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FICHA DE FUNDO 
 

[Datas] 
1972 – 1978. (contém 2 documentos de 1965).  
 
[Dimensões] 
62 Unidades de instalação, 413 processos, 5 copiadores de correspondência, 6 copiadores de 
mensagens e 8 positivos fotográficos p/b. Contém também diversas publicações, folhetos, 
recortes de notícias, jornais e revistas.  
 
[Produtor] 
EMGFA. 5ª Divisão – Informação e Relações Públicas 
 
[História Administrativa] 
A 5ª Divisão do EMGFA foi a herdeira do SIPFA – Serviço de Informação Pública das Forças 
Armadas do SGDN. O SIPFA baseava-se numa estrutura que servia a finalidade de informar o 
público nacional e internacional focando essencialmente a condução da guerra do ultramar, 
depois de 1961. Durante largos anos, a atividade do SIPFA a par dos comunicados da situação 
militar nos teatros de operações e dos nomes dos feridos e falecidos incidiu também em 
alguns programas de rádio e filmes de propaganda que justificavam a estratégia definida na 
época. Devido à situação político-militar emergente do 25 de Abril, a Comissão Coordenadora 
do programa do MFA enquanto principal motor do novo movimento, decidiu reestruturar o 
SIPFA, de forma a conseguir um órgão adaptado às novas missões, alterando a sua designação 
para CEIPFA – Centro de Esclarecimento e Informação Pública das Forças Armadas.  
A criação da 5ª Divisão sofreu vários impedimentos na sua entrada em funcionamento bem 
como na sua organização. Em julho de 1974, o coronel Vasco Gonçalves, chefe da divisão, 
tinha sido designado Primeiro-ministro; a quase totalidade do pessoal da divisão estava 
empenhada em tarefas externas; as instalações a ocupar provisoriamente só estariam 
disponíveis no final do ano. Inicialmente propôs-se a seguinte constituição orgânica:  

a) Chefia da divisão  
b) 1ª Repartição - Coordenação de Assuntos Político-Sociais integrando elementos 

militares que ocupassem lugares no Conselho de Estado e seus assessores e facultava 
apoio à Junta de Salvação Nacional através do CEMGFA 

c) 2ª Repartição - Informação Pública e de formação da opinião pública, integrava o 
SIPFA como órgão de execução e elaborava, acionava e controlava a execução das 
diretivas, planos e ordens referentes ao setor militar (consciencialização e imagem) e 
ao setor civil (grupos sociais e profissionais), estabelecia ligação com a 2ª divisão do 
EMGFA, com o COPCON, com o Ministério da Comunicação Social, com os estados-
maiores dos Ramos e Serviço Cartográfico do Exército  

d) 3ª Repartição - Estudos Gerais que integra ou requisita especialistas no domínio da 
informação, promove estudos e satisfaz consultas que visam o conhecimento científico 
e estatístico das várias forças políticas, económicas e sociais, sondagens e testes de 
opinião e fazia a ligação com a 2ª Divisão do EMGFA e organismos técnicos civis 
competentes 

e)  4ª Repartição - Administrativa com funções de contabilidade pagadoria, Secretariado, 
Arquivo e Reprografia e Segurança  

Em Janeiro de 1975, e depois de apreciação superior, considerou-se que se constituíssem as 
seguintes repartições na 5ª Divisão: Relações Públicas (com um elevado volume de entradas 
de documentos), Pesquisa de Dados, Informação e Esclarecimento (tratava das equipas 
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itinerantes, planeamento dos programas de rádio e TV, boletim do MFA, etc.) e Planeamento. 
No entanto, alguns dos assuntos tratados pela divisão não se enquadravam em nenhuma 
daquelas repartições, pelo que havia a necessidade de se criarem grupos de trabalho para fins 
específicos nomeadamente os referentes ao apoio cívico, habitação e cooperativismo a 
Comissão Central de Dinamização Cultural e Esclarecimento Cívico. A falta de pessoal era 
também um dos problemas vividos por esta divisão. 
Superiormente optou-se por uma nova solução: a 5ª Divisão passava a designar-se Divisão de 
Assuntos Político-Militares e ficava na direta dependência do CEMGFA, assessorava o Conselho 
da Revolução e funcionava como um órgão de planeamento, coordenação e acionamento das 
atividades a desenvolver, no cumprimento do Programa do MFA, competindo-lhe 
especificamente: 

a) Secretariar a Assembleia do MFA; 
b) Detetar desvios ao cumprimento do programa do MFA e propor medidas pertinentes 

para a correção; 
c) Planear a ação cívica a desenvolver pelas Forças Armadas em apoio das tarefas de 

reconstrução nacional; 
d) Impulsionar o desenvolvimento e a aplicação dos conhecimentos de política e 

sociologia militar nos Ramos das Forças Armadas; 
e) Desenvolver ações de caráter informativo a nível nacional, no sentido de esclarecer os 

militares e a população civil quanto ao cumprimento do programa do MFA com a 
finalidade de consolidar a compreensão e a mútua identificação entre o Povo e as 
Forças Armadas; 

f) Manter estreita ligação com a população civil a fim de desenvolver o interesse pela 
solução dos problemas nacionais;  

g) Promover a dinamização e o esclarecimento político dos militares e da população civil, 
com recurso à colaboração e apoio de organismos do estado e de associações culturais 
públicas ou privadas, sempre que necessários.  

