atividades da OUA – Organização de Unidade africanas” . Contém relatórios de 
notícia, relatórios TIN do MNE, informações da PIDE e recortes de notícias sobre a 4º Conferência da OUA, relatórios sobre a 
OUA e as atividades terroristas, relatório da PIDE sobre o relatório da Comissão Militar Neutra da OUA sobre Angola. 1966 / 
1967 

 

 

 

UI 0865 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/046 - “Atividades da OUA – Organização de Unidade africanas” . Contém relatórios de 
notícia, relatórios TIN do MNE, informações da PIDE e recortes de notícias sobre o congresso PAN-Áfricano, reunião de 
Conselho de Ministro da OUA, auxílio em material aos movimentos de libertação, suplemento da província da Guiné 
preparado pelo Secretariado da ONU para o Comité dos 24, reunião do Comité de Libertação da OUA, reunião da OUA em 
Adis Abeba, comunicado de imprensa sobre a reunião do Subcomité I do Comité Espacial dos 24, resoluções da OUA sobe os 
territórios portugueses. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/047 - “Atividades do Comité dos 9 da OUA” . Contém circular e relatórios TIN do MNE, 
informações da PIDE e informação dos SCCIA sobre administração financeira do Comité de Coordenação para a Libertação da 
África. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/048 - “Atividades da Conferência Internacional de Solidariedade com os Povos do Sul da 
África e das Colónias Portuguesas, em Cartum, para o estabelecimento de um Exército Áfricano”. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/049 - “Boletins de notícia sobre a Conferência da OCAM”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/050 - “Atividades da FMJD – Federação Mundial da Juventude Democrática” . Contém 
informações da PIDE sobre a deslocação de uma delegação da FMJD à província da Guiné, 9º festival mundial da juventude e 
dos estudantes, fundação de uma Secretaria Internacional de Solidariedade com as Colónias portuguesas na África da FMJD. 
1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/051 - “Organizações de Estudantes”. Contém informações da PIDE sobre o WUS - World 
University Service in Action, propaganda da UIE - União Internacional dos Estudantes, cartaz alusivo a 9º Festival Mundial da 
Juventude e dos Estudantes, circular do CIE sobre as atrocidades portuguesas em Angola, Instituto Escandinavo de Estudos 
Africanos e Associação da Juventude Feminina Africana na Europa. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/052 - “Atividades da OSPAAL – Organizacion de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia 
y America Latina” . Contém nota biográfica de Abdessellam Jallud da Líbia, informações sobre o 9º Festival Mundial da 
Juventude e dos Estudantes, da UIE – União Internacional dos Estudantes. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/053 - “Notícias do Rhodesia Herald sobre o nº de militares mortos em Angola”. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/054 - “CONCP – Conferência das Organizações Nacionalistas das Colónias Portuguesas”. 
Contém informação sobre as reuniões e propaganda, exemplares do jornal Faúlha - órgão de propaganda do CONCP, 
resoluções da 2ª Conferência. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/055 - “Atividades da UGEAN – União Geral dos Estudantes da África Negra” . Contém 
informação do MNE sobre a UGEAN sob dominação portuguesa. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/056 - “Atividades do PAI – Parti Áfricain de L’Independance”. Contém relatórios de 
notícia e informações. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/057 - “Atividades da WAY – Assembleia Mundial da Juventude”. Contém informações da 
PIDE e relatórios de notícia sobre a conferência da Juventude Pan-africanas. 1965 / 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/058 - “Boletim de Transmissão de informações do MNE sobre a URTNA – União das 
Radiodifusões e das Televisões Nacionais e Africanas”. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/059 - “Atividades da AATUF – Federação Sindical Pan-africanas” . Contém relatório de 
notícia do CCFA de Angola sobre a propaganda da AATUF e informação da PIDE. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/060 - “Relatório do 2º Congresso da União Sindical Pan-Áfricano”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/061 - “Informação da PIDE sobre a Escola para a Formação de Jornalistas africanos”. 
1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/251/0865/062 - Conferência de apoio aos povos das colónias portuguesas.  Contém artigo de 
imprensa de Basil Davidson, informações da PIDE sobre apoio aos movimentos nacionalistas e o Movimento de Apoio aos 
Povos de Angola e de Outras Colónias Portuguesas - MSACP. 1970 / 1970 
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/252 

Título: Luta Antiterrorismo nas Províncias Ultramarinas 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cxs. (nº 866) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos sobre a luta antiterrorismo no ultramar, guerra psicológica, propaganda, 
atividade missionária no ultramar. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9800. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0866 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/001 - “Informação da 2ª Repartição do SGDN sobre guerra psicológica” . Contém 
tradução de parte de um livro de Robert Thompson, sobre o funcionamento da estrutura administrativa e os serviços de 
informações na base da luta contra a insurreição comunista. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/002 - “Luta Antiterrorismo nas Províncias Ultramarinas” . Contém informações sobre a 
luta contra os guerrilheiros em Angola e Moçambique, repercussão na imprensa internacional, armamento das tropas 
portuguesas em África, propaganda antiportuguesa, opinião publica americana sobre independência e autodeterminação, 
contrapropaganda, boletins informativos do SIPFA sobre propaganda terrorista. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/003 - “Luta Antiterrorismo nas Províncias Ultramarinas” . Contém informações sobre 
notícias e recortes de imprensa. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/004 - “Luta Antiterrorismo nas Províncias Ultramarinas” . Contém informações sobre a 
redação dos boletins informativos dos comandos-chefes no ultramar e plano de informação pública. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/005 - “Luta Antiterrorismo nas Províncias Ultramarinas” . Contém informações sobre a 
navios oceanográficos soviéticos, ataque a Conacri, artigos de imprensa sobre os movimentos de libertação de Angola, 
Moçambique e Guiné, informações sobre atividades antiportuguesas no estrangeiro. 1967 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/006 - “Relatório de notícia do gabinete do Adido Militar e Aeronáutico em Washington 
sobre a violência nos EUA”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/007 - “Informação sobre a atividade de súbditos portugueses em África, fornecidas pelo 
Alto Estado Maior Espanhol”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/008 - “Atividade missionária estrangeira nas províncias ultramarinas portuguesas”. 
Contém relação da legislação referente ao estabelecimento de missões não católicas e entrada de estrangeiros nas províncias 
ultramarinas, panfletos antijudaicos editados nos EUA. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/252/0866/009 - Movimento de navios no porto de Pointe-Noire, relações entre a Indonésia e o 
Vietnam do Norte e revista semanal de informações económicas e financeiras do Banco de Portugal com noticiário por 
países. 1965 / 1966 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/253 

Título: Situação Internacional 
Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 867 - 868) contendo um total de 19 processos 

Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por adidos militares e informadores e notícias relativas à situação politica e militar internacional. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0111, 1000.0144, 9900. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
Caraterísticas físicas e requisitos técnicos: Alguns documentos em mau estado de conservação afetando a leitura. 
 

UI 0867 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0867/001 - “Informações sobre países neutros”. Contém estudo do SHAPE sobre os países que 
fazem fronteira com o ACE. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0867/002 - “Informações sobre países neutros: rede ferroviária” . Contém 10 mapas relativos 
aos países neutros. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0867/003 - “Informações sobre países neutros” . Contém estudo do SHAPE sobre os países que 
fazem fronteira com o ACE. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0867/004 - “Informações sobre países neutros” . Contém estudo do SHAPE sobre os países que 
fazem fronteira com o ACE. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0867/005 - “Situação militar internacional”. Contém relatórios de notícia do adido naval de 
Washington sobre helicópteros ASW para a Armada Real Holandesa, aumento dos efetivos do US Marine Corps, ordens de 
batalha dos países africanos, numero de dos pilotos sudaneses na República Árabe Unida - RAU, auxílio militar soviético a 
países árabes, efetivos das forças aéreas nos países do Norte de África e Médio Oriente, projeto de lei de Defesa Nacional 
submetido ao Congresso Nacional Argentino, poder aéreo dos países do Médio Oriente, cooperação entre o Iraque e a RAU, 
projeto Pluto relativo a mísseis dos EUA, estudo da 2ª Repartição do SGDN sobre a estratégia global e a próxima crise 
mundial. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0867/006 - “Situação militar internacional”. Contém informações sobre a necessidade de 
modernizar a marinha mercante indiana e a possibilidade de apoio dos EUA, material de guerra americano e chinês no 
Paquistão, forças aéreas da China vermelha, informações militares relativas à Síria, Líbano e Estados Árabes. 1965 / 1968 

 

 

 

UI 0868 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/007 - “Situação política internacional” . Contém informações sobre o desfile de uma 
divisão blindada no Cairo a caminho da fronteira de Israel, situação na República Centro africanas, e situação interna no 
Congo Brazza. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/008 - “Situação política e militar internacional”. Contém informações e notícias sobre o 
auxílio e assistência técnica aos países em desenvolvimento pela Dinamarca, acordos bipartidos turco-americano e a 
estratégia NATO, reorganização e composição da Comissão norueguesa para o desarmamento e fiscalização do armamento, 
organizações de defesa dos EUA, recrutamento de mercenários para as Forças Armadas do EUA, Força Aérea do Uganda, 
efetivos das Forças Armadas do Canadá, ordem de batalha do Exército do Uganda, Forças Armadas da Itália, atividade no 
canal de Moçambique,  armamento alemão para a Turquia, estabelecimento de uma base de foguetões no Brasil. 1965 / 
1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/009 - “Cuba” . Contém informações e notícias sobre a influência de Cuba em África, 
marinha mercante de Cuba, os cubanos na África Negra, formação de milícias em Cuba, evolução do sistema de mísseis, 
economia cubana. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/010 - “Movimento de Solidariedade Afro-asiático” . Contém informações e notícias sobre 
treino de jornalistas afro-asiáticos, brochura Asian Analist com artigos sobre a Indonésia, china, Vietname, Tailândia e Coreia 
do Norte, Congresso Islâmico Mundial. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/011 - “Situação no Japão”. Contém informações e notícias sobre reorganização das 
Forças Armadas japonesas, valor estratégico do território de Okinawa, estudo sobre a política de defesa – mau estado de 
conservação, ocupação japonesa da província de Timor, envio de detetor de minas para o CTI Timor, missões diplomáticas do 
japão no continente Áfricano. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/012 - “Itália e Vaticano”. Contém informações e notícias sobre Itália e viagens e 
mensagens do Papa Paulo VI, política da Santa Sé, colonos italianos na Tunísia. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/013 - “Cuba e América do Sul” . Contém informações e notícias sobre pessoal militar 
cubano no Congo francês, guerrilhas na Bolívia. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/014 - “Situação militar internacional” . Contém informações e notícias sobre a Suécia, 
preocupações do governo holandês devido às elevadas despesas no âmbito da Defesa, sobrevoos e aterragens na Bélgica 
para aviões militares, lançamento de foguetões ionosféricos na ilha de Andoya na Noruega, auxílio sueco aos movimentos de 
Angola e Moçambique, atividades do Partido comunista italiano. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/015 - “Situação militar internacional” . Contém informações sobre atividades nos países 
africanos, forças armadas da RFA, esquema do dispositivo e poder militar estratégico dos EUA no mundo, bases militares em 
África, livro branco sobre a defesa canadiana, orçamento do ministério da defesa Nacional belga para 1964, transporte de 
armas de Cuba para a Argélia, acontecimentos observados no mundo comunista de abril a maio de 1964. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/016 - “Situação militar internacional” . Contém informações, recortes de notícias e 
documentos NATO sobre a situação política na América Latina, Médio Oriente, Cuba, Argélia, política interna do Brasil, navio 
atómico Savannah, mísseis russos e norte-americanos, conflito sino-soviético, defesa nuclear da NATO, deficiências dos 
aviões dos EAU no Vietnam do Sul, treino de guerrilheiros na Argélia. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/017 - “Situação na América Latina” . Contém notícias e informações sobre a 
clandestinidade dos Tupamaros no Uruguai, produto per capita na América Latina, Asia, África e Médio Oriente, treino de 
guerrilheiros paraguaios no Brasil, informação de Cuba, novo embaixador da URSS no Chile, acontecimentos no mundo 
comunista entre 15AGO e 31 OUT1964, relações sino-soviéticas, ação coletiva do Mali e da Argélia contra os Tuaregs, efeitos 
da conferência de solidariedade afro-asiática-latina-americana. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/018 - Situação da Índia. Contém informações e notícias sobre Goa e a libertação de Telo 
de Mascarenhas, crise política na União Indiana, maioria muçulmana no distrito de Kerala, submarinos indianos, armamento 
soviético para a União Indiana, morte do presidente Shastri, atos de agressão praticados pela União Indiana. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/253/0868/019 - Situação do Paquistão . Contém informações e notícias sobre a posição da União 
Europeia ocidental sobre o uso de armas táticas nucleares, 7ª sessão do Comité Politico com Peritos de Desarmamento, 
política externa do Paquistão, relações entre India e Paquistão, questão de Cachemira. 1965 / 1969 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/254 

Título: Situação dos Países Africanos 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 869 - 872) contendo um total de 31 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por adidos militares e informadores e notícias relativas à situação politica e militar dos países 
africanos. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0115, 9200 e 9900 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
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Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 18 - Informações sobre política Africana [PT/ADN/SGDN/2REP/018] 
 

UI 0869 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/001 - “Pedidos de pesquisa sobre a situação militar no ultramar” . Contém informações 
sobre o dispositivo do Exército do Senegal, bases navais e aéreas da URSS no estrangeiro, navio a motor Scheersberg-A, 
Exército da República da Guiné, base na ilha de Mahe e relatório de notícia sobre as relações da Austrália com a Indonésia e 
situação de Timor. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/002 - “Posições geoestratégicas e situação militar no ultramar” . Contém informações do 
chefe da missão militar em Washington no briefing ao MC/PS e memorandos do Comité Militar NATO. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/003 - “Penetração comunista em África”. Contém informações e recortes de notícias 
sobre apoio e auxílio aos movimentos de libertação africanos, crise da NATO e a saída da França, documentos NATO sobre 
atividades da República Popular da China nos países da NATO, estimativa da defesa 1966, tendências da política soviética, 
situação em África. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/004 - “Penetração americana em África”. Contém subsídios para o estudo da penetração 
norte-americana em África, recortes de notícias e informações sobre a influência americana junto dos movimentos de 
libertação de Angola. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/005 - “Comissão para o Estudo da Guerra Subversiva”. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/006 - Recortes de notícias sobre a resposta de diversos países face ao pedido do 
Conselho de Segurança da ONU para não auxiliar Portugal nos territórios africanos” . Contém despacho do GEN Deslandes, 
deposição do governo de Bujumbura, representantes das forças democráticas portuguesas na ONU e noticias dos jornais 
romenos. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/007 - Pedido de pesquisa sobre instrução de combatentes africanos em Nanquim. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/008 - Relatórios de notícia sobre influência internacional em África . Contém informações 
sobre o dispositivo do Exército senegalês, conferência dos países de África Central e Oriental, relações com países 
comunistas, União da República de Timor, atividades dos rebeldes camaronenses, relatório sobre a África Austral, Marinha 
Tanzaniana, situação no Kremelin, evolução dos países socialistas, situação em África. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/009 - “Informações para a NATO sobre a situação em África”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/010 - “Informações sobre o Senegal”. Contém pedidos de pesquisa e relatórios de notícia 
sobre a criação de uma força permanente de pacificação no âmbito da ONU. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0869/011 - “Relatório da visita de informação ao Centre d’Etudes Pratiques du Combat de Nuit 
em Montauban”. 1964  
 

 

 

UI 0870 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0870/012 - “Situação em África” . Contém documentos NATO, informações e notícias sobre a 
ameaça à África Portuguesa, União de Estados Africanos Não-Independentes, reunião com o prof. Stephen Enke sobre a 
situação em Angola, campo de treino para africanos de Minas del Frio em Cuba. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0870/013 - “Situação militar dos países africanos” . Contém relatórios de notícia  sobre ordem 
de batalha dos países africanos, Forças Armadas do Uganda, marinhas africanas, estimativas e potencial militar dos países 
africanos, PERINTRANSREPS DA CHERET sobre o Senegal e propaganda e boatos na República Democrática do Congo, 
composição das Forças Armadas dos países da OUA, marinhas de guerra africanas, brochura sobre o equilíbrio militar 
africano, auxilio militar dos EUA, RFA  e do Bloco Soviético aos países africanos, organização militar da comunidade francesa 
africanas, política alemã em África e auxílio soviético na organização de Forças Armadas Nacionais Africanas. 1964 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0870/014 - “Situação em África”. Contém informações e noticias relativas a países africanos, 
África Negra e Madagáscar, considerações sobre as revistas “Revolution” Africanas, a Libéria, as novas constituições 
Africanas. 1965  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0870/015 - “Situação em África”. Contém informações e noticias relativas a África, movimento 
de libertação do leste africano, extratos da impressa verde. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0870/016 - “Situação em África”. Contém informações e noticias relativas a África, Associação 
Gurjarar da África Central. 1966  
 

 

 

UI 0871 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/017 - “Situação em África”. Contém informações e noticias relativas a África, atividades 
de guerrilha na África Austral, nº especial da Aginter Press sobre África e comunismo, Jeune Afrique sobre a Palestina, África 
Negra e Madagáscar, Boletins de Informação do EME sobre atividades no ultramar. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/018 - “Situação em África”. Contém informações e noticias relativas a África, 
conversações afro-americanas em Nairobi. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/019 - “Situação em África”. Contém informações e noticias relativas a África, brochura 
sobre as Forças Armadas nos Estados africanos. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/020 - Organizações Africanas . Contém informações e noticias sobre a OUA - Organização 
da Unidade Africanas e Conferência Panafricanas. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/021 - “Serra Leoa e Costa do Marfim”. Contém informações e notícias sore a situação na 
Serra Leoa e Costa do Marfim, relações com países vizinhos, publicação sobre a Costa do Marfim. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/022 - “Daomé e Togo” . Contém informações e notícias sobre a situação na República de 
Daomé e no Togo. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/023 - “Camarões” . Contém informações e notícias sore a situação nos Camarões e 
relações com países vizinhos. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/024 - “Gabão” . Contém informações e notícias sore a situação no Gabão e relações com 
países vizinhos. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/025 - “República Centro africanas”. Contém informações e notícias sobre a situação na 
RCA, situação no Chade, relações com países vizinhos. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0871/026 - “Sudoeste Áfricano” . Contém informações e notícias sobre a situação no Sudoeste 
Áfricano e atividades da SWAPO e SWANU. 1964 / 1970 

 

 

 

UI 0872 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0872/027 - “Etiópia”. Contém informações e notícias sobre a situação na Etiópia e auxílio 
soviético. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0872/028 - “Madagáscar e Somália”. Contém informações e notícias sobre a situação em 
Madagáscar e o movimento de independência MONIMA, golpe de Estado na Somália, incidentes na fronteira somalo-
queniana. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0872/029 - “Uganda” . Contém informações e notícias sobre a situação no Uganda, influência 
jugoslava, base militar de Gulu, fornecimento de aviões MIG ao Uganda, auxílio militar dos comunistas sino-soviéticos, 
oposição ao primeiro-ministro Obote. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0872/030 - “Burundi” . Contém informações e notícias sobre a situação no Burundi, relações 
com a China comunista, publicação International boundary Study sobre as fronteiras entre o Ruanda, Burundi, Quénia e 
Tanzânia, expulsão de comunistas chineses. 1964 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/254/0872/031 - “Sudão” . Contém informações e notícias sobre a situação no Sudão, influência 
soviética, infiltração de armas e de grupos terroristas no sul do Sudão. 1964 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/255 

Título: Situação no Norte de África 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cxs. (nº 873) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por adidos militares e informadores e notícias relativas à situação politica e militar da Argélia, 
Marrocos e Líbia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 994, 9905, 9956, 9957 e 9958. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
 

UI 0873 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/001 - “Situação Militar da Argélia”. Contém informações, relatórios de notícias e 
PERINTRANSREP da CHERET da República do Gana, potencial militar e armamento da Argélia, apoio da China, atitude da 
Argélia para Portugal, atividades soviéticas na Argélia, Movimento dos Antigos Amigos da Argélia Francesa. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/002 - “Situação na Argélia” . Contém informações e notícias sobre a situação política e 
militar argelina. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/003 - “Situação na Argélia” . Contém informações e notícias sobre a situação política e 
militar argelina, relações com outros países do Norte de África. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/004 - “Situação na Argélia” . Contém informações e notícias sobre a situação política e 
militar argelina, auxilio militar soviético, apoio argelino aos movimentos angolanos. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/005 - “Situação na Argélia” . Contém informações e notícias sobre a situação política e 
militar argelina, influência do Egipto e relações com outros países africanos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/006 - “Situação na Argélia” . Contém informações e notícias sobre as relações com outros 
países africanos. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/007 - “Situação Militar de Marrocos”. Contém informações e relatórios de notícias sobre 
a situação interna em Marrocos e relações com a Mauritânia, atitude de Israel para com os movimentos de libertação 
antiportugueses, tratados de amizade entre Marrocos e o Senegal, visita do ministro da Defesa de Marrocos a Bona, navios 
novos em Marrocos, relações pouco amistosas com a Argélia, ordem de batalha das Forças Armadas do reino de Marrocos. 
1963 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/255/0873/008 - “Líbia” . Contém informações e notícias sobre situação interna na Líbia e na Tunísia. 
1964 / 1969 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/256 

Título: Situação no Senegal 
Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 874 - 875) contendo um total de 14 processos, 5 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar do Senegal. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0121, 9906 e 9959. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0874 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0874/001 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém relatórios periódicos de 
informações das transmissões referente à República do Senegal. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0874/002 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém informações e 
PERINTRANSREP da CHERET sobre a situação e atividade militar da República do Senegal, 3 fotografias relativos à povoação 
senegalesa de Koumbakara e campo de helicópteros em Sare Uale, 2 fotografias sobre equipamento das Forças Armadas da 
República da Guiné, incidentes de fronteira, cópia do relatório do comandante do navio escola Juan Sebastian de Elcano 
sobre a visita a Dakar. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0874/003 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal e ação em Casamance. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0874/004 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0874/005 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0874/006 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0874/007 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal, PEROBINTRANSREP com ordens de batalha. 1969  
 

 

 

UI 0875 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0875/008 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal, PEROBINTRANSREP com ordens de batalha, incidentes de 
fronteira junto a Yaran e potencial aéreo. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0875/009 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal, relatórios de notícias sobre fornecimentos de material, forças 
de segurança. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0875/010 - “Situação Militar da República do Senegal” . Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República do Senegal. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0875/011 - “Situação no Senegal” . Contém informações e notícias, PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a República do Senegal, relações com outros países africanos e situação nas fronteiras. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0875/012 - “Situação no Senegal” . Contém informações e notícias sobre a situação no 
Senegal, transparente com mapa do Senegal, relação dos representantes estrangeiros no Senegal, relação das povoações do 
Senegal e da República da Guiné confinantes com as fronteiras da província. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0875/013 - “Situação no Senegal” . Contém informações e notícias sobre a situação no 
Senegal, PERINTRANSREP da CHERET, relações com a República da Guiné. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/256/0875/014 - “Situação no Senegal” . Contém informações e notícias sobre a situação no 
Senegal, alterações à constituição política senegalesa. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/257 

Título: Situação na República da Guiné 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 876 - 879) contendo um total de 18 processos. 
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Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar da República da Guiné. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9908 e 9961. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0876 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0876/001 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, relatórios de notícia sobre contrainformação, atividades do 
inimigo, fronteira leste, ações além-fronteira, exército regular, material das Forças Armadas, viaturas blindadas, elementos 
da ordem de batalha, formação de aviadores guineenses. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0876/002 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, relatórios de notícia sobre a oposição a Sekou Touré, atividades 
subversivas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0876/003 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, relatórios de notícia sobre ajuda militar e fornecimento de aviões, 
redes rádio. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0876/004 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, relatórios de notícia sobre personalidades do governo. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0876/005 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, relatórios de notícia sobre Marinha de Guerra, carros anfíbios 
recebidos da URSS, situação na fronteira. 1968  
 

 

 

UI 0877 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0877/006 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, relatórios de notícia sobre personalidades do governo. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0877/007 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, informações da PIDE e relatórios de notícia sobre o exército 
guineense, guarnições dos postos de fronteira, PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0877/008 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, informações da PIDE e relatórios de notícia sobre ordens de 
batalha, organização, dispositivo e potencial de combate do inimigo. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0877/009 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, informações da PIDE e relatórios de notícia sobre Força Aérea e 
Exército, reorganização das Forças Armadas. 1970  
 

 

 

UI 0878 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0878/010 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, informações da PIDE e relatórios de notícia sobre as Forças 
Armadas guineenses, infraestruturas aeronáuticas, deserções, pistas de aviação. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0878/011 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Guiné, informações da PIDE e relatórios de notícia sobre reforços para 
Conacri, sobrevoo de um avião de reação, infiltrações em Koundara, reforços para Labé, evacuação de prisioneiros. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0878/012 - “Situação Militar da República da Guiné”. Contém informação e PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a situação e atividade militar da República da Guiné. 1974  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0878/013 - “Situação na República da Guiné” . Contém informações e notícias sobre política 
interna e externa, movimento de tropas nas fronteiras, relatório com apreciação referente à situação na República da Guiné, 
INTRANSREP da CHERET, relações diplomáticas. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0878/014 - “Situação na República da Guiné” . Contém informações e notícias sobre política 
interna e externa, atividades nas fronteiras. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0878/015 - “Situação na República da Guiné” . Contém informações e notícias sobre política 
interna e externa, atividades de Khow Daniel Amihyia do Gana. 1967  
 

 

 

UI 0879 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0879/016 - “Situação na República da Guiné” . Contém informações e notícias sobre política 
interna e externa, atividades nas fronteiras. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0879/017 - “Situação na República da Guiné” . Contém informações e notícias sobre política 
interna e externa, PERINTRANSREP da CHERET. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/257/0879/018 - “Situação na República da Guiné” . Contém informações e notícias sobre política 
interna e externa, atividades nas fronteiras. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/258 

Título: Situação no Gana 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 880) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar do Gana. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0130, 9909 e 9964. 
 

UI 0880 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/001 - “Situação Militar da República do Gana”. Contém relatório periódico de informação 
das transmissões com ordem de batalha do Gana. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/002 - “Situação Militar da República do Gana”. Contém relatório periódico de 
informações das transmissões com ordem de batalha da República da Gana. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/003 - “Situação Militar da República do Gana”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Gana, informações da PIDE e relatórios de notícia sobre instrução de 
pessoal no Canadá, política externa, treino de técnicos ganeses na Itália, relatórios periódicos de informações das 
transmissões com ordem de batalha da República da Gana. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/004 - “Situação Militar da República do Gana”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Gana. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/005 - “Situação Militar da República do Gana”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Gana. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/006 - “Situação Militar da República do Gana”. Contém PERINTRANSREP da CHERET 
sobre a situação e atividade militar da República da Gana, PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/007 - “Situação no Gana”. Contém informações e notícias sobre a situação no Gana. 1964 
/ 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/008 - “Situação no Gana”. Contém informações e notícias sobre a situação no Gana. 1966 
/ 1967 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/258/0880/009 - “Situação no Gana”. Contém informações e notícias sobre a situação no Gana, 
PERINTRANSREP da CHERET. 1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/259 

Título: Situação na Nigéria 

Datas extremas: 1964 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 881) contendo um total de 6 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar da Nigéria. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9910 e 9965. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0881 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/259/0881/001 - “Situação Militar da Nigéria”. Contém informações sobre português prisioneiro das 
forças nigerianas, mercenários na Nigéria, fornecimento de armamento, instrução de pessoal no Canadá. 1964 / 1971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/259/0881/002 - “Situação Militar da Nigéria”. Contém informações e notícias sobre a situação na 
Nigéria. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/259/0881/003 - “Situação Militar da Nigéria”. Contém informações e notícias sobre a situação na 
Nigéria e relações com os países vizinhos. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/259/0881/004 - “Situação Militar da Nigéria”. Contém informações e notícias sobre a situação na 
Nigéria e relações com os países vizinhos, situação no Biafra, panfleto sobre o colapso da rebelião de Ojukwu e perspetivas 
de paz duradoura na Nigéria. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/259/0881/005 - “Situação Militar da Nigéria”. Contém informações e notícias sobre a situação na 
Nigéria e secessão do Biafra. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/259/0881/006 - “Situação Militar da Nigéria”. Contém informações e notícias sobre a situação na 
Nigéria e a secessão do Biafra, repatriamento de militares portugueses retidos nos países limítrofes das províncias 
ultramarinas. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/260 