Para a nova missão, a 5ª Divisão passou a constituir-se da seguinte forma: 

 Chefe da divisão,  

 Gabinete de Estudos e Coordenação,  

 Centro de Sociologia Militar,  

 Centro de Esclarecimento e Informação Pública (CEIP), nova designação do CEIPFA que 
integrava a ex-SIPFA, 

 Comissão Dinamizadora Central (CODICE), 

 Serviços Administrativos. 
No entanto, a 5 ª Divisão não conseguiu desenvolver, na prática, toda a atividade que lhe 
competia. Desta forma, no início de 1976, e por determinação do CEMGFA, a 5ª Divisão foi 
reestruturada, reduzida às dimensões normais de um órgão do EMGFA encarregado da 
informação pública e das tropas, das relações públicas e assuntos civis, não tendo funções de 
natureza política as quais competiam aos órgãos de soberania previstos na plataforma MFA – 
partidos.  
A sua missão, enquanto órgão do Estado Maior Coordenador do EMGFA, relacionava-se com o 
desenvolvimento de ações de caráter informativo a nível nacional dirigidas às Forças Armadas 
e à população civil, com a finalidade de contribuir para aumentar a eficiência operacional das 
Forças Armadas e consolidar a compreensão e mútua identificação entre o povo e as Forças 
Armadas; tratamento das tarefas de “Assuntos Civis” e planeamento e coordenação da ação 
cívica das Forças Armadas em apoio das tarefas de reconstrução nacional; desenvolvimento 
das atividades de relações públicas necessárias ao EMGFA e desenvolvimento e aplicação dos 
conhecimentos de sociologia militar nas Forças Armadas. 
A 5ª Divisão organizou-se da seguinte forma: 

 Chefe da Divisão,  

 Repartição de Estudos e Coordenação (recolhia, através de inquéritos de opinião de 
imprensa, relatórios dos Ramos, todos os dados que lhe permitissem manter 
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atualizados os estudos da situação psicológica das tropas e da população, promovia a 
elaboração de planos gerais de informação, diretivas às Forças Armadas e textos de 
apoio aos órgãos de informação);  

 Repartição de Esclarecimento e Informação (concretizava os planos gerais de 
informação, difundindo informações através dos órgãos similares da cadeia militar e 
dos meios de comunicação social, criava sistemas de resposta imediata para 
esclarecimento da opinião pública e dos militares e para rebater falsas notícias, 
estabelecia contatos com a imprensa, servindo-se dos meios de comunicação através 
do Ministério da Comunicação Social);  

 Repartição de Relações Públicas (tinha a seu cargo as tarefas de relações públicas do 
EMGFA, canalizando dados para a Repartição de estudos e Coordenação);  

 Repartição de Assuntos Civis (tinha por missão recolher os pedidos de reforço de 
meios humanos e materiais dos escalões inferiores e efetuar junto dos órgãos 
adequados a s diligências necessárias para que os pedidos fossem satisfeitos, planeava 
ações globais e pontuais de ação cívica, constituindo equipas de acordo com a missão 
especifica); 

 Seção Administrativa. 
O antigo Centro de Estudos de Sociologia Militar passou a depender tecnicamente da Divisão e 
diretamente subordinado ao CEMGFA, a nível operacional. 
 
[História Custodial e Arquivística] 
A documentação da 5ª Divisão do EMGFA encontrava-se depositada em São Julião da Barra 
juntamente com o Secretariado Geral da Defesa Nacional.  
 
[Aquisição ou Transferência] 
Transferido para o ADN (no CME - Paço de Arcos) em Junho de 2008. 
 
[Âmbito ou Conteúdo] 
A 5ª DIVISÃO/EMGFA é constituída por processos relativos a ação da Divisão no processo de 
dinamização cultural e ação cívica através da CODICE - Comissão de Dinamização Central e das 
CODIRES – Comissões de Dinamização Regionais nomeadamente dos Açores e Madeira, 
Comissão Norte com destaque para a campanha Maio-Nordeste em Trás-os-Montes e 
campanha Ação Verdade no Minho, no Comissão Centro com as comissões distritais de 
Coimbra, Guarda, Leiria e Aveiro; Comissão Lisboa, Comissão Sul com as campanhas do 
Alentejo em Beja, Portalegre, Elvas e Estremoz; e Comissão Faro com as atividades no Algarve 
através das distritais de Faro, Portimão, Tavira e Lagos.  
Para além destes processos, ressalvamos as séries de correspondência recebida de particulares 
e de entidades oficiais sobre diversos assuntos para os quais se pedia a intervenção das Forças 
Armadas, em geral, e da 5ª Divisão, em particular. Dos assuntos tratados destacam-se as 
informações militares com relatórios da 2ª Repartição do EME, da 2ª Divisão do EMGFA e 
COPCON; partidos e propaganda política, situação social e espírito das populações, 
sindicalismo e relações laborais, ultramar e assuntos das províncias e relações internacionais 
incluindo o relatório diário da situação sociopolítica da Guiné. A nível da imprensa surgem os 
processos com recortes de notícias e transcrições de artigos da imprensa nacional e 
estrangeira sobre a situação política de Portugal e da ação do MFA e um conjunto de artigos 
sobre política internacional, no período de 23 de setembro a 2 de Outubro de 1974, das 
agências noticiosas France Press e Reuter. 
 
[Avaliação, Seleção e Eliminação] 
Este fundo foi objeto de avaliação, eliminando-se cópias, duplicados e formulários, processos 
relativos a telefones e viaturas, notas de envio de documentos, requisições e pedidos de guias 
de entrega de material, faturas e recibos das campanhas de dinamização, pedidos de folhetos 
publicitários, relações de filmes e material cinematográfico.  
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[Sistema de Organização] 
Os processos da 5ª Divisão encontravam-se dispersos pelo fundo geral do Arquivo da Defesa 
Nacional, pelo que foi necessário proceder-se à sua identificação, levantamento preliminar e 
avaliação da documentação.  
A análise do fundo permitiu reconhecer a não existência de classificadores originais, uma vez 
que era atribuído um nº sequencial de entrada à documentação, pelo que foi necessário 
proceder-se ao estudo dos processos de forma a constituírem-se séries documentais, “A 
posteriori”.  
A análise e avaliação dos processos permitiu constituir o seguinte plano de classificação:  
SR. 1 - Estrutura da 5ª Divisão/EMGFA 
SR. 2 – Correspondência de Particulares e Entidades Oficiais 
SR. 3 – Forças Armadas 
SR. 4 – Informações Militares 
SR. 5 – Partidos e Propaganda Política 
SR. 6 – Situação Social e Espirito das Populações 
SR. 7 – Sindicalismos e Relações Laborais 
SR. 8 – Ultramar 
SR. 9 – Relatório Diário da Situação Sociopolítica da Guiné 
SR. 10 – Imprensa 