Título: Situação na República Popular do Congo (Braza) 
Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 882) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar da República Popular do Congo ou 
Congo Brazzaville. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9911 e 9968. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0882 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/260/0882/001 - “Situação Militar da República Popular do Congo” . Contém informações sobre 
dispositivo das forças militares, relações com as autoridades congolesas, PERINTRANSREP da CHERET, ordens de batalha, 
material militar soviético, efetivos, relações com a Argélia e a República Árabe Unida, URSS, influência comunista na RPC. 
1965 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/260/0882/002 - “Situação no Congo Brazzaville – República Popular do Congo” . Contém 
informações e notícias sobre a situação na RPC, penetração comunista, campo de Gambona. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/260/0882/003 - “Situação no Congo Brazzaville – República Popular do Congo” . Contém 
informações e notícias sobre a situação na RPC, influência comunista, atividades militares, medidas antiportuguesas, ajuda e 
assistência militar concedidas ao Congo pelos países afro-asiáticos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/260/0882/004 - “Situação no Congo Brazzaville – República Popular do Congo” . Contém 
informações e notícias sobre a situação na RPC, influência comunista e reforços cubanos, 2 fotografias sobre a visita de uma 
delegação da RPC à China, incidentes de fronteira. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/260/0882/005 - “Situação no Congo Brazzaville – República Popular do Congo” . Contém 
informações e notícias sobre a situação na RPC, influência comunista e reforços cubanos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/260/0882/006 - “Situação no Congo Brazzaville – República Popular do Congo” . Contém 
informações e notícias sobre a situação na RPC, influência comunista e reforços cubanos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/260/0882/007 - “Situação no Congo Brazzaville – República Popular do Congo” . Contém 
informações e notícias sobre a situação na RPC, PERINTRANSREP da CHERET, acordo de transporte aéreo entre a RPC e os 
EUA, relações de fronteira, influência comunista. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/261 

Título: Situação na República Democrática do Congo (Leo) 
Datas extremas: 1963 / 1970 

Dimensão e suporte: 9 cxs. (nº 883 - 891) contendo um total de 47 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar da República Democrática do Congo 
ou Congo Leo. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0108, 9912 e 9970. 
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 0883 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0883/001 - “Informações sobre o Congo Belga” . Contém informações e notícias sobre a 
transferência do 5º Batalhão do exército Nacional Congolês para o Catanga, efetivo da ONU no Congo, 2 cartas topográficas 
com informação terrestre e de aeronáutica relativa ao Congo Belga, forças da ANC, campos de aviação, organização das 
forças terrestres. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0883/002 - “Informações sobre o Congo Belga” . Contém informações e notícias sobre 
atividades terroristas em Kivu, armamento apreendido no congo-Leo, plano de Kinkuzu, agravamento das relações com o 
Congo Brazza, efetivos da ONU, assalto contra Mobutu e Nendaka, campos do ANC, declarações do Tsombé sobre a situação 
na Catanga, balizamento do Zaire, lutas tribais no Catanga e distúrbios na região do Dilolo. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0883/003 - “Informações sobre a República do Congo” . Contém informações e notícias sobre a 
posição da argélia face a Angola e Moçambique, visita do GEN Mobutu à Bélgica, situação política no Congo Leo, posição do 
Congo Leo sobre os acontecimentos de Angola, remodelações ministeriais, situação política e militar, aviões Fouga Magister 
para o Congo, situação no Kilu. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0883/004 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias sobre instrutores estrangeiros, composição dos meios aéreos, atividade no Congo Leo, ordem de batalha das Forças 
Armadas congolesas e unidades em operações, ajuda militar americana, apontamento de conversa com De La Batut, primeiro 
secretário da Embaixada de França encarregado das relações da Alemanha com os países afro-asiáticos, ordem de batalha da 
ANC. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0883/005 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias sobre a base de Kitona, PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET, mercenários, desarmamento de europeus. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0883/006 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre o envio de tropas da Zâmbia para a fronteira com Angola, 
transporte de armamento, capacidade técnica dos pilotos congoleses, efetivos da base de Kitona. 1966  
 

 

 

UI 0884 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0884/007 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC e Zâmbia, relações com as autoridades vizinhas, força 
aérea tática congolesa, operação Goose. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0884/008 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC e Zâmbia, mercenários, relações com as autoridades 
vizinhas, movimento de tropas na fronteira. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0884/009 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC e Zâmbia, ordem de batalha do Exército, ação de 
mercenários na província congolesa do Catanga, moral das tropas, expulsão de estrangeiros, atividades do chefe mercenário 
Bob Denard. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0884/010 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC e a Zâmbia, Força Aérea zambiana, cedência de bases 
congolesas aos americanos, situação no sul da Tanzânia melhoramentos no campo de aviação de Mtwara, frota aérea da 
Zâmbia, auxílio dos Estados Unidos à Zâmbia, aviões de combate, bombardeiros e mísseis para a Zâmbia, cedência de bases 
conguesas aos americanos, auxilio dos EUA à Zâmbia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0884/011 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC e a Zâmbia, terrorismo dirigido contra Angola, aquisição de 
misseis para a Zâmbia, mercenários chineses em Angola, apoio da China Popular aos rebeldes congoleses, cedência de bases 
congolesas aos americanos. 1968  
 

 

 

UI 0885 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0885/012 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC e Zâmbia, aviões para a RDC, atuação das Forças Armadas 
da Zâmbia, PEROBINTRRANSREP com ordem de batalha. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0885/013 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC e Zâmbia, presença de ex gendarmes catangueses em 
Angola. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0885/014 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC, material adquirido pela firma congolesa OTRACO com 
catálogos de material, gendarmes catangueses em Angola, deslocação de um oficial do ANC a Angola. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0885/015 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC, relação de autoridades do ANS, ordem de batalha das 
Forças Armadas da RDC. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0885/016 - “Situação Militar da República Democrática do Congo” . Contém informações, 
notícias e PERINTRANSREP e INTRANSREP da CHERET sobre a RDC, rebeldes congoleses, dispositivo das Forças Armadas e 
Militarizadas da RDC. 1970  
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UI 0886 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0886/017 - “Congo Leo - República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC. 1964-06 / 1964-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0886/018 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC. 1964-06 / 1964-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0886/019 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC. 1964-12 / 1965-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0886/020 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, no Catanga, incidentes tribais, militares desmobilizados do antigo exército francês no Senegal. 1965-
02 / 1965-04 

 

 

 

UI 0887 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0887/021 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC. 1965-05 / 1965-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0887/022 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC. 1965-06 / 1965-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0887/023 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, relações de fronteira com o Sudão, situação no Catanga, imprensa do Congo. 1965-07 / 1965-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0887/024 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, relações com a Zâmbia, relatório da PIDE sobre o Congo Leo e a organização do MPLA, imprensa do 
Congo. 1965-09 / 1965-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0887/025 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo, situação no Catanga. 1965-11 / 1966-01 

 

 

 

UI 0888 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0888/026 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo, situação no Catanga. 1966-01 / 1966-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0888/027 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo, relações com a RPC. 1966-02 / 1966-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0888/028 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1966-03 / 1966-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0888/029 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1966-04 / 1966-07 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0888/030 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1966-06 / 1966-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0888/031 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1966-08 / 1966-09 

 

 

 

UI 0889 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0889/032 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1966-09 / 1966-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0889/033 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1966-10 / 1966-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0889/034 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1966-10 / 1967-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0889/035 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1967-01 / 1967-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0889/036 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1967-02 / 1967-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0889/037 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1967-04 / 1967-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0889/038 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1967-06 / 1967-09 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0890/039 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1967-09 / 1967-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0890/040 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém recortes de notícias 
sobre a revolta dos mercenários da RDC. 1967-07 / 1967-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0890/041 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém recortes de notícias 
sobre o rapto de Tshombé. 1967-07 / 1967-08 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0890/042 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, operação Phoenix, imprensa do Congo. 1968-01 / 1968-04 

 

 

 

UI 0891 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0891/043 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo, atividades da firma Energo-Projet da Jugoslávia, auxílio militar dos EUA, 
infiltrações de guerrilheiros em território nacional, MOUDICO – movimento para a defesa dos interesses congoleses. 1968-04 
/ 1968-09 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0891/044 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo, ações contra Angola, PERINTRANSREP da CHERET, considerações sobre o 
tribalismo. 1968-09 / 1969-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0891/045 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1969-01 / 1969-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0891/046 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, tensão política nos Congos, organização do Batalhão de Gendarmerie de Kolwezi, imprensa do 
Congo. 1969-09 / 1970-04 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/261/0891/047 - “Congo Leo – República Democrática do Congo” . Contém informações e notícias 
sobre a situação na RDC, imprensa do Congo. 1970-04 / 1970-12 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/262 

Título: Comentários sobre a  Situação Congolesa 

Datas extremas: 1964 / 1966 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 892 - 894) contendo um total de 28 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por boletins semanais sobre a situação congolesa com destaque para efemérides, 
situação política, manutenção da ordem, problemas de trabalho, influências exteriores, problemas africanos, territórios 
portugueses do ultramar e economia e finanças.  
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. nº original de processo: 9970. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês. 
 

UI 0892 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/001 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 1 - 3”. 1964-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/002 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 4 - 7”. 1964-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/003 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 8 - 12”. 1964-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/004 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 13 - 16”. 1964-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/005 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 17 - 21”. 1965-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/006 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 22 - 25”. 1965-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/007 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 26 - 29”. 1965-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/008 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 30 - 33”. 1965-04  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0892/009 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 34 - 38”. 1965-05  
 

 

 

UI 0893 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/010 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 39 - 42”. 1965-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/011 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 43 - 47”. 1965-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/012 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 48 - 52”. 1965-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/013 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 53 - 56”. 1965-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/014 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 57 - 60”. 1965-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/015 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 61 - 64”. 1965-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/016 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 65 - 67”. 1965-12  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/017 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 68 - 71”. 1966-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/018 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 72 - 74”. 1966-02  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0893/019 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 78 - 79”. 1966-03  
 

 

 

UI 0894 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/020 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 80 - 84”. 1966-04  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/021 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 85 - 88”. 1966-05  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/022 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 89 - 92”. 1966-06  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/023 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 93 - 97”. 1966-07  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/024 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 98 - 101”. 1966-08  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/025 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 102 - 105”. 1966-09  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/026 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 106 - 110”. 1966-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/027 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 111 e 114”. 1966-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/262/0894/028 - “Comentários sobre a Situação Congolesa nº 115- 116”. 1966-12  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/263 

Título: Situação na Zâmbia 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 6 cxs. (nº 895 - 900) contendo um total de 26 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
PERINTRANSREP da CHERET, informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar da 
Zâmbia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9913 e 9971. 
Idioma e escrita: Contém documentos em francês.  
 

UI 0895 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0895/001 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias sobre a Força Aérea e 
Exército da Zâmbia, carregamento de peças de aviões, cap. 45 da Lei de Defesa sobre o alistamento, disciplina e organização 
das forças territoriais, ordens de batalha, organização da polícia da Zâmbia, situação na Rodésia do Norte. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0895/002 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias e PERINTRANSREP e 
INTRANSREP da CHERET sobre a Zâmbia, instrução de pessoal militar, ações de fronteira com Angola, atas das conversações 
com a África do Sul e a Rodésia sobre o transito de armamento para a Zâmbia, informação dos SCCIA sobre as Forças 
Armadas da Zâmbia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0895/003 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias e PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a Zâmbia, patrulhamento aéreo, incidentes de fronteira, tensão racial. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0895/004 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias e PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a Zâmbia e a Tanzânia, auxílio alemão à Tanzânia, compra de helicópteros, ordens de batalha Colt e Impala, 
missões militares na Tanzânia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0895/005 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias e PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a Zâmbia e Tanzânia, compra de helicópteros e aviões para a Força Aérea da Zâmbia, PEROBINTRANSREP da 
CHERET com ordem de batalha da Tanzânia, possível bombardeamento de aldeias zambianas por avião sul africano. 1968 / 
1969 

 

 

 

UI 0896 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0896/006 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias e PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a Zâmbia e Tanzânia, compra de helicópteros e aviões para a Força Aérea da Zâmbia, fornecimento de 
material, reforço do dispositivo militar zambiano na fronteira com Angola, cooperação aeronáutica entre a Itália e a Zâmbia, 
PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1969  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0896/007 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias e PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a Zâmbia, treino das Forças Armadas zambianas por chineses, PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0896/008 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações, notícias e PERINTRANSREP da 
CHERET sobre a Zâmbia, aviões a jato jugoslavos na Zâmbia, lista de pessoal ocupando os principais cargos na Rhodesian Air 
Force, ordem de batalha, dispositivo das forças militares na República da Zâmbia. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0896/009 - “Situação Militar da Zâmbia” . Contém informações sobre o míssil SA-7 Strella. 
1974  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0896/010 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, treinos em 
Israel, estudos geográficos e dados sobre as Forças Armadas, relações com as autoridades portuguesas, relatório da 
Conferência de Independência da Rodésia do Norte. 1964 / 1965 

 

 

 

UI 0897 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0897/011 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, stocks de 
combustíveis líquidos. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0897/012 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, stocks de 
combustíveis líquidos. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0897/013 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, stocks de 
combustíveis líquidos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0897/014 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, 
apontamento sobre a reunião em Pretória com autoridades sul-africanas e rodesianas para troca de informações sobre a 
Zâmbia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0897/015 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, 
missionários. 1966  
 

 

 

UI 0898 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0898/016 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, 
combustíveis, relações com Israel. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0898/017 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, estrutura 
ministerial, relações com Israel, caminhos-de-ferro. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0898/018 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, relações 
com a Rodésia, auxílio internacional. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0898/019 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, relações 
com a Rodésia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0898/020 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia. 1968  
 

 

 