SSR. 1 – Artigos da France Press e da Reuter 
SR. 11 – Junta de Salvação Nacional (JSN) 
SR. 12 – MFA 
SR. 13 – CODICE – Comissão de Dinamização Central 
SR. 14 – CODIRE Açores e Madeira 
SR. 15 – CODIRE Norte 
SR. 16 – CODIRE Centro 
SR. 17 – CODIRE Lisboa 
SR. 18 – CODIRE Sul 
SR. 19 – CODIRE Faro 
SR. 20 – Correspondência Expedida pela CODICE 
SR. 21 – Telexes e Mensagens Recebidas pela CODICE 
Os processos estão na sua maior parte ordenados por ordem original de processo. A partir de 
1975, a correspondência recebida deixou de ser organizada por assuntos e passou a ser 
ordenada por nº de entrada. Nalgumas séries, e sempre que se justificasse essa opção, optou-
se pela ordem cronológica.  
 
[Condições de Acesso] 
O acesso à documentação faz-se de acordo com a lei geral aplicável. 
 
[Idioma] 
Contém documentos em inglês, francês, italiano e espanhol. 
 
[Características Físicas] 
Alguns documentos encontram-se em mau estado de conservação afetando a sua leitura. 
 
[Instrumentos de Descrição] 
Inventário. 
 
[Unidades de Descrição Relacionadas] 
Ver o fundo do SIPFA (ADN/F5). 
 
[Fontes e Bibliografia] 
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Para a organização da divisão, ver os seguintes processos: 
“Assuntos do EMGFA”, 1974 – 1975 (ADN/F6/1/1/1) 
“Organização e necessidades de pessoal da 5ª Divisão”, 1974 – 1976 (ADN/F6/171/3) 
 
 
[Cota] 
(F) - PT ADN/006 
 
Nota: 
O Inventário foi escrito ao abrigo do Acordo Ortográfico. No entanto, a nível dos títulos 
formais dos documentos manteve-se a grafia da época.  
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INVENTÁRIO 
 
 
 
SR. 1 – ESTRUTURA DA 5ª DIVISÃO/EMGFA 
Datas: 1974 - 1978 
Dimensões: 1 cx. (nº 1) contendo um total de 5 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos ao pessoal, administração e organização da 
Divisão. 

Cx. 1: 
1 – “Assuntos do EMGFA” (contém convites para prestação de serviço na GNR, ordem de 
serviço nº 1 do CCFA Timor, adidos militares nacionais e estrangeiros, normas sobre 
correspondência para várias unidades, informação sobre manobras reacionárias, MFA; pessoal 
do EMGFA com estudo do horário de trabalho pela Comissão Ministerial para Estudo do 
Horário de Trabalho Nacional, reestruturação do SIPFA, criação da Secretaria Nato, nomeação 
da Autoridade Nacional de Segurança; segurança do correio e recomendações sobre correio 
armadilhado; segurança das instalações do EMGFA e do IAEDN; constituição do Pelotão de 
Defesa Imediata do EMGFA, despacho do general CEMGFA sobre a realização de despesas 
públicas), 1974 – 1975 
2 – “Publicações” (contém envio de memorial e exemplar do "Diário do sul" e do boletim 
“Chama” da Comissão dos Trabalhadores da Guerin”, publicação “Portugal: Turismo, Cultura e 
Informação - Agosto de 1974” do Centro de Turismo de Portugal no Brasil, e palestra sobre a 
Batalha das Linhas de Elvas), 1974 – 1975 
3 – “Organização e necessidades de pessoal da 5ª Divisão” (contém informação sobre a 
reestruturação da 5ª Divisão, proposta de constituição do Centro de Sociologia Militar com 
organograma, reestruturação do SIPFA e criação do CEIPFA – Centro de Esclarecimento e 
Informação Pública das Forças Armadas, diretiva com o projeto de reorganização do EMGFA), 
1974 - 1976 
4 – ”Relação de Entidades Oficiais” (contém nomes e endereços da Presidência da República, 
gabinetes ministeriais, ministérios, ministros, chefes de gabinete, secretários, subsecretários de 
Estado e diretores-gerais), 1975 
5 – “Posição da conta da 5ª Divisão” (contém verba para o funcionamento da divisão, 
alterações orçamentais, plano de informação pública para 1976, liquidação de contas da ex-5ª 
Divisão em 1977, proposta orçamental da DIRPAC para 1979), 1976 - 1978 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de cópias e duplicados, de processos relativos a 
telefones, viaturas, notas de envio de documentos, cópias de legislação de apoio e requisições. 
Organização: Processos organizados por ordem cronológica. 
ADN/F6/01 
 