UI 0899 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0899/021 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0899/022 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, áreas 
restritas, destruição da ponte de Luangwa, cooperação da Rodésia na recolha de informação e sua transmissão. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0899/023 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia. 1969  
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UI 0900 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0900/024 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0900/025 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia, operação 
Colt, estudo sobre a simulação de uma crise na África do Sul. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/263/0900/026 - “Zâmbia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Zâmbia. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/264 

Título: Situação na Rodésia 

Datas extremas: 1966 / 1970 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 901 - 903) contendo um total de 17 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar da Rodésia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9914 e 9972. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0901 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0901/001 - “Situação Militar da Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a ação das 
forças de segurança da Rodésia contra grupos de guerrilehiros provenientes da Zâmbia, atividade das Forças Armadas 
rodesianas junto do lago Kariba para proteção da barragem, informação dos SCCIM sobre a situação na Rodésia. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0901/002 - “Situação Militar da Rodésia” . Contém informações, notícias sobre a nova 
designação da Força Aérea Rodesiana, ordens de batalha, brochura Zambia – Red Frontier sobre o combate ao terrorismo 
das forças de segurança rodesianas no norte do país. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0901/003 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia, 
condenação de Amen Chikwakwata por sabotagem, construção do aeródromo Chapatos, artigo sobre o futuro da Rodésia do 
Sul visto pela ZANU, reuniões com o chefe da Inteligence da Rodésia do Sul. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0901/004 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia, reações à 
independência da Rodésia, embargo de petróleo, proclamação da independência da Rodésia. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0901/005 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia, petróleo, 
armamento, informação do Ministério do Ultramar sobre a independência da Rodésia. 1966  
 

 

 

UI 0902 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0902/006 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia, situação na 
Barotselândia com um transparente. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0902/007 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0902/008 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0902/009 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0902/010 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0902/011 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia. 1967  
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UI 0903 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0903/012 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a situação na Rodésia. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0903/013 - “Rodésia” . Contém informações e notícias sobre a Rodésia, sansões à Rodésia, 
constituição da República da Rodésia, atividades terroristas. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0903/014 - “Rodésia” . Contém sumário dos aeródromos da Federação da Rodésia e 
Niassalândia, situação política na Rodésia do Sul, movimento das populações para a Rodésia do Norte. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0903/015 - “Rodésia” . Contém relatório do Secretário Geral do Ministério da Defesa e dos 
Chefes do Estado Maior do Exército e Força Aérea da Rodésia, informações da PIDE sobre atividades do Partido Comunista 
Sul-Africano, propostas constitucionais rodesianas, discurso do primeiro-ministro Ian Smith, conversações anglo-rodesianas. 
1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0903/016 - “Rodésia” . Contém sumário dos fatos e aspetos com interesse militar para a 
Rodésia, situação na Rodésia, comunicações, atividades terroristas. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/264/0903/017 - “Rodésia” . Contém sumário dos fatos e aspetos com interesse militar para a 
Rodésia. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/265 

Título: Situação no Malawi 
Datas extremas: 1965 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 904) contendo um total de 7 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações da PIDE, boletins de transmissão de informações, 
informações recolhidas por informadores e notícias relativas à situação politica e militar do Malawi. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9915 e 9973. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0904 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/265/0904/001 - “Situação Militar da Malawi” . Contém informações e notícias sobre lanchas de 
fiscalização para o Malawi, potencial bélico da Tanzânia e apoio desta à FRELIMO, atividades militares do Malawi junto à 
fronteira com Tete, ordens de batalha. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/265/0904/002 - “Situação Militar da Malawi” . Contém informações e notícias, PEROBINTRANSREP 
com ordem de batalha, PERINTRANSREP sobre a República do Malawi. 1968 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/265/0904/003 - “Situação política no Malawi” . Contém informações e notícias sobre segurança, 
propaganda, relação governamental e administrativa do Malawi, organizações juvenis no Malawi. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/265/0904/004 - “Situação política no Malawi” . Contém informações e notícias sobre o governo 
revolucionário no exílio, discurso do presidente Banda, refugiados a Moçambique. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/265/0904/005 - “Situação política no Malawi” . Contém informações e notícias sobre a propaganda, 
atividades terroristas, situação político-económico. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/265/0904/006 - “Situação política no Malawi” . Contém informações e notícias sobre a construção 
do aeroporto, influência soviética no Malawi, relações entre a República da África do Sul e o Malawi, reforços do inimigo, 
situação na fronteira Tanzânia-Malawi, reivindicações territoriais. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/265/0904/007 - “Situação política no Malawi” . Contém informações e notícias sobre a cedência de 
helicópteros ao Malawi. 1971  
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/266 

Título: Situação na África do Sul 
Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 905 - 907) contendo um total de 12 processos, 3 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar da África do Sul. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9916 e 9975. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0905 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0905/001 - “Situação Militar da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre a 
reorganização das Forças Armadas da RAS, revista Officer com o artigo The Strategic Reserve pelo MAJ Edgar O’Ballance, 
compra de aviões à França, ordem de batalha, importância da base naval de Simonstown, relatório das visitas efetuadas pelo 
adido militar e aeronáutica em Pretória a unidades do Exército e da Força Aérea da RAS. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0905/002 - “Situação Militar da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre a 
necessidade de um acordo de cooperação militar destinado a promover um plano de defesa, armamento, forças policiais sul-
africanas na Rodésia, relatório de informação do Comando Naval de Angola sobre armamento, organização dos comandos 
navais, helicópteros Super Frelon com catálogo. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0905/003 - “Situação Militar da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre 
declarações de P. W. Botha, reorganização da defesa e nomeação para altos cargos, aviões para a SAAF, violação de 
fronteiras da Zâmbia, manobras militares sul-africanas, base experimental de misseis, relatório anual da Policia Sul-Africana, 
novos uniformes de combate, publicação sobre as forças militares e de policia na RAS, base naval de Simosntown. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0905/004 - “Situação Militar da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre relações 
entre a África do Sul e a África Negra, informações do adido militar em Pretória sobre as Forças Armadas da RAS ao nível de 
organização, pessoal, material e armamento. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0905/005 - “Situação da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre situação na 
Ovambolândia relações com o adido da Defesa da RAS, discursos do ministro Fouché, plano de ação do Congresso Pan-
Africano para a África do Sul, proteção das águas territoriais, politico dos bantustões, conferência internacional sobre a 
aplicação de sanções económicas à África do Sul, Operação de Regresso – Operation Mayibuye sobre a sabotagem em 
Rivónia. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0905/006 - “Situação da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre a doutrina 
Monroe na África Meridional, relações com a Rodésia, acordo para aquisição de submarinos Daphne, 3 fotografias material 
de guerra, importação de armas e munições. 1967  
 

 

 

UI 0906 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0906/007 - “Situação da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre o relatório de 
Patrick Orr da organização O’Brien sobre as visitas ao Quénia, África do Sul e Moçambique, contatos, movimentos e 
atividades de forças estrangeiras em especial as navais, brochura sobre o encerramento de cursos da Academia Militar, 
fornecimento de armas, defesa civil. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0906/008 - “Situação da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre a exposição da 
RAS sobre a luta em Angola, 47º Congresso Médico Sul-Africano, armamento e equipamento do inimigo, união económico-
militar na África Austral, defesa civil, relações com a Zâmbia, brochura sobre as forças militares e policiais da RAS. 1968 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0906/009 - “Situação da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre intercâmbio 
económico das RAS, Angola e Moçambique, relações com a Austrália e Israel, livro banco com o plano quinquenal de defesa 
da RAS, defesa do oceano Índico, relações com marinha argentina, lançamento do primeiro míssil sul-africano. 1969  
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UI 0907 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0907/010 - “Situação da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre o apartheid, 
eleições, polícia sul-africanas, visita de Tito. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0907/011 - “Situação da África do Sul” . Contém informações e notícias sobre o apartheid, 
pacto de não-agressão dos estados africanos negros com a África do Sul, defesa no oceano Índico, diplomacia sul-africanas, 
panfleto da SASA – enciclopédia da África do Sul. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/266/0907/012 - “Situação da África do Sul” . Contém informações sobre o relatório da reunião com 
o GEN Frazer. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/267 

Título: Situação no Botsuana e Suazilândia 

Datas extremas: 1964 / 1971 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 908) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar no Botsuana, Suazilândia e Bechuanalândia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9917 e 9976. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0908 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/267/0908/001 - “Situação Militar do Botsuana” . Contém informações e notícias sobre o US Peace 
Corps no Lesotho, ligações entre as organizações nacionalistas e o Instituto Afro-Americano, auxílio da ONU ao Botswana, 
retirada das tropas inglesas da Suazilândia, batalhão dos RIF na Suazilândia, estação de rádio na Bechuanalândia com 
fotocópia de fotografias. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/267/0908/002 - “Situação no Botswana e Suazilândia” . Contém informações e notícias sobre a 
construção na Suazilândia de uma estação de deteção de explosões nucleares, emissões de rádio para fomento ao terrorismo 
na Rodésia, situação na Bechuanalândia. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/267/0908/003 - “Situação no Botswana e Suazilândia” . Contém informações e notícias sobre o 
ensino no Botsuana, situação política, situação económica da Suazilândia, atividades da SWAPO, construção na Suazilândia 
de uma estação de deteção de explosões nucleares. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/267/0908/004 - “Situação no Botswana e Suazilândia” . Contém informações e notícias sobre 
relações com a África do Sul, Rússia, posição política do Lesotho em relação à Rodésia, refugiados no Lesotho. 1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/268 

Título: Situação na Tanzânia 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 909 - 911) contendo um total de 15 processos, 10 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar a Tanzânia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9918 e 9977. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0909 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0909/001 - “Situação Militar da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre atividades e 
progressos da Força Aérea e auxílio canadiano, PERINTRANSREP da CHERET, ordem de batalha, relatório periódico de 
informações das transmissões respeitante ao Exército da Tanzânia do Destacamento de Ligação e Reconhecimento das 
Transmissões, atividades dos países limítrofes, ordem de batalha, desembarque de aviões em Dar-es-Salam, auxílio militar da 
RFA aos países africanos, navios patrulha e vedetas torpedeiros alemães para a Tanzânia, instrução do Exército do Tanganica. 
1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0909/002 - “Situação Militar da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre a Marinha da 
Tanzânia, PERINSTRANSREP da CHERET, apoio da China comunista, instrução de pessoal no Canadá. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0909/003 - “Situação Militar da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre as atividades 
das forças navais, treino militar, PERINTRANSREP da CHERET, apoio do Canadá e da China, efetivo policial, rádios militares. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0909/004 - “Situação Militar da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre barcos da 
Tanzânia no Lago Niassa, ordens de batalha da Tanzânia e da Rodésia, PERINTRANSREP da CHERET, censo populacional, 
campos de treino com instrutores chineses. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0909/005 - “Situação Militar da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre técnicos de 
nacionalidade desconhecida em estudo no rio Rovuma, transporte de material bélico, PERINTRANSREP da CHERET. 1969  
 

 

 

UI 0910 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0910/006 - “Situação Militar da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre misseis 
chineses em Zanzibar, PERINTRANSREP da CHERET, ordens de batalha do Malawi e Tanzânia, construção de uma base naval 
em Dar-es-Salaam, barcos da Tanzânia no lago Niassa. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0910/007 - “Situação Militar da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre forças aéreas 
e navais da Tanzânia, PERINTRANSREP da CHERET, fornecimento de navios patrulha pela China. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0910/008 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre Zanzibar, situação 
económica, auxílio militar da Alemanha Federal, influência comunista, fornecimento de armas à República Unida do 
Tanganica e Zanzibar. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0910/009 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre os caminhos-de-
ferro Zâmbia – Tanzânia, apoio do Canadá, constituição do governo da Tanzânia, censura de imprensa, apoio da China. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0910/010 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre a visita de Modibo 
Keita à Tanzânia, auxílio da China, vista de Naser, informações de Abdulamir Darwish sobre o Ultramar, negociações 
económicas com a União Soviética, caminhos-de-ferro. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0910/011 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre política interna, 
relações com Moçambique, situação económica, entrevista com Abdulamir Darwish, rádio Tanzânia, auxílio da França e do 
Canadá, rede de informadores na Tanzânia e 4 fotografias e 6 negativos com informações de A. Darwish sobre Zanzibar. 1967  
 

 

 

UI 0911 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0911/012 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre auxílio da Jugoslávia, 
situação em Zanzibar. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0911/013 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre relações com a 
Inglaterra, atividade dos comunistas chineses na Tanzânia, declaração de Arusha, campos de treino nas ilhas de Zanzibar e 
Pemba, situação entre o Tanganica e Zanzibar. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0911/014 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre a situação em 
Zanzibar e Tanzânia, situação na fronteira Tanzânia – Malawi, caminhos-de-ferro, presença de chinesas, aspirações 
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secessionistas no norte da Tanzânia, cartas de um informador residente na Tanzânia, transferência de refugiados. 1968 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/268/0911/015 - “Situação da Tanzânia” . Contém informações e notícias sobre a situação em 
Zanzibar e Tanzânia, influência chinesa, caminhos-de-ferro, comunicação do Governo Grego à sua comunidade, situação 
económica, campos de treino na Zâmbia e Tanzânia. 1969 / 1971 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/269 

Título: Situação no Quénia 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 912) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar do Quénia. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9919 e 9978. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0912 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/269/0912/001 - “Situação Militar do Quénia” . Contém informações e notícias sobre a Força Aérea 
queniana, informação da África do Sul sobre o Exército do Quénia, dádivas do Reino Unido. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/269/0912/002 - “Situação do Quénia”. Contém informações e notícias sobre atividades da Mau-
Mau, cooperação militar com a Etiópia, armamento comunista. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/269/0912/003 - “Situação do Quénia”. Contém informações e notícias sobre atividades das Forças 
Amadas contra os Shiftas, auxílio financeiro dos Estados Unidos, incidentes na fronteira, modificação da constituição 
queniana. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/269/0912/004 - “Situação do Quénia”. Contém informações e notícias sobre atividades da KPU, 
influência soviética, situação interna no Quénia. 1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/270 

Título: Situação no Mali 
Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 913) contendo um total de 4 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar do Mali. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9907 e 9960. 
Idioma e escrita: Contém documentos em português e inglês.  
 