 
SR. 2 – CORRESPONDÊNCIA DE PARTICULARES E ENTIDADES OFICIAIS  
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 9 cxs. (nº 2 - 10) contendo um total de 49 processos e 1 positivo fotográfico p/b.  
Assunto: Série composta por correspondência, de particulares e entidades privadas e públicas, 
em especial com o EMGFA, Exército, Armada, GNR, PSP, ministérios, COPCON e Comissão de 
Extinção da ex-PIDE-DGS, recebida na Repartição de Relações Públicas da 5ª Divisão sobre 
diversos assuntos nomeadamente sobre a situação política, pedidos e ocupação de casas e 
terras, conflitos laborais e reivindicações dos trabalhadores, sindicatos, saneamentos e 
situação de diversas empresas, formação de cooperativas, obras públicas, pedidos de reforma 
e pensões, assistência médica, situação dos emigrantes portugueses, declarações de partidos 
políticos à imprensa, acontecimentos do 11 de março, situação dos presos em Caxias, visitas 
de entidades estrangeiras, explorações agrícolas, questões sobre o salário mínimo, 
nacionalização da banca, comunicados dos movimentos de professores e enfermeiros, greves 
e comissões de moradores, ação da Cruz Vermelha e da Associação de Deficientes das Forças 
Armadas e do Movimento da Juventude Trabalhadora.  
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Cx. 2 
1 – “Cartas, exposições, abaixo-assinados” (contém correspondência sobre situação política, 
ocupações ilegais de casa e herdades, saneamento de trabalhadores, relatórios da situação de 
empresa Tecnitur, relatórios de notícia, relatório da Comissão de Trabalhadores de 
Coordenação e Estudo da Zona Centro e do sector de comercialização por grosso, processos de 
reforma, estado psicológico do pessoal da PSP, situação do Jardim Zoológico), 1974 - 1975 
2 – “Cartas, exposições, abaixo-assinados” (contém correspondência de particulares e 
organismos sobre problemas laborais, saneamentos, formação de cooperativas, rendas 
agrícolas, moção de trabalhadores, situação de empresas, pedidos de habitação, ocupação de 
terras, plano de servidão do aeroporto do Porto), 1975 
 

Cx. 3: 
3 – “Açores e Madeira” (contém correspondência sobre a autonomia da Madeira, Timor, 
apreciação sobre o processo de descolonização, estudo sobre uma linha de atuação política 
para territórios ultramarinos; cobertura médica nos Açores), 1974 - 1975 
4 – “EMGFA” (contém correspondência sobre a situação de militares, competências 
disciplinares, denúncias sobre desemprego, memorial sobre agricultura e reorganização agrária, 
dinamização cultural, apoio social, plenários de comissões de moradores), 1974 - 1975 
5 – “Exército” (contém correspondência de entidades oficiais e particulares sobre situação de 
militares, pensões e subvenções, amparo, pedidos de assistência, desmobilização, desertores, 
poder paternal, posição dos madeireiros da Região Centro, situação da firma Cobai em 
Cantanhede e da Empresa Metalúrgica Mota Quadros), 1974 - 1975 
6 – “Armada” (contém exposição dos proprietários de terrenos nas Laboteiras, em Pinhal dos 
Frade junto ao terreno da Nato), 1975 
7 – “GNR” (contém correspondência, sobre abonos de família, desemprego, exposições contra 
a atuação da GNR, relatório da Comertur – Comércio e Turismo de Miraflores e reintegração de 
pessoal), 1974 – 1975 
8 – “PSP” (contém correspondência sobre ocupação de casas, exposição de populares de 
Galamares em Sintra, associações clandestinas, grupo de iniciativa político-social – Munique 
(RDA), irregularidades com boletins de recenseamento), 1974 – 1975 
9 – “Ministério da Defesa Nacional “ (ontem correspondência sobre amparos, desertores e 
refratários, passagens à disponibilidade, segurança da Fábrica de Explosivos de Santa Marta de 
Corroios, e reintegração do pessoal da PSP de Moçambique nos quadros da metrópole), 1974 – 
1975 
10 – “COPCON” (contém discurso do Presidente da República aquando da posse do novo 
Governo Provisório, exposição de Susana Cordeiro Valente de Vasconcelos e Moita e Alda 
Valente de Vasconcelos sobre violação do Monte do Lucas apresentada na 5ª Divisão do 
EMGFA, queixa contra o Dr. Guerra Madaleno, possível espionagem internacional e 
contrabando de armas, despedimentos da Quinta do Barão, pedidos de apoio aéreo), 1974 – 
1975 
11 – “Ministério da Educação e Cultura” (contém correspondência sobre colocação de alunos, 
venda de ruinas de um antigo edifício escolar, irregularidade nos órgãos educativos de Arganil, 
situação de duas professoras estagiárias em Portimão, considerações sobre o ensino e o 
momento político, pedidos de emprego, instalações escolares, ocupação de casas, situação no 
setor estudantil, situação dos institutos técnicos, criação de aulas noturnas, boletim do 
Gabinete de Estudos e Planeamento do MEC nº 4), 1974 - 1975 
 

Cx. 4. 
12 – “Ministério da Economia” (contém correspondência com a Direcção-Geral das Alfândegas, 
pedidos de pensões à Caixa Nacional de Pensões, despachos da Secretaria de Estado do 
Abastecimento e Preços sobre exposições de funcionários, fornecimento de leite, queixas 
contra agentes fiscais, exposição da Alfândega do Porto enviada à Secretaria de Estado do 
Comércio Externo; correspondência com a Secretaria de Estado da Agricultura relativa ao 
memorando dos trabalhadores da Cooperativa Agropecuária da Beira Central, denúncias de 
atitude, subaproveitamento de herdades em Évora, projeto de arrendamento rural, situação da 
UNIAGRI – União de Cooperativas Agrícolas do Nordeste Português, cartas de caçador e 
exposição da Liga de Pequenos e Médios Agricultores do Distrito de Setúbal; correspondência 
com a Secretaria de Estado da Indústria sobre eletrificação de localidades, exposições sobre 
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fábricas de álcool, minas de estanho, despedimentos a curto prazo na indústria, situação da 
Fábrica de Lanifícios de Santa Clara, crise de abastecimento de cimento à construção civil; 
correspondência com o Ministério da Economia sobre a situação de diversas empresas e falta 
de financiamento), 1974 - 1975 
13 – “Ministério da Comunicação Social” (contém correspondência com a Emissora Nacional 
sobre exposição da Stand Monção e queixas contra a Emissora; informação sobre o jornal 
"Porta Bandeira" do Zêzere, conferencia de imprensa sobre as funções do Ministério, 
informação à imprensa sobre educação e cultura e comércio externo e 2 exemplares do 
“Correio do Povo” sobre as cooperativas no Alentejo e o Alto-Douro), 1974 – 1975 
14 – “Ministério da Justiça” (contém correspondência com a Direção Geral dos Serviços 
Prisionais, Polícia Judiciária, tribunais e Gabinete do Ministro da Justiça sobre reintegração de 
funcionários, contestação de processos, exposição de trabalhadores da TAU - Sociedade de 
Empreendimentos Turísticos, recusa de pagamentos de indeminizações, acidentes de trabalho, 
compra de terrenos, burlas, memorial sobre o Edifício Luz em Sines e situação na Cadeia 
Penitenciária de Coimbra), 1974 – 1975 
15 – “Ministério do Equipamento Social e Ambiente” (contém correspondência com a Direção-
Geral de Viação, Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo sobre situação habitacional, 
reconstrução de imóveis, exposição de construtor de um prédio em Queluz, arrendamentos e 
ocupação de casas, Secretaria de Estado das Comunicações e Transportes sobre deficiência de 
transportes, falta de transportes coletivos e pedidos de mais carreiras), 1974 – 1975 
 

Cx. 5: 
16 – “Ministério da Administração Interna e Entidades Locais” (contém correspondência com 
governos civis sobre preocupações de saneamento, problemas de habitação, construções 
ilegais, cedência de casas, situação do Jardim Zoológico, demolições e ocupação de casas), 1º 
vol., 1974 – 1975 
17 – “Ministério da Administração Interna e Entidades Locais” (contém correspondência com 
câmaras municipais, juntas de freguesia sobre ocupação de casas, construção clandestina, 
construções ilegais, jogos ilícitos), 2º vol., 1975 
18 – “Ministério dos Assuntos Sociais” (contém correspondência com o Gabinete do Ministro, 
Secretaria de Estado da Segurança Social, Secretaria de Estado da Saúde, câmaras municipais e 
caixas de previdência sobre obras públicas, pedidos de reforma e pensão, abonos de família, 
inquérito ao funcionamento do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Cascais, pedidos de 
ação social e reintegração no serviço dos Portos Marítimos e Aéreos da Zona Sul, análise da 
conjuntura da Cruz Vermelha Portuguesa, estudo sobre a organização de assistência médica e 
sanitária a nível nacional), 1974 – 1975 
 

Cx. 6: 
19 – “Ministério do Trabalho” (contém correspondência com o Gabinete do Ministro, Secretaria 
de Estado do Trabalho, Tribunal do Trabalho e exposições de particulares sobre indeminizações 
por despedimento, processos pendentes no Tribunal do Trabalho, situação laboral de diversas 
empresas, ocupação de empresas, conflitos patronais, comunicados de trabalhadores, 
atividades reacionárias de gestores, denúncia de despedimentos sem justa causa e de trabalho 
aos fins-de-semana, exposição do construtor Xavier de Lima sobre despedimento de 
trabalhadores), 1974 – 1975 
20 – “Ministério dos Negócios Estrangeiros” (contém correspondência sobre saneamento do 
corpo consular em França e organograma do ministério), 1974 – 1975 
21 – “Ministério da Coordenação Interterritorial” (contém correspondência sobre atraso de 
pagamento de pensões, exposição sobre a entrada no Quadro Geral de Adidos Português, 
situação de funcionário do Gabinete do Plano do Zambeze, localização de familiares e situação 
dos funcionários da ex-Procuradoria dos Estudantes Ultramarinos), 1974 – 1975 
22 – “Ministério das Finanças” (contém correspondência com o Comando da Guarda Fiscal, 
Caixa Nacional de Pensões, Caixa Geral de Depósitos, repartições de Finanças e Secretaria de 
Estado do Orçamento sobre situação de trabalhadores, casas de renda económica, processos 
de aposentação e denúncia de empresas), 1974 – 1975 
23 – “Secretaria de Estado da Emigração” (contém ofício sobre a situação de Agostinho da Silva 
Carlos, residente em Hamburgo e “A Emigração Mês a Mês”, nº 2 e nº3), 1974 



 
PT ADN/06 –EMGFA. 5ª DIVISÃO INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

13 
 

24 – “Consulados e Adidos Militares” (contém ofícios e notas da Embaixada de Portugal em 
Sydney e da República Popular da Bulgária), 1975  
25 – “Igreja” (contém correspondência com o Patriarcado de Lisboa e Diocese de Lamego sobre 
queixas dos párocos de Santa Bárbara de Neixe no Algarve, Foz Côa, Paul na Guarda, Queimada 
em Armamar e problemas na Associação de Nossa Senhora dos Aflitos, carta particular dirigida 
ao MFA mostrando desagrado para com a igreja), 1974 - 1975 
26 – “Empresas de Comunicações” (contém cartas de particulares e correspondência com os 
TLP, Caminhos de Ferro, Companhias de Seguros, fornecimento de energia, exposição da 
Sociedade Portuguesa de Explosivos sobre ligações às atividades da organização 
contrarrevolucionária do ELP radicada em Espanha, com a Emissora Nacional e Direção de 
Adidos Militares), 1974 – 1975 
27 – “Comissão Interministerial de Saneamento e Reclassificação” (contém cartas particulares e 
ofícios sobre saneamentos e pedidos de demissão de funcionários, cópias de cartas de assuntos 
civis; exposição do brigadeiro Evangelista de Oliveira Barreto (duplicado) e da Comissão 
representativa dos trabalhadores da APDL, processo de saneamento (complemento), 1974 – 
1975 
 