UI 0913 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/270/0913/001 - “Mali” . Contém informações e notícias sobre a situação do Mali, oposição 
senegalesa, relações com outros países africanos, política interna e externa. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/270/0913/002 - “Mali” . Contém informações e notícias sobre a situação do Mali, influência 
chinesa, tensão com a Guiné. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/270/0913/003 - “Mali” . Contém relatórios de notícia com o nº de efetivos das Forças Armadas e da 
Ordem Pública da República do Mali, recortes de imprensa do L’Humanité e escutas-rádio. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/270/0913/004 - “Mali” . Contém informações e notícias sobre a situação do Mali, ligações com a 
República da Guiné, golpe de estado no Mali. 1968 / 1970 
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SR. PT/ADN/SGDN/2REP/271 

Título: Situação no Médio Oriente 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 914) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar do Médio oriente e o conflito Israelo-árabe. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9903, 9984 e 9985. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0914 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/001 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém relatórios de notícia sobre marinha 
mercante, Escola de Anti Guerrilha na Tailândia, reintegração de comunistas do Exército sírio, colaboração entre os exércitos 
do Iraque e a RAU, fornecimento de caças à RAU, radares no canal do Suez, compra de navios de guerra à URSS. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/002 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém documentos NATO sobre a situação 
interna e externa, influência do bloco soviético. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/003 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém documentos NATO sobre a política 
de abastecimento militar dos EUA para o Oriente Médio, naufrágio de destroyer israelense Eilat, sumário de informações 
sobre a influência soviética. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/004 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém informações sobre a situação na 
Síria, Golfo Pérsico, Iraque, Líbano, Jordânia, entre outros. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/005 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém informações sobre a situação no 
Iraque, Palestina, Iraque, Iémen, Síria, entre outros. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/006 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém recortes de notícias sobre o Médio 
Oriente e o conflito israelo-árabe. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/007 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém informações sobre a situação no 
Médio Oriente e o conflito israelo-árabe, atitude da URSS. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/008 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém informações sobre a situação no 
Médio Oriente. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/271/0914/009 - “Situação militar do Médio Oriente” . Contém informações sobre a guerra na 
Jordânia, fornecimento de material militar a Israel. 1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/272 

Título: Situação em Espanha 

Datas extremas: 1957 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 915 - 916) contendo um total de 8 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar em Espanha. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0109, 9931 e 9947. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR. 19 - Informações entre espanha e Portugal [PT/ADN/SGDN/2REP/019] 
 

UI 0915 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0915/001 - “Bases americanas em Espanha” . Contém informações e notícias sobre as 
negociações e acordos sobre as bases militares dos EUA em território espanhol, mapas e croquis com localização das bases, 
estado das bases, aviões sabre F-86 para Espanha, base para combustíveis de aviões. 1957 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0915/002 - “Situação política e militar de Espanha” . Contém PERINTRANSREP da CHERET, 
informações do adido naval em Washington sobre helicópteros e porta-aviões para as Forças Armadas espanholas, 
reorganização do exército espanhol, aviões supersónicos de caça Northrop F-5, exercício conjunto ente a marinha espanhola 
e a dos EUA. 1964 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0915/003 - “Situação política e militar de Espanha” . Contém PERINTRANSREP da CHERET, 
informações e noticias sobre atividades militares espanholas, PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0915/004 - “Situação política e militar de Espanha” . Contém PERINTRANSREP da CHERET e 
PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0915/005 - “Situação política e militar de Espanha” . Contém informações e notícias sobre a 
utilização da Base de Gibraltar, acidentes de aviação, situação interna, programa espacial espanhol, ataque ao navio 
espanhol Sierra de Aranzazu, acordo hispano-francês sobre investigação espacial. 1964 / 1966 

 

 

 

UI 0916 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0916/006 - “Situação política e militar de Espanha” . Contém informações e notícias sobre 
política interna, incidentes hispano-britânicos, questão de Gibraltar, atividade dos agentes comunistas em Espanha. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0916/007 - “Situação política e militar de Espanha” . Contém informações e notícias sobre 
Gibraltar, lei espanhola sobre os segredos oficiais, situação interna, brochura sobre a Espanha antes das Nações Unidas, 
PERINTRANSREP da CHERET sobre a Espanha, atividade dos agentes comunistas em Espanha, independência da Guiné 
espanhola, energia atómica. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/272/0916/008 - “Situação política e militar de Espanha” . Contém informações e notícias sobre a 
situação interna, atividades subversivas, PERINTRANSREP da CHERET sobre a Espanha, política externa. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/273 

Título: Situação na Alemanha 

Datas extremas: 1961 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 917) contendo um total de 5 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar na RFA e RDA. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0253, 9933 e 9946. 
Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0917 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/273/0917/001 - “Difusão de informação para a República Federal da Alemanha”. 1961 / 1964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/273/0917/002 - “Situação Militar da Alemanha (RFA)”. Contém Informações do adido em Bonn 
sobre as Forças Armadas alemãs, Policia Federal de Fronteiras, Marinha Popular da Alemanha Oriental, posição da Rússia 
sobre os planos para o estabelecimento de uma cintura de minas nucleares na Alemanha Federal junto à fronteira com os 
países satélites, Força Aérea e Marinha de Guerra alemãs, preparação de sargentos. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/273/0917/003 - “Situação política e militar da Alemanha” . Contém informações sobre as emissões 
de rádio da RDA, atividades em Goa, presença alemã em África, auxilio militar da RFA à República da Guiné, apoio a Zanzibar, 
assistência militar alemã à Turquia. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/273/0917/004 - “Situação política e militar da Alemanha” . Contém informações e notícias sobre a 
corrupção e suborno de um alto funcionário do Ministério da Defesa da RFA, auxílio da RFA à Nigéria, alistamento nas Forças 
Armadas alemãs, medidas da RFA contra a Tanzânia. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/273/0917/005 - “Situação política e militar da Alemanha” . Contém informações e notícias sobre a 
diplomacia da Alemanha oriental no mundo, venda de material militar da RFA a Portugal, livro branco da política de defesa 
da RFA, eleições do presidente da RFA, discurso de Gerhard Schroder ministro da Defesa da RFA. 1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/274 

Título: Situação em França 

Datas extremas: 1960 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 918) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar em França. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9935 e 9944 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
Unidades de descrição relacionadas: Ver SR: 20 - Informações entre França e Portugal [PT/ADN/SGDN/2REP/020] 
 

UI 0918 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/274/0918/001 - “Ligações com a França - SDECE” . Contém informações do Service Documentation 
Exteriure et Contre Espionage da França para o SGDN, organizações internacionais no VIº Congresso  da União Internacional 
de Estudantes, Serviços Diplomáticos Polacos em França com retratos dos funcionários. 1960 / 1963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/274/0918/002 - “Informação da PIDE sobre o apoio militar francês à comunidade em África”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/274/0918/003 - “Situação da França” .  contém informações e referências auxiliares a vários 
processos sobre o acordo de cooperação militar franco-espanhol, conferência sobre a política militar em França, posição 
francesa em África e auxílio à África do Sul, relações militares com a República Popular do Congo, conferência sobre a política 
de defesa, política militar e conceções estratégicas da França. 1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/275 

Título: Situação na Grã-Bretanha 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 919 - 920) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar na Grã-Bretanha. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9934, 9936, 99375 e 9945 

Idioma e escrita: Contém documentos em francês.  
 

UI 0919 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0919/001 - “Situação Militar da Inglaterra” . Contém noticias e informações sobre a Força 
Aérea inglesa, movimento de forças navais britânicas, programa de submarinos polar-atómicos. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0919/002 - “Forças militares anglo-saxónicas” . Contém informações e notícias sobre o estado 
da frota inglesa, pretensão de facilidades pelos ingleses de Madagáscar, ordem de batalha das forças britânicas, Royal 
Marine, nomenclatura dos aviões norte-americanos, meios britânicos no Médio Oriente e zona ocidental do Indico, base 
anglo-americana Diego Garcia, encerramento de 95 bases e outras instalações militares incluindo estaleiros navais. 1964 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0919/003 - “Forças militares anglo-saxónicas” . Contém informações e notícias sobre o estado 
da frota inglesa, retirada de forças britânicas de Aden, bases aéreas ingleses existentes em Madagáscar e a presença militar 
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anglo-saxónicas no oceano Indico, métodos utilizados pelo exército americano para combater as guerrilhas no Vietname e na 
Tailândia, organização dos comandos navais ingleses, movimento dos aviões da RAF. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0919/004 - “Forças militares anglo-saxónicas” . Contém informações e notícias sobre o estado 
da frota inglesa, conversações sobre o futuro das bases americanas em território espanhol, forças de intervenção dos EUA, 
bases americanas, publicação relativa a aviões militares, foguetes e misseis teleguiados das Forças Armadas dos EUA, 
assistência dos EUA ao Congo e à Zâmbia, condições de independência da Swazilândia, situação no Lesotho. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0919/005 - “Forças militares anglo-saxónicas” . Contém informações e notícias sobre as bases 
americanas em Espanha, acordo de amizade e cooperação entre a Espanha e os EUA, bases americanas em Espanha. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0919/006 - “Forças militares anglo-saxónicas” . Contém informações e notícias sobre ao nível 
das forças americanas na Europa e sua redução no futuro, acordo sobre as bases americanas em Espanha, forças de 
intervenção dos EUA, estado da frota inglesa, brochura sobre a organização do United States Strike Command. 1970  
 

 

 

UI 0920 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0920/007 - “Forças navais anglo-saxónicas” . Contém informações e notícias sobre as lanchas 
da classe Ashville para a 6º esquadra da Marinha dos EUA, investigação cientifica e tecnológica da Marinha dos EUA, Marinha 
inglesa face à ameaça russa, programa de modernização da Marinha dos EUA, Forças Armadas dos países latino-americanos 
que integram a OEA – Organização dos Estados Americanos, recorte de imprensa do jornal cubano Revolucion. 1964 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0920/008 - “Situação da Grã-Bretanha” . Contém informações sobre as forças navais britânicas, 
boletins dos serviços de informação da Embaixada britânica em Lisboa, discursos do primeiro ministro e do ministro dos 
Negócios Estrangeiros britânicos, evacuação da Zâmbia dos caças Javelin e das unidades de apoio terrestres inglesas. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0920/009 - “Situação da Grã-Bretanha” . Contém informações sobre forças navais, discurso do 
ministro da Defesa da Grã-Bretanha na Assembleia do Atlântico Norte, recusa de venda de caças a jato Jaguar à África do Sul, 
discurso do secretário de Estado da Defesa britânica na Câmara de Comércio Americana, investimentos ingleses em Angola, 
sistema de misseis britânico, atividades do cônsul britânico na Beira, tratado de defesa entre a ilha Maurícia e a Inglaterra, 
crise económica do Reino-Unido. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/275/0920/010 - “Situação da Grã-Bretanha” . Contém informações sobre o debate na Câmara dos 
Lordes inglesa sobre um projeto de lei sobre desertores, armas fornecidas a Portugal, importância estratégica das vias de 
comunicação no oceano Índico, venda de armas à África do Sul, política de defesa do Reino unido, apoio das igrejas britânicas 
aos guerrilheiros, manifesto para África, política inglesa em África. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/276 

Título: Situação na Europa de Leste 

Datas extremas: 1963 / 1971 

Dimensão e suporte: 4 cxs. (nº 921 - 924) contendo um total de 18 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar na Europa de Leste. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9943 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e alemão.  
 

UI 0921 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0921/001 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a Hungria, URSS, 
Checoslováquia, Roménia, Polónia, indústria química na Jugoslávia. 1963 / 1965-3 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0921/002 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a URSS, 
Checoslováquia, Roménia, Polónia e Jugoslávia. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0921/003 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a URSS, 
Checoslováquia, Roménia, Polónia, Hungria. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0921/004 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre importações de aço na 
República Democrática da Alemanha, situação na URSS, estruturas e personalidades da Lituânia, Uzbequistão, Moldávia, 
Arménia e Geórgia. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0921/005 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a URSS, 
Checoslováquia, Tadjiquistão, Roménia, Polónia, Hungria, República Democrática da Alemanha. 1965  
 

 

 

UI 0922 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0922/006 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre o Turquemenistão, 
Letónia, Roménia, Bielorrússia e Estónia. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0922/007 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a Bulgária, Polónia, 
Jugoslávia, Roménia, República Democrática da Alemanha. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0922/008 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a barcos russos e dos 
países satélites, relação de militares da URSS, estrutura governamental da URSS, atividades comunistas ou de orientação 
comunistas provenientes de fontes comunistas. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0922/009 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a URSS e Jugoslávia. 
1966  
 

 

 

UI 0923 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0923/010 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre a Roménia, Jugoslávia, 
URSS, Checoslováquia. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0923/011 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações e recortes de notícias do 
adido naval em Washington sobre a URSS e países satélites. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0923/012 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações e relatórios de notícias sobre 
a URSS e países satélites. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0923/013 - “Situação da Europa de Leste” . Contém referências auxiliares a vários processos 
sobre a URSS e países satélites. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0923/014 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações, noticias e referências 
auxiliares a vários processos sobre a URSS e países satélites, dia da Marinha da República Federal da Alemanha e 10 fichas 
com resumo de notícias. 1968  
 

 

 

UI 0924 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0924/015 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre notícias e referências 
auxiliares a vários processos sobre a URSS e países satélites. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0924/016 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre notícias e referências 
auxiliares a vários processos sobre a URSS e países satélites. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0924/017 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre notícias e referências 
auxiliares a vários processos sobre a URSS e países satélites. 1970  
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/276/0924/018 - “Situação da Europa de Leste” . Contém informações sobre notícias e referências 
auxiliares a vários processos sobre a URSS e países satélites, livro branco da segurança da República Federal da Alemanha. 
1970 / 1971 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/277 