Cx. 7 
28 – “Comissão de extinção da ex-PIDE-DGS” (contém correspondência sobre informadores da 
PIDE, exposições sobre ex-agentes e pedidos de libertação de presos no Forte de Caxias), 1974 - 
1975 
29 – “Cruz Vermelha Portuguesa” (contém lista de familiares de ex-DGS que pediram auxilio à 
Cruz Vermelha), 1974 
30 – “Casa Pia de Lisboa” (contém moções do Conselho da Casa Pia de Lisboa sobre a forma de 
resolver os graves problemas da instituição e exposições de particulares), 1974 
31 – “Associação de Deficientes Físicos das Forças Armadas” (contém exposições particulares e 
informação sobre a sede para a ADFA), 1974 – 1975 
32 – “Serviços Sociais das Forças Armadas” (contém pedidos de pensões e subvenção de 
família), 1975 
33 – “Visitas de Entidades Estrangeiras” (contém informação sobre a visita do Dr. Pierre Eelsen, 
consultor da Régie Renault com 1 positivo fotográfico p/b e do SACEUR general Alexander Haig 
a Portugal), 1975 
34 – “Movimento da Juventude Trabalhadora” (contém pedido de autorização para deslocação 
de uma Comissão do MFA ao acampamento e exemplar do Jovem Trabalhador – órgão do 
Movimento da Juventude Trabalhadora), 1974 
35 – “Correspondência recebida: nº 1000 – nº 1200” (contém exposição sobre exploração 
agrícola, resposta a um inquérito da RTP, acidentes de trabalho e relatório de notícia sobre 
exposição da Câmara Municipal de Soure relativa à contestação da comissão administrativa), 
1975 
36 – “Correspondência recebida: nº 1201 – nº 1400” (contém informações da Intersindical, 
CDS, comunicados de trabalhadores, exposições de particulares sobre partilhas, arrendamento 
de casas, agradecimentos, projeto de estatuto da Comissão Instaladora do Hospital Miguel 
Bombarda, considerações sobre a situação politica, problemas laborais), 1975 
37 – “Correspondência recebida: nº 1401 – nº 1600” (contém carta aberta dos empregados da 
Câmara da Marinha Mercante desempregados, proposta aprovada em plenário dos 
profissionais de enfermagem, comunicações de câmaras municipais, pedidos de visita a escolas 
primárias, considerações italianas sobre o 25 de Abril, ações de despejo no 1º Bairro de Lisboa, 
saneamento e salário mínimo na Comissão Sindical das Empresas SEOP, esclarecimentos sobre 
o momento político, comunicados de sessões de trabalhadores, abaixo-assinados, 
considerações sobre a administração pública), 1975 
38 – “Correspondência recebida: nº 1601 – nº 1800” (contém propostas de trabalhos do BESCL 
e em outras empresas, referências ao momento político, problemas expostos pelas freguesias, 
boletim da freguesia de S. Pedro do Estebal, problemas locais em Gouveia, problemas de 
habitação, regulamentos internos de estabelecimentos fabris, comunicado do PS de apoio a 
uma manifestação de trabalhos agrícolas de Beja, comunicado do sindicato dos profissionais de 
enfermagem), 1975 
39 – “Correspondência recebida: nº 1801 – nº 2000” (contém referência de emigrantes 
portugueses na RFA acerca da Missão Católica Portuguesa, situação de abono de família pela 
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Caixa Nacional de Pensões, historial da organização pró-nazi Cooperativa Livreira Cidadela de 
Coimbra até à sua ocupação e neutralização por ordem do Quartel-General, informação do 
setor de vigilância do PCP, escutas telefónicas, despacho do ministro da Comunicação Social 
sobre o “caso Rádio Renascença”, apoio ao MFA sobre o 11 de Março), 1975 
 

Cx. 8 
40 – “Correspondência recebida: nº 2001 – nº 2200” (contém pedidos de amnistias, 
trabalhadores sem garantias, pensões de sangue, ocupação de terrenos, pedidos de subsídios e 
auxílios financeiros, considerações sobre o momento político, projeto para a renovação da 
bandeira nacional, exposição da CIP perante os acontecimentos do 11 de Março, informação 
sobre conflitos de trabalho, nos supermercados A.C. Santos, comunicados e abaixo-assinados), 
1975 
41 – “Correspondência recebida: nº 2201 – nº 2400” (contém considerações sobre o momento 
político, nacionalização da banca, necessidades das povoações isoladas, atividades de reação 
em França, pedidos de subsídio, denúncia de sabotagem económica por parte dos 
trabalhadores da empresa Atral-Cipan, atas de reuniões de delegados sindicais, moção do 
Instituto Superior de Agronomia, exposição de trabalhadores de várias empresas), 1975 
42 – “Correspondência recebida: nº 2401 – nº 2600” (contém cartas sobre digressão de grupo 
folclórico da URSS, sobreposição de decisões da Caixa Geral de Aposentações a despachos 
ministeriais, ocupações de edifícios por parte da população, questões e conflitos laborais, 
congelamento de contas, reivindicações de trabalhadores públicos e privados, denúncias de 
contrabando, sessões de esclarecimento e comunicados de trabalhadores, difamações, 
referências ao atual momento político, processo disciplinar a 5 enfermeiros da Escola de 
Enfermagem da Gulbenkian no âmbito do que antecedeu o 11 de Março), 1975 
43 – “Correspondência recebida: nº 2601 – nº 2800” (contém cartas de particulares e de 
entidades privadas e públicas sobre considerações e felicitação ao MFA, reintegrações na PSP, 
considerações sobre os partidos políticos, pedidos de emprego, boletim da Federação 
Internacional de Sindicatos Livres, exposição e um ex-militar, exposição sobre fusão de 
pequenas empresas, decisões dos trabalhadores da indústria de montagem de automóveis, 
declarações do PCP à imprensa, ocupações ilegais de terrenos urbanos, moção aprovada pelos 
trabalhadores dos hospitais de Coimbra, projeto de programação da Secretaria de Estado da 
Segurança Social, processos de saneamento, irregularidades no funcionamento da telescola de 
Arazede em Montemor-o-Velho, reunião de proprietários agrícolas da Covilhã, cooperativas 
agrícolas, plenário dos trabalhadores do Fundo de Fomento Florestal, litígios entre trabalhador 
rural e o proprietário em Portalegre, considerações sobre um jornal “reacionário”), 1975 
 