Título: Situação na URSS 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 925) contendo um total de 4 processos, 3 positivos fotográficos p/b. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar na URSS. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9932 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0925 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/277/0925/001 - “Situação militar da URSS” . Contém informações do adido naval em Washington 
sobre as forças navais soviéticas. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/277/0925/002 - “Situação militar da URSS” . Contém informações do adido naval em Washington 
sobre as forças navais soviéticas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/277/0925/003 - “Situação militar da URSS” . Contém notícias e informações do adido naval em 
Washington sobre as forças navais soviéticas. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/277/0925/004 - “Situação militar da URSS” . Contém notícias e informações do MNE e do adido 
naval em Washington sobre as forças navais soviéticas, PERINTRANSREP da CHERET sobre a República do Gana, material de 
guerra desembarcado na Líbia, movimento de navios do bloco comunista, estudo sobre o exercício do Pacto de Varsóvia em 
setembro de 1969, 3 fotografias sobre navios soviéticos para transporte de misseis. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/278 

Título: Situação nos EUA 

Datas extremas: 1964 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 926 - 928) contendo um total de 14 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar nos EUA. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9941 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0926 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0926/001 - “Situação dos EUA” . Contém noticias e boletins “Informações e Documentos” dos 
serviços de imprensa da Embaixada dos EUA sobre defesa e política americana. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0926/002 - “Situação dos EUA” . Contém noticias e boletins “Informações e Documentos” dos 
serviços de imprensa da Embaixada dos EUA sobre defesa e política americana. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0926/003 - “Situação dos EUA” . Contém noticias e boletins “Informações e Documentos” dos 
serviços de imprensa da Embaixada dos EUA sobre defesa e política americana. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0926/004 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações e boletins “Informações e 
Documentos” dos serviços de imprensa da Embaixada dos EUA sobre defesa e política americana. 1965 / 1966 
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UI 0927 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0927/005 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações e boletins “Informações e 
Documentos” dos serviços de imprensa da Embaixada dos EUA sobre defesa e política americana. 1966  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0927/006 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações e boletins “informações e 
Documentos” dos serviços de imprensa da Embaixada dos EUA sobre defesa e política americana. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0927/007 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações e boletins “informações e 
Documentos” dos serviços de imprensa da Embaixada dos EUA sobre defesa e política americana. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0927/008 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações do adido naval de Washington 
sobre defesa e política americana, folheto “Mensagem a África” do Departamento de Estado dos EUA, 1 artigo sobre 
sistemas de defesa contra mísseis balísticos. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0927/009 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações dos adidos militar e naval de 
Washington sobre defesa e política americana. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0927/010 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações dos adidos militar e naval de 
Washington sobre defesa e política americana, texto do discurso do presidente Richard Nixon, 1 publicação com o programa 
de assistência ao Estrangeiro de 1968, notas biográficas dos membros dos Departamentos da Defesa e Marinha. 1969  
 

 

 

UI 0928 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0928/011 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações dos adidos militar e naval de 
Washington sobre defesa e política americana, 1 publicação com o programa de assistência ao Estrangeiro de 1969, 
comunicado do secretário de Estado William Rogers sobre os EUA e África nos anos 70, 1 publicação sobre política externa 
americana. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0928/012 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações dos adidos militar e naval de 
Washington sobre defesa e política americana, política externa americana. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0928/013 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações dos adidos militar e naval de 
Washington sobre defesa e política americana, política externa americana, 1 publicação relativa à viagem a África do 
secretário de Estado Rogers. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/278/0928/014 - “Situação dos EUA” . Contém noticias, informações dos adidos militar e naval de 
Washington sobre defesa e política americana, política dos EUA e o oceano Índico, base naval de Diego Garcia. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/279 

Título: Situação no Canadá 

Datas extremas: 1968 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 929) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar no Canadá. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9938 e 9942 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês.  
 

UI 0929 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/279/0929/001 - “Situação militar do Canadá” . Contém informações do adido militar em 
Washington, boletim das Forças Canadianas. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/279/0929/002 - “Situação militar do Canadá” . Contém informações e notícias da embaixada de 
Portugal em Otava sobre reorganização e atividades das Forças Armadas do Canadá, programa de defesa canadiano, 
recrutamento, divisão de assalto aéreo. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/279/0929/003 - “Situação militar do Canadá” . Contém informações e notícias sobre a orientação 
da política canadiana em face da África Austral, recomposição do governo canadiano, política externa do Canadá, vendas ao 
estrangeiro de material de guerra canadiano, auxílio à Tanzânia. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/280 

Título: Situação no Brasil 
Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 930) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar no Brasil. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9948 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0930 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/280/0930/001 - “Situação política e militar do Brasil” . Contém informações e notícias sobre 
atividades comunistas no Brasil, política interna, material de guerra, contrarrevolução do Brasil. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/280/0930/002 - “Situação política e militar do Brasil” . Contém informações e notícias sobre política 
brasileira, Escola Superior de Guerra brasileira, experiências de projetos espaciais realizadas no Brasil, comunismo no Brasil. 
1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/280/0930/003 - “Situação política e militar do Brasil” . Contém informações e notícias sobre compra 
de armas e munições ao Brasil, organização da aeronáutica brasileira, comemorações do 1º centenário do nascimento de 
Gago Coutinho e 5º centenário de Pedro Alvares Cabral, política interna, indústria aeronáutica brasileira. 1968 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/281 

Título: Situação na China 

Datas extremas: 1963 / 1974 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 931) contendo um total de 9 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar na China. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 1000.0112, 9921 e 9949 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês e francês. 
 

UI 0931 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/001 - “Informações sobre a China” . Contém documentos NATO e informações sobre a 
situação na China e Médio e Extremo Oriente, colheita de elementos sobre a China, ação subversiva na China com base em 
Macau, efetivos das Forças Armadas chinesas, relatórios especiais de informação do CTI Macau. 1963 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/002 - “Situação militar da China” . Contém mensagens e informações sobre venda de 
helicópteros, situação interna e forças militares da China comunista.  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/003 - “Situação política e militar da China”. Contém informações e notícias sobre 
relações comerciais, agentes de atividade subversiva da China em África, boletim da Legação da China em Lisboa, missões 
temporárias da RP China em África, França e Europa, treino militar dos naturais dos Camarões. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/004 - “Situação política e militar da China”. Contém informações e notícias sobre a ação 
da China, lista de membros das embaixadas da RP China com fotogravuras. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/005 - “Situação política e militar da China”. Contém informações e notícias sobre 
elementos da Embaixada Chinesa no Gana, sudeste asiático na imprensa chinesa e soviética, movimento dos guardas 
vermelhos na China Continental, financiamento dos grupos comunistas pró-chineses, acordos com a Tanzânia. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/006 - “Situação política e militar da China”. Contém informações e notícias sobre a 
ligação marítima entre a Tanzânia e a China, sudeste asiático na imprensa chinesa e soviética, situação interna, auxílio militar 
ao Mali, influência chinesa na FRELIMO, propaganda da China comunista. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/007 - “Situação política e militar da China”. Contém informações e notícias sobre a 
influência chinesa em África. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/008 - “Situação política e militar da China”. Contém informações e notícias sobre a 
influência chinesa em África, armamento para a FRELIMO, brochura sobre problemas chineses. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/281/0931/009 - “Situação política e militar da China”. Contém informações e notícias sobre a 
influência chinesa em África, brochura “Mao War or Peace?”. 1970  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/282 

Título: Situação da Indonésia, Malásia e Filipinas 

Datas extremas: 1964 / 1970 

Dimensão e suporte: 2 cxs. (nº 932 - 933) contendo um total de 13 processos, 12 positivos fotográficos p/b.  
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar da Indonésia, Malásia e Filipinas. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9923, 9987, 9988 e 9989 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0932 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0932/001 - “Situação militar da Indonésia” . Contém PERINTRANSREP da CHERET, carta 
topográfica e mapa com a localização de algumas instalações militares de Timor Indonésio, informações para a ordem de 
batalha das Forças Armadas indonésias, informação do CTIT sobre o potencial e atividade das forças indonésias em Timor, 
documento NATO sobre a política de defesa da Indonésia em relação à Malásia. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0932/002 - “Situação militar da Indonésia” . Contém PERINTRANSREP da CHERET com 
informações sobre a situação política e militar. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0932/003 - “Situação militar da Indonésia” . Contém PERINTRANSREP da CHERET com 
informações sobre a situação política e militar. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0932/004 - “Situação militar da Indonésia” . Contém PERINTRANSREP da CHERET com 
informações sobre a situação política e militar. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0932/005 - “Situação militar da Indonésia” . Contém PERINTRANSREP da CHERET com 
informações sobre a situação política e militar e PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1969  
 

 

 

UI 0933 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/006 - “Situação militar da Indonésia” . Contém PERINTRANSREP da CHERET com 
informações sobre a situação política e militar e PEROBINTRANSREP com ordem de batalha. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/007 - “Situação militar da Indonésia” . Contém informações sobre a existência de bases 
militares estrangeiras, cooperação entre Indonésia e Malásia, atitude indonésia referente à questão de Timor, 1 brochura 
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sobre o envolvimento indonésio no leste da Malásia, atividade política anticomunista dos muçulmanos da Indonésia, 
incursões indonésias no Estado de Johore com 12 fotografias. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/008 - “Situação militar da Indonésia” . Contém informações sobre a política interna e 
externa, PERINTRANSREP da CHERET. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/009 - “Situação militar da Indonésia” . Contém informações sobre a política interna e 
externa, situação no Timor Indonésio, situação Oecússi. 1967  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/010 - “Situação militar da Indonésia” . Contém informações sobre a política interna e 
externa. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/011 - “Situação da Indonésia e Malásia” . Contém informações sobre a política interna e 
externa, situação em Singapura, deportação de chineses comunistas a partir do Burundi e política australiana. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/012 - “Situação das Filipinas” . Contém informações sobre a política externa das Filipinas. 
1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/282/0933/013 - Situação política da Malásia . Contém informação do MNE sobre a separação de 
Singapura da Federação da Malásia. 1965  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/283 

Título: Situação no Vietname 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 934) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar no Vietname. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9986 

Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0934 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/283/0934/001 - “Situação no Vietname” . Contém informações e notícias sobre a nova espoleta de 
morteiro capturada no Vietname, 2 periódicos “Asian Analyst”, opiniões sobre a guerra no Vietname, ponte flutuantes de 
bambu, uso de gases, 1 periódico “The Interpreter”, 1 publicação sobre a “Agressão do Norte. Campanha do norte de 
Vietnam para conquistar o Vietnam do Sul”, incidentes navais no Vietname do Sul, organização do Neo Lao Hak Sat. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/283/0934/002 - “Situação no Vietname” . Contém informações e notícias sobre a propaganda 
comunista, utilização de armadilhas contra helicópteros, armamento soviético destinado ao Vietnam. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/283/0934/003 - “Situação no Vietname” . Contém informações e notícias sobre uma reunião dos 
países que apoiam militarmente o Vietnam do Sul, tática de guerrilhas, compra pelo Paquistão de aviões Mirage 5, notas 
informativas sobre o Vietnam relacionadas com prisioneiros de guerra e táticas de terror do Vietcong, relações com Ceilão e 
União Indiana. 1969 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/284 

Título: Situação na Austrália 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 935) contendo um total de 2 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por processos com informações, boletins de transmissão de informações e notícias 
relativas à situação politica e militar na Austrália. 
Sistema de organização: Série ordenada por nº original de processo: 9924, 9926 e 9990 
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Idioma e escrita: Contém documentos em inglês. 
 

UI 0935 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/284/0935/001 - “Situação política e de defesa da Austrália” . Contém informações e notícias sobre 
embarcações da marinha australiana, base aérea de Darwin, relatórios do adido militar da Embaixada de França na Austrália 
sobre a política de defesa da Austrália. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/284/0935/002 - Situação da Austrália . Contém informações e notícias sobre as ilhas Fiji, navegação 
aérea entre Moscovo e Sidney, política de aproximação da África do Sul com a Argentina e Austrália, política de defesa 
australiana, ação de Robert Menzies na política australiana. 1966 / 1970 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/285 

Título: Sumula de informações e notícias 

Datas extremas: 1971 / 1974 

Dimensão e suporte: 11 cxs. (nº 936 - 946) contendo um total de 31 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por sumulas de informações e notícias relativos à situação politica e militar em África e 
influência internacional, elaboradas pela 2ª repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº de processo original: 286. 
Idioma e escrita: Contém documento em inglês e francês 

 

UI 0936 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0936/001 - Grupos de sumulas mensais relativas aos 3 teatros de operações . Contém 
informações sobre os resumos semanais de notícias e da atividade do inimigo em cada TO, resenhas de informações relativas 
a Angola, Guiné e Moçambique. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0936/002 - Bloco comunista . Contém recortes e relatórios de notícias, boletins de difusão de 
informação dos SCCI de Moçambique, boletins de informação da Direccion General de Promocion de Sahara, transparente 
com mapa de África. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0936/003 - Bloco comunista. Estratégia do Bloco Russo em África (RUSCOM). Contém recortes 
e relatórios de notícias, boletins de difusão de informação dos SCCI de Moçambique sobre a influência em África, influência 
no oceano Atlântico e Índico, ameaça à rota do Cabo, países satélites da Rússia e organizações de frente, estudo do SCCI de 
Angola sobre o envolvimento comunista em África. 1971 / 1974 

 

 

 

UI 0937 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0937/004 - Bloco comunista. Estratégia do bloco chinês em África (CHINCOM) e rivalidade 
entre a Rússia e a China. Contém recortes de notícias, boletins de difusão e informação de Moçambique sobre os países 
satélites da China. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0937/005 - Bloco ocidental. Estados Unidos da América . Contém recortes de notícias e 
informações sobre a política norte-americana, eleição presidencial de 1972, aspirações e resultados alcançados em África em 
oposição à influência chinesa e russa, atividades americanas na África Austral. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0937/006 - Bloco ocidental. Grã-Bretanha. Contém recortes e relatórios de notícias sobre a 
atitude perante a Rodésia e a RAS, termos do acordo anglo-rodesiano. 1971 / 1973 

 

 

 

UI 0938 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0938/007 - Bloco ocidental. França, NATO e Bloco socialista ocidental . Contém recortes de 
notícias e informações sobre as relações franco-soviética, possível expansão de influência da NATO, Alemanha ocidental, 
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Países Escandinavos, Holanda, Itália e Suíça, proveniência do armamento de guerra fornecido a Portugal, movimento 
Liberazione e Sviluppo, resumo dos principais acontecimentos políticos alemães. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0938/008 - Estados do Norte de África e Médio Oriente . Contém recortes de notícias e 
informações sobre a influência soviética, apoio dos Estados do Norte de África à luta contra o domínio branco em África e o 
conflito Israelo-árabe. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0938/009 - Estados Negros de África . Contém recortes de notícias e informações sobre a 
infiltração das grandes potências, alinhamento político e constituição dos blocos, grau de hostilidade à África Austral e 
potencial militar. 1971 / 1973 

 

 

 

UI 0939 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0939/010 - Organizações internacionais. ONU . Contém recortes de notícias e informações 
sobre ações políticas contra os territórios ALCORA, intervenção de uma força ONU no sudoeste Áfricano e na Rodésia, 
esforços de unificação dos movimentos de libertação. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0939/011 - Organizações internacionais. ONU . Contém recortes de notícias e informações 
sobre ações políticas contra os territórios ALCORA, intervenção de uma força ONU no sudoeste Áfricano e na Rodésia, 
esforços de unificação dos movimentos de libertação. 1972 / 1973 

 

 

 

UI 0940 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0940/012 - Organizações internacionais. OUA . Contém recortes de notícias e informações 
sobre o poder político. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0940/013 - Organizações internacionais. Religiões mundiais . Contém recortes de notícias e 
informações sobre o Conselho Mundial das Igrejas - WCC e a Igreja Católica Romana. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0940/014 - Valor estratégico da África Austral . Contém recortes de notícias e informações 
sobre as o valor para as potências ocidentais. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0940/015 - Expansão naval comunista . Contém recortes de notícias e informações sobre a 
expansão e a reação ocidental à expansão naval comunista. 1972  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0940/016 - Campanha para isolamento da África Austral . Contém recortes de notícias e 
informações a nível politico. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0940/017 - Campanha contra o Botswana, Suazilândia, Lesoto, Malawi e Madagáscar, Burundi 
e ilhas Comoras . Contém recortes de notícias, informações e PERINTRANSREP da CHERET. 1972 / 1973 

 

 

 

UI 0941 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0941/018 - Países vizinhos hostis à África Austral. Tanzânia . Contém recortes de notícias, 
PERINTRANSREP da CHERET e informações sobre caminho de ferro TANZAM, águas territoriais tanzanianas, bases militares, 
atividade política e militar. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0941/019 - Países vizinhos hostis à África Austral. Zâmbia . Contém recortes de notícias, 
PERINTRANSREP da CHERET e informações sobre atividade política e militar, comunicações e repatriação dos lumpas. 1972  
 

 

 

UI 0942 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0942/020 - Países vizinhos hostis à África Austral. Zâmbia . Contém recortes de notícias, 
PERINTRANSREP da CHERET e informações sobre atividade política e militar, auxílio militar e bases de apoio aos movimentos 
de libertação. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0942/021 - Países vizinhos hostis à África Austral. Congo e Zaire . Contém recortes de notícias e 
informações. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0942/022 - Países vizinhos hostis à África Austral. Uganda, Quénia, Ruanda e Burundi . Contém 
recortes de notícias e informações. 1972 / 1973 

 

 

 

UI 0943 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0943/023 - Movimentos subversivos contra Angola. Contém recortes de notícias, 
PERINTRANSREP da CHERET e informações sobre auxilio externo e atividades políticas e militares e quadro resumo da 
situação das populações. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0943/024 - Movimentos subversivos contra Moçambique . Contém recortes de notícias e 
informações sobre situação e atividades militares e políticas. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0943/025 - Movimentos subversivos contra Moçambique . Contém recortes de notícias e 
informações sobre situação e atividades militares e políticas. 1972 / 1973 

 

 

 

UI 0944 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0944/026 - Movimentos subversivos contra a Rodésia . Contém recortes de notícias e 
informações sobre situação e atividades militares e políticas. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0944/027 - Movimentos subversivos contra a Rodésia . Contém recortes de notícias e 
informações sobre situação e atividades militares e políticas. 1972 / 1973 

 

 

 

UI 0945 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0945/028 - Movimentos subversivos contra a Rodésia . Contém recortes de notícias e 
informações sobre situação e atividades militares e políticas. 1973  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0945/029 - Movimentos subversivos contra a Rodésia . Contém recortes de notícias e 
informações sobre situação e atividades militares e políticas. 1973  
 

 

 

UI 0946 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0946/030 - Movimentos subversivos contra a Rodésia . Contém recortes de notícias e 
informações sobre situação e atividades militares e políticas. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/285/0946/031 - Movimentos subversivos contra a RAS . Contém recortes de notícias, resumos 
periódicos de noticias e informações sobre situação política e militar, política sul-africanas de criação de bantustões, relações 
com os Estados Negros. 1971 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/286 

Título: Coletânea de informações 

Datas extremas: 1967 / 1968 
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Dimensão e suporte: 1 cx. (nº 947) contendo um total de 3 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por informações e notícias recolhidas pela 2ª repartição do SGDN provenientes do 
SGDN, PIDE, informadores, comandos das regiões militares, entre outros. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica.  
Idioma e escrita: Contém documento em inglês. 
 

UI 0947 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/286/0947/001 - “Coletânea de informações”. 1967-04-03 / 1967-12-23 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/286/0947/002 - “Coletânea de informações”. 1967-08-07 / 1967-12-13 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/286/0947/003 - “Coletânea de informações”. 1967-09-25 / 1969-11-15 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/286/0947/004 - “Coletânea de informações”. 1968-01-02 / 1968-11-11 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/287 

Título: Coletânea de notícias 

Datas extremas: 1967 / 1970 

Dimensão e suporte: 24 cxs. (nº 948 - 946) contendo um total de 49 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por recortes de notícias da Reuter, France Press, BBC Londres, Aginter Press, Rádio 
Portugal Livre, Rádio Voz da Liberdade, entre outros e recolhidos pela 2ª repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Série ordenada por ordem cronológica. Nº de processo original: 286. 
 

UI 0948 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0948/001 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-04-03 / 1967-09-20 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0948/002 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-01-11 / 1967-01-31 

 

 

 

UI 0949 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0949/003 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-01-31 / 1967-02-24 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0949/004 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-02-24 / 1967-03-18 

 

 

 

UI 0950 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0950/005 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-03-15 / 1967-04-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0950/006 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-04-02 / 1967-04-30 

 

 

 

UI 0951 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0951/007 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-04-29 / 1967-06-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0951/008 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-06-06 / 1967-07-12 

 

 

 

UI 0952 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0952/009 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-07-01 / 1967-08-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0952/010 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-08-11 / 1967-09-12 

 

 

 

UI 0953 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0953/011 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-09-15 / 1967-10-19 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0953/012 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-10-19 / 1967-11-13 

 

 

 

UI 0954 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0954/013 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-11-13 / 1967-12-30 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0954/014 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-01-02 / 1968-03-27 

 

 

 

UI 0955 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0955/015 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-03-22 / 1968-04-30 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0955/016 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-05-01 / 1968-06-13 

 

 

 

UI 0956 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0956/017 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-06-13 / 1968-07-14 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0956/018 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-07-13 / 1968-08-01 

 

 

 

UI 0957 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0957/019 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-08-01 / 1968-08-16 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0957/020 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-08-16 / 1968-09-10 

 

 

 

UI 0958 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0958/021 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-09-05 / 1968-12-27 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0958/022 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-10-28 / 1968-12-31 

 

 

 

UI 0959 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0959/023 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-01-06 / 1969-02-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0959/024 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-02-03 / 1969-03-04 

 

 

 

UI 0960 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0960/025 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-03-13 / 1969-03-22 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0960/026 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-03-08 / 1969-05-02 

 

 

 

UI 0961 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0961/027 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-05-03 / 1969-06-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0961/028 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-05-30 / 1969-06-18 

 

 

 

UI 0962 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0962/029 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-06-03 / 1969-07-05 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0962/030 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-07-05 / 1969-09-17 

 

 

 

UI 0963 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0963/031 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-07-07 / 1969-12-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0963/032 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-07-22 / 1969-07-30 

 

 

 

UI 0964 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0964/033 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-09-08 / 1970-01-02 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0964/034 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-10-13 / 1969-10-24 

 

 

 

UI 0965 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0965/035 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-10-04 / 1969-11-11 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0965/036 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-10-28 / 1969-12-03 

 

 

 

UI 0966 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0966/037 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN” . Contém informação sobre a 
defesa aérea da Guiné e Moçambique. 1969-12-09 / 1970-01-21 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0966/038 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-12-10 / 1970-01-27 

 

 

 

UI 0967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0967/039 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN” . 1970-01-02 / 1970-02-18 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0967/040 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-02-04 / 1970-03-24 
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UI 0968 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0968/041 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-03-05 / 1970-04-25 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0968/042 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-03-13 / 1970-06-04 

 

 

 

UI 0969 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0969/043 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-05-08 / 1970-06-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0969/044 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-05-08 / 1970-10-26 

 

 

 

UI 0970 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0970/045 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-06-05 / 1970-09-10 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0970/046 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN” . Contém informação sobre a 
reunião da cimeira dos não alinhados em Lusaca. 1970-09-03 / 1970-11-23 

 

 

 

UI 0971 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0971/047 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN” . Contém informação sobre a 
defesa aérea do teatro de operações de Angola e Moçambique. 1970-11-23 / 1970-12-29 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0971/048 - “Coletânea de notícias: exercício Strong Express”. 1972-10-6 / 1972-10-7 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/287/0971/049 - “Coletânea de Notícias da 2ª Repartição do SGDN”. 1972-01-04 / 1972-03-03 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/288 

Título: Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa 

Datas extremas: 1951 / 1974 

Dimensão e suporte: 3 cxs. (nº 972 - 974) contendo um total de 10 processos. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por relatórios de notícia e pedidos de pesquisa da 2ª repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Copiadores ordenados por ordem cronológica.  
 

UI 0972 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0972/001 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1964  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0972/002 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1965  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0972/003 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1966  
 

 

 

UI 0973 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0973/004 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0973/005 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1967 / 1968 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0973/006 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1968  
 

 

 

UI 0974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0974/007 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1968  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0974/008 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1969  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0974/009 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1970  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/288/0974/010 - “Copiador de relatórios de notícias e pedidos de pesquisa”. 1971  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/289 

Título: Informações 

Datas extremas: 1951 / 1974 

Dimensão e suporte: 31 copiadores. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por informações da 2ª repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Copiadores ordenados por ordem cronológica.  
 

UI 0975 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0975/001 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 1 - 135. 1951-04 / 1952-06 

 

UI 0976 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0976/002 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 136 - 131. 1952-07 / 1953-05 

 

UI 0977 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0977/003 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 132 – 288. 1953-05 / 1953-12 

 

UI 0978 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0978/004 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 1 – 88. 1954-01 / 1955-06 

 

UI 0979 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0979/005 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 89 – 115. 1955-07 / 1956-12 

 

UI 0980 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0980/006 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 1 – 180. 1957-01 / 1958-12 

 

UI 0981 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0981/007 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 181 – 212. 1959-02 / 1959-12 

 

UI 0982 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0982/008 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 1 – 250. 1960  
 

UI 0983 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0983/009 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 1 – 134. 1961-01 / 1961-06 

 

UI 0984 
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DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0984/010 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 135 – 214. 1961-07 / 1961-12 

 

UI 0985 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0985/011 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 1 – 92. 1962  
 

UI 0986 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0986/012 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 1 – 131. 1963  
 

UI 0987 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0987/013 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 1 – 110. 1964  
 

UI 0988 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0988/014 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 1 – 158. 1965-01 / 1965-08 

 

UI 0989 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0989/015 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 161 – 246. 1965-08 / 1965-12 

 

UI 0990 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0990/016 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 2 – 199. 1966-01 / 1966-09 

 

UI 0991 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0991/017 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 195 – 254. 1966-05 / 1967-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0991/018 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 2 – 201. 1967  
 

UI 0992 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0992/019 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 1 – 137. 1968-01 / 1968-06 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0992/020 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 138 – 241. 1968-07 / 1968-09 

 

UI 0993 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0993/021 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN nº 243 – 593. 1968-10 / 1968-11 

 

UI 0994 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0994/022 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN nº 5 – 202. Contém diretiva da acão 
psicológica. 1969-01 / 1969-05 

 

UI 0995 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0995/023 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 203 – 410. 1969-05 / 1969-08 

 

UI 0996 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0996/024 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 411 – 598. 1969-08 / 1969-12 

 

UI 0997 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0997/025 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 1 – 180. 1970-01 / 1970-05 

 

UI 0998 

 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

418/428 
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0998/026 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 181 – 365. 1970-05 / 1970-10 

 

UI 0999 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/0999/027 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 366 – 429. 1970-10 / 1970-12 

 

UI 1000 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/1000/028 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 3 – 224. 1971-01 / 1971-07 

 

UI 1001 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/1001/029 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 226 – 464. 1971-07 / 1971-12 

 

UI 1002 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/1002/030 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN, nº 1 – 281. 1972-01 / 1972-09 

 

UI 1003 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/289/1003/031 - “Informações da 2ª Repartição do SGDN” nº 1 – 127. 1974-01 / 1974-07 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/290 

Título: Correspondência expedida 

Datas extremas: 1950 / 1973 

Dimensão e suporte: 106 copiadores 

Âmbito e conteúdo: Série composta por copiadores de ofícios expedidos pela 2ª Repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Copiadores ordenados por ordem cronológica. Alguns meses encontram-se em falta. 
 