Cx. 9 
44 – “Correspondência recebida: nº 2801 – nº 3000” (contém cartas de particulares e de 
entidades privadas e públicas sobre propostas dos professores da região parisiense, criticas à 
liberdade sindical, comunicado dos professores de religião e moral do patriarcado de Lisboa, 
comunicados e reivindicações de trabalhadores, declarações sobre o 25 de Abril e conclusões 
sobre a reforma agrária, moção dos moradores da freguesia de Santa Isabel, propostas de 
sindicatos de enfermagem, filiação em organizações paramilitares, assembleia geral dos 
trabalhadores dos Hospitais Civis de Lisboa, formação de comissão de trabalhadores, panfletos 
sindicais, piquetes de operários, reclamações sobre partidos políticos, comunicado do PS de 
Torres Novas), 1975 
45 – “Correspondência recebida: nº 3001 – nº 3200” (contém cartas de particulares e de 
entidades privadas e públicas sobre terras para cultivar, moção de pequenas e médios 
agricultores, sessões de dinamização na INFAR, congelamento de gratificações e de dividendos, 
panfleto sobre o juízo moral da Igreja acerca do comunismo e socialismo, considerações sobre 
atividades “fascistas”, sugestões par o caso português, comunicado de trabalhadores, 
dinamização cultural, referências e criticas ao momento político, petição da população de 
Penalva do Castelo, relatório análise da imprensa regional nº 4 pelo Quartel-General de Évora), 
1975 
46 – “Correspondência recebida: nº 3201 – nº 3400” (contém cartas de particulares e de 
entidades privadas e públicas com comunicados de trabalhadores do Amoníaco Português, 
pedidos de isenção de propinas, moção das Casas do Povo, esclarecimento dos núcleos da Casa 
Hipólito do Partido Socialista, considerações sobre o 11 de Março, comentários aos noticiários 



 
PT ADN/06 –EMGFA. 5ª DIVISÃO INFORMAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS 

 

15 
 

da Emissora Nacional, moções e protestos de trabalhadores, relatórios de notícia do Quartel 
General de Coimbra sobre ocupação de casas e conflitos no trabalho, informação sobre a greve 
dos químicos, situação da campanha da cortiça), 1975 
 

Cx. 10 
47 – “Correspondência recebida: nº 3401 – nº 3600” (contém cartas de particulares e de 
entidades privadas e públicas com pedidos de acesso à escola, exposições de pequenos e 
médios agricultores, apoio ao MFA, propostas das comissões sindicais, saneamento de 
funcionários no Banco da Agricultura, ocupação ilegal de habitações, manifestações das 
comissões de moradores, proposta para a reconversão dos trabalhadores da publicidade, 
comunicado do STAL, situação psicológica na Região Militar de Angola, histórias do “fascismo”, 
moções e plenários de trabalhadores, cooperativas agrícolas, cartas anónimas, situação de 
diversas empresas, plenários das Câmaras Municipais de Setúbal e Tomar, processos de 
ocupação do ex-colégio de Fafe), 1975 
48 – “Correspondência recebida: nº 3601 – nº 3800” (contém cartas de particulares e de 
entidades privadas e públicas sobre ocupação de casas, comunicados das Associações de Pais 
do Pinhal Novo, atas de assembleias de trabalhadores, moções de trabalhadores, comunicado 
do Partido Socialista, denúncias sobre facilidades no exercício da prostituição, projeto sobre a 
estruturação dos hospitais militares, relatório da comissão de trabalhadores da MEVIL sobre 
problemas com a Administração, exposição dos trabalhadores da Sociedade Portuguesa de 
Explosivos, denúncias de despedimentos, comunicados do STAL, exposição sobre a Fábrica de 
Tintas Decora, comunicado dos trabalhadores do Colégio Brotero, pedidos de subsídios, 
relatório da Comissão de Trabalhadores da Torrington Portuguesa, eleições para comissões de 
trabalhadores, considerações sobre o 25 de Abril, referências acerca de presos de Caxias), 1975 
49 – “Correspondência recebida: nº 3801 – nº 4000” (contém cartas de particulares e de 
entidades privadas e públicas sobre apoio ao MFA, exposições sobre a situação de empresas, 
requisitos para as indústrias de tintas, vernizes e lacas, pedidos de emprego, comunicado do PS, 
atividade da empresa BRAVIA, ata da reunião de trabalhadores do Colégio Brotero, ocupação 
de casas), 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de cópias e duplicados. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo. A partir de 1975, a 
correspondência recebida deixou de ser organizada por assuntos e passou a ser ordenada por 
nº de entrada. 
ADN/F6/02 
 
 
SR. 3 – FORÇAS ARMADAS  
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 1 cx. (nº 11) contendo 9 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos a pessoal militar e situação das Forças 
Armadas, constituição de unidades militares, exposições de militares, incorporações no serviço 
militar e reintegrações, atividade das bandas militares, dinamização cultural e ação cívica por 
parte das Forças Armadas, filiação de militares em partidos políticos, coordenação civil-militar, 
situação de desertores, refratários e emigrantes e estatutos dos militares.   