UI 1004 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1004/001 - “Correspondência expedida”. 1950-03 / 1951-12 

 

UI 1005 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1005/002 - “Correspondência expedida”. 1952-01 / 1952-06 

 

UI 1006 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1006/003 - “Correspondência expedida”. 1952-07 / 1952-12 

 

UI 1007 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1007/004 - “Correspondência expedida”. 1953-01 / 1953-06 

 

UI 1008 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1008/005 - “Correspondência expedida”. 1954-01 / 1954-06 

 

UI 1009 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1009/006 - “Correspondência expedida”. 1954-07 / 1957-12 

 

 

 

UI 1010 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1010/007 - “Correspondência expedida”. 1955-01 / 1955-06 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

419/428 
 

 

UI 1011 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1011/008 - “Correspondência expedida”. 1955-07 / 1955-12 

 

UI 1012 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1012/009 - “Correspondência expedida”. 1956-01 / 1956-06 

 

UI 1013 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1013/010 - “Correspondência expedida”. 1956-06 / 1956-09 

 

UI 1014 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1014/011 - “Correspondência expedida”. 1956-10 / 1956-12 

 

UI 1015 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1015/012 - “Correspondência expedida”. 1957-01 / 1957-03 

 

UI 1016 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1016/013 - “Correspondência expedida”. 1957-04 / 1957-06 

 

UI 1017 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1017/014 - “Correspondência expedida”. 1957-07 / 1957-09 

 

UI 1018 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1018/015 - “Correspondência expedida”. 1957-10 / 1957-12 

 

UI 1019 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1019/016 - “Correspondência expedida”. 1958-01 / 1958-03 

 

UI 1020 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1020/017 - “Correspondência expedida”. 1958-04 / 1958-06 

 

UI 1021 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1021/018 - “Correspondência expedida”. 1958-06 / 1958-09 

 

UI 1022 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1022/019 - “Correspondência expedida”. 1958-10 / 1958-12 

 

UI 1023 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1023/020 - “Correspondência expedida”. 1959-01 / 1959-02 

 

UI 1024 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1024/021 - “Correspondência expedida”. 1959-02 / 1959-04 

 

UI 1025 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1025/022 - “Correspondência expedida”. 1959-04 / 1959-05 

 

UI 1026 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

420/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1026/023 - “Correspondência expedida”. 1959-06 / 1959-07 

 

UI 1027 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1027/024 - “Correspondência expedida”. 1959-08 / 1959-09 

 

UI 1028 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1028/025 - “Correspondência expedida”. 1959-10 / 1959-12 

 

UI 1029 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1029/026 - “Correspondência expedida”. 1960-01 / 1960-02 

 

UI 1030 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1030/027 - “Correspondência expedida”. 1960-03 / 1960-05 

 

UI 1031 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1031/028 - “Correspondência expedida”. 1960-05 / 1960-07 

 

UI 1032 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1032/029 - “Correspondência expedida”. 1960-08 / 1960-09 

 

UI 1033 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1033/030 - “Correspondência expedida”. 1960-10  
 

UI 1034 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1034/031 - “Correspondência expedida”. 1961-01 / 1961-03 

 

UI 1035 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1035/032 - “Correspondência expedida”. 1961-03 / 1961-04 

 

UI 1036 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1036/033 - “Correspondência expedida”. 1961-05  
 

UI 1037 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1037/034 - “Correspondência expedida”. 1961-05 / 1961-06 

 

UI 1038 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1038/035 - “Correspondência expedida”. 1961-07  
 

UI 1039 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1039/036 - “Correspondência expedida”. 1961-08  
 

UI 1040 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1040/037 - “Correspondência expedida”. 1961-09 / 1961-10 

 

 

 

UI 1041 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

421/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1041/038 - “Correspondência expedida”. 1961-11 / 1961-12 

 

UI 1042 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1042/039 - “Correspondência expedida”. 1962-01 / 1962-03 

 

UI 1043 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1043/040 - “Correspondência expedida”. 1962-03  
 

UI 1044 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1044/041 - “Correspondência expedida”. 1962-04  
 

UI 1045 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1045/042 - “Correspondência expedida”. 1962-05 / 1962-06 

 

UI 1046 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1046/043 - “Correspondência expedida”. 1962-07 / 1962-09 

 

UI 1047 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1047/044 - “Correspondência expedida”. 1962-10 / 1962-11 

 

UI 1048 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1048/045 - “Correspondência expedida”. 1962-12  
 

UI 1049 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1049/046 - “Correspondência expedida”. 1963-01 / 1963-02 

 

UI 1050 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1050/047 - “Correspondência expedida”. 1963-02  
 

UI 1051 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1051/048 - “Correspondência expedida”. 1963-04 / 1963-05 

 

UI 1052 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1052/049 - “Correspondência expedida”. 1963-06 / 1963-07 

 

UI 1053 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1053/050 - “Correspondência expedida”. 1963-08 / 1963-09 

 

UI 1054 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1054/051 - “Correspondência expedida”. 1963-10 / 1963-11 

 

UI 1055 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1055/052 - “Correspondência expedida”. 1963-12  
 

 

 

UI 1056 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

422/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1056/053 - “Correspondência expedida”. 1964-01 / 1964-02 

 

UI 1057 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1057/054 - “Correspondência expedida”. 1964-02 / 1964-03 

 

UI 1058 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1058/055 - “Correspondência expedida”. 1964-03 / 1964-05 

 

UI 1059 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1059/056 - “Correspondência expedida”. 1964-06 / 1964-09 

 

UI 1060 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1060/057 - “Correspondência expedida”. 1964-10 / 1964-12 

 

UI 1061 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1061/058 - “Correspondência expedida”. 1965-01 / 1965-02 

 

UI 1062 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1062/059 - “Correspondência expedida”. 1965-03 / 1965-04 

 

UI 1063 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1063/060 - “Correspondência expedida”. 1965-07 / 1965-10 

 

UI 1064 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1064/061 - “Correspondência expedida”. 1965-10 / 1965-12 

 

UI 1065 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1065/062 - “Correspondência expedida”. 1966-01 / 1966-03 

 

UI 1066 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1066/063 - “Correspondência expedida”. 1966-04 / 1966-05 

 

UI 1067 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1067/064 - “Correspondência expedida”. 1966-06 / 1966-09 

 

UI 1068 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1068/065 - “Correspondência expedida”. 1966-10 / 1966-12 

 

UI 1069 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1069/066 - “Correspondência expedida”. 1967-01 / 1967-02 

 

UI 1070 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1070/067 - “Correspondência expedida”. 1967-03 / 1967-04 

 

 

 

UI 1071 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

423/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1071/068 - “Correspondência expedida”. 1967-05 / 1967-06 

 

UI 1072 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1072/069 - “Correspondência expedida”. 1967-07  
 

UI 1073 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1073/070 - “Correspondência expedida”. 1967-08 / 1967-09 

 

UI 1074 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1074/071 - “Correspondência expedida”. 1967-10 / 1967-11 

 

UI 1075 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1075/072 - “Correspondência expedida”. 1967-11 / 1967-12 

 

UI 1076 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1076/073 - “Correspondência expedida”. 1968-01 / 1968-02 

 

UI 1077 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1077/074 - “Correspondência expedida”. 1968-02 / 1968-03 

 

UI 1078 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1078/075 - “Correspondência expedida”. 1968-04  
 

UI 1079 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1079/076 - “Correspondência expedida”. 1968-05 / 1968-06 

 

UI 1080 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1080/077 - “Correspondência expedida”. 1968-07  
 

UI 1081 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1081/078 - “Correspondência expedida”. 1968-08  
 

UI 1082 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1082/079 - “Correspondência expedida”. 1968-09  
 

UI 1083 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1083/080 - “Correspondência expedida”. 1968-10  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1083/081 - “Correspondência expedida”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1083/082 - “Correspondência expedida”. 1968-12  
 

UI 1084 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1084/083 - “Correspondência expedida”. 1969-01  
 

 

 

UI 1085 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

424/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1085/084 - “Correspondência expedida”. 1969-02  
 

UI 1086 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1086/085 - “Correspondência expedida”. 1969-03  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1086/086 - “Correspondência expedida”. 1969-04  
 

UI 1087 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1087/087 - “Correspondência expedida”. 1969-05  
 

UI 1088 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1088/088 - “Correspondência expedida”. 1969-05 / 1969-06 

 

UI 1089 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1089/089 - “Correspondência expedida”. 1969-06 / 1969-08 

 

UI 1090 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1090/090 - “Correspondência expedida”. 1969-08 / 1969-09 

 

UI 1091 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1091/091 - “Correspondência expedida”. 1969-09 / 1969-11 

 

UI 1092 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1092/092 - “Correspondência expedida”. 1969-11 / 1969-12 

 

UI 1093 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1093/093 - “Correspondência expedida”. 1970-01 / 1970-02 

 

UI 1094 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1094/094 - “Correspondência expedida”. 1970-03 / 1970-04 

 

UI 1095 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1095/095 - “Correspondência expedida”. 1970-04 / 1970-06 

 

UI 1096 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1096/096 - “Correspondência expedida”. 1970-06 / 1970-08 

 

UI 1097 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1097/097 - “Correspondência expedida”. 1970-09 / 1970-10 

 

UI 1098 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1098/098 - “Correspondência expedida”. 1970-11 / 1970-12 

 

 

 

UI 1099 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1099/099 - “Correspondência expedida”. 1971-04 / 1971-05 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

425/428 
 

 

UI 1100 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1100/100 - “Correspondência expedida”. 1971-01 / 1971-03 

 

UI 1101 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1101/101 - “Correspondência expedida”. 1971-04 / 1971-06 

 

UI 1102 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1102/102 - “Correspondência expedida”. 1973-07 / 1973-09 

 

UI 1103 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/290/1103/103 - “Correspondência expedida”. 1973-10 / 1973-12 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/291 

Título: Correspondência da ANS 

Datas extremas: 1966 / 1974 

Dimensão e suporte: 21 copiadores. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por copiadores de ofícios expedidos da Autoridade Nacional de Segurança (ANS) pela 2ª 
Repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Copiadores ordenados por ordem cronológica. Alguns meses encontram-se em falta. 
 

UI 1104 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1104/001 - “Correspondência expedida da ANS”. 1966-01 / 1966-03 

 

UI 1105 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1105/002 - “Correspondência expedida da ANS”. 1966-03 / 1966-04 

 

UI 1106 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1106/003 - “Correspondência expedida da ANS”. 1966-05 / 1966-08 

 

UI 1107 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1107/004 - “Correspondência expedida da ANS”. 1966-09 / 1966-12 

 

UI 1108 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1108/005 - “Correspondência expedida da ANS”. 1967-01 / 1967-04 

 

UI 1109 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1109/006 - “Correspondência expedida da ANS”. 1967-05 / 1967-07 

 

UI 1110 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1110/007 - “Correspondência expedida da ANS”. 1967-08 / 1967-11 

 

UI 1111 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1111/008 - “Correspondência expedida da ANS”. 1967-12  
 

UI 1112 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

426/428 
 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1112/009 - “Correspondência expedida da ANS”. 1968-01 / 1968-04 

 

UI 1113 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1113/010 - “Correspondência expedida da ANS”. 1968-05 / 1968-07 

 

UI 1114 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1114/011 - “Correspondência expedida da ANS”. 1968-11  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1114/012 - “Correspondência expedida da ANS”. 1968-12 / 1969-01 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1114/013 - “Correspondência expedida da ANS”. 1969-01  
 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1114/014 - “Correspondência expedida da ANS. 1969-08 / 1969-12 

 

UI 1115 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1115/015 - “Correspondência expedida da ANS”. 1970-01 / 1970-07 

 

UI 1116 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1116/016 - “Correspondência expedida da ANS”. 1970-07 / 1970-12 

 

UI 1117 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1117/017 - “Correspondência expedida da ANS”. 1971-03 / 1971-08 

 

UI 1118 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1118/018 - “Correspondência expedida da ANS”. 1971-08 / 1971-12 

 

UI 1119 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1119/019 - “Correspondência expedida da ANS”. 1972-01 / 1972-06 

 

UI 1120 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1120/020 - “Correspondência expedida da ANS”. 1972-07 / 1972-12 

 

UI 1121 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1121/021 - “Correspondência expedida da ANS. 1973-01 / 1973-06 

 

UI 1122 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1122/022 - “Correspondência expedida da ANS”. 1973-07 / 1973-12 

 

UI 1123 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1123/023 - “Correspondência expedida da ANS”. 1974-01 / 1974-03 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/291/1123/024 - “Correspondência expedida da ANS”. 1974-08 / 1974-12 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/292 

Título: Telegramas e Mensagens 

Datas extremas: 1960 / 1974 



2019-01-25 
 

 

Inventário analítico PT/AND/SGDN/2REP 
 

 PT/AND/   

  

 

427/428 
 

Dimensão e suporte: 17 copiadores. 
Âmbito e conteúdo: Série composta por telegramas e mensagens expedidas pela 2ª Repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Copiadores ordenados por ordem cronológica. O primeiro copiador não está por ordem cronológica 
por ser o processo privativo do Ministro. 
 

UI 1124 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1124/001 - “ Telegramas de MINDEFNAC – Correspondência de sua Ex.ª o Ministro”. 1965 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1124/002 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1960  
 

UI 1125 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1125/003 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1961  
 

UI 1126 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1126/004 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1962  
 

UI 1127 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1127/005 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1963  
 

UI 1128 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1128/006 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1964  
 

UI 1129 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1129/007 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1965  
 

I 1130 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1130/008 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1965-11 / 1965-12 

 

UI 1131 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1131/009 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1966-01 / 1966-08 

 

UI 1132 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1132/010 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1966-09 / 1966-12 

 

UI 1133 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1133/011 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-01 / 1967-06 

 

UI 1134 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1134/012 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1967-06 / 1967-12 

 

UI 1135 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1135/013 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1968  
 

UI 1136 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1136/014 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1969  
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UI 1137 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1137/015 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1970  
 

UI 1138 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1138/016 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/292/1138/017 - “Telegramas e mensagens da 2ª Repartição do SGDN”. 1974  
 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/SGDN/2REP/293 

Título: Telegramas e Mensagens NATO 

Datas extremas: 1968 / 1971 

Dimensão e suporte: 9 copiadores 

Âmbito e conteúdo: Série composta por telegramas e mensagens da NATO expedidas pela 2ª Repartição do SGDN. 
Sistema de organização: Copiadores ordenados por ordem cronológica.  
 

UI 1139 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1139/001 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-11  
 

UI 1140 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1140/002 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1968-11 / 1968-12 

 

UI 1141 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1141/003 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-01 / 1969-10 

 

UI 1142 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1142/004 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-03 / 1969-04 

 

UI 1143 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1143/005 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-07 / 1969-09 

 

UI 1144 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1144/006 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1969-10 / 1970-07 

 

UI 1145 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1145/007 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-01 / 1970-05 

 

UI 1146 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1146/008 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-08 / 1970-12 

 

DC. PT/ADN/SGDN/2REP/293/1146/009 - “Telegramas e mensagens NATO da 2ª Repartição do SGDN”. 1970-10 / 1971-02 

 

 

 

 

 
 

 