Cx. 11 
1 – “Pessoal Militar” (contém reintegração de pessoal militar, convite a oficiais superiores para 
defensor oficioso do STM, constituição do Regimento de Infantaria Operacional em Queluz, 
abastecimento de gasolina a esposas de oficiais do QG em serviço militar em África, circular 
sobre as reduções ao mínimo nas deslocações fora do país), 1974 – 1975 
2 – “Exposições de militares do Exército” (contém nota sobre descontos para militares nos 
caminhos-de-ferro, apreciação de exposição sobre amnistia, pedido de adiamento de 
incorporação no serviço militar, reivindicações dos sargentos reformados, queixas sobre praças 
e sargentos especializados estarem colocados em repartições militares, pedido de não 
pagamento da taxa militar, pedidos de reintegrações de militares, comissões no Ultramar), 
1974 – 1975  
3 – “Filmagens” (contém correspondência sobre pedidos de autorização e de colaboração das 
Forças Armadas em filmagens), 1974 – 1975 
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4 – “Programas de Rádio e Televisão” (contém correspondência com a Emissora Nacional e 
Rádio Clube Português relativos a pedidos de gravação de mensagens de militares e atuações 
de bandas militares e com a RTP sobre programas de televisão do MFA onde participaram 
elementos ou unidades das Forças Armadas), 1974 – 1975 
5 – “Bandas Militares” (contém correspondência sobre transportes de instrumentos musicais, 
letra e partituras da composição musical "Portugal renovado" para gravação), 1974 – 1975 
6 – “Dinamização cultural e esclarecimento cívico” (contém ofícios, pareceres, informações, 
relatórios, memorandos, projetos de decreto-lei e despachos referentes às campanhas de 
dinamização cultural, explosão escolar no ensino superior, criação de um serviço cívico, missão 
do MFA junto das comunidades de emigração portuguesa na RFA, ação cívica das Forças 
Armadas, campanhas de alfabetização, as Forças Armadas e o Governo Provisório), 1974 – 1975 
7 – “Coordenação civil-militar” (contém ata de Comissão de Bem-Estar da Marinha, filiação de 
militares em organizações ou partidos políticos, assembleias de unidade de diversos regimentos 
militares, sessões de esclarecimento político, pessoal militar em funções civis, atas da Comissão 
Coordenadora de Sargentos, regulamento da Assembleia de Delegados dos Oficiais da Força 
Aérea e da Comissão Coordenadora do Programa das Forças Armadas, donativos para as Forças 
Armadas, memorando sobre a estruturação do MFA no Exército), 1974 – 1975 
8 – “Estatutos dos Militares” (contém pedidos de emprego para militares, exposição de 
Francisco Lavajo Simões, reintegração de pessoal militar na situação de refratário, estatuto dos 
oficiais e sargentos das Forças Armadas), 1974 – 1975 
9 – “Desertores, refratários e emigrantes” (contém mensagens, cartas particulares, notas e 
circulares referentes a desertores, refratários e emigrantes em situação militar irregular), 1974 
- 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Organização: Processos organizados por nº original do processo.  
ADN/F6/03 
 
 
SR. 4 – INFORMAÇÕES MILITARES  
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 3 cxs. (nº 12 - 14) contendo um total de 26 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos às informações militares, nomeadamente 
situação e ação psicológica, perintreps, informações do COPCON, da 2ª Repartição/EME com 
resumo diário da situação político-militar, análise e resumo diário da imprensa nacional, 
regional e internacional, relatórios da 2ª Divisão do EMGFA e disciplina nas unidades.  

Cx. 12: 
1 – “Situação Psicológica” (contém relatórios de situação psicológica e análise da situação 
psicológica), 1974 
2 – “Relatórios de Informação” (contém relatório de informações referentes ao período de 1 a 
31 de agosto de 1974 do Governo Militar dos Açores e relatório de informações do Comando 
Marítimo dos Açores, do período de 1 a 30 de novembro 1974), 1974 
3 – “Relatório da visita de apoio técnico de informações ao CTI Madeira de 14 a 23 de 
dezembro de 1975”, 1975 
4 – “Boletim Informativo das Forças Armadas” (contém ofícios e cartas particulares dirigidas ao 
diretor do Boletim Informativo das Forças Armadas sobre artigos para publicação, memorial 
sobre o projeto para fiscalização e controlo de empresas públicas, pelo Estado, nota ao 
Conselho de Ministros Económico e Social sobre a política da habitação e suas perspetivas, 
Assembleia de Delegados Oficiais da Força Aérea, comunicados da Câmara Municipal de Oeiras, 
poemas e artigos sobre o 25 de Abril, exemplares nº 15, 24 e 25 do Boletim), 1974 - 1975 
5 – “Ação psicológica” (contém recortes de notícias sobre o alferes comando Marcelino da 
Mata), 1975 
6 – “Perintreps do COPCON” (contém perintreps do período de 15 de Junho 12 de Julho 1974 
(nº 1 – 4), 1974 
7 – “Mensagens e moções sobre o período do 11 de Março de 1975”, 1974 – 1975 
8 – “Informações do COPCON” (contém boletins nº 58 a nº 105 de 23 de junho a 15 de outubro 
de 1974, normas do COPCON sobre mandatos de captura, busca e soltura e exploração de 
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notícias e planos de pesquisa, relatório de missão – visita e contatos com entidades, centros de 
instrução e material para ações de manutenção de ordem pública em Inglaterra), 1974 - 1975 
 
Cx. 13  
9 – “Informações da 2ª Repartição do EME” (contém resumo diário da situação político-militar, 
relatório de análise da imprensa regional, informações das nossas tropas, plano de informação 
interna nº 2/74, situação psicológica e relatórios a executar, ata da Comissão Coordenadora 
Nacional dos Sargentos do QP, exposição da Escola Central de Sargentos, resumos diários de 
contrassubversão relativos a 22 e 23 de outubro de 1974), 1974 – 1975 
10 – “Relatórios de informações da 2ª REP/EME” (contém nº 14/74 e 2 a 6/75), 1974 – 1975 
11 – “Resumo informativo da imprensa diária de 16 de outubro a 5 de novembro de 1974, pela 
2ª REP/EME”, 1974 
12 – “Resumo diário da secção de informações da 2ª REP/EME” (contém período de 24 de 
outubro a 5 de novembro de 1974), 1974 
13 – “Relatório diário da situação político-militar portuguesa” (contém período de dezembro de 
1974, pela 2ª Repartição do EME), 1974 – 1975 
14 – “Informações da 2ª Repartição da Região Militar Centro – Coimbra” (contém relatório de 
análise de imprensa regional nº 1 a 3/74 e relatório de informações 1/75), 1974 – 1975 
15 – “Informações da 2ª Divisão do EMGFA” (contém intsums, relatórios periódicos da 
informação estrangeira sobre Portugal nº 1 e 6/75 e relatório de noticia sobre a Comissão de 
Sargentos do QP e relatório de notícias sobre exposições fotográficas contra a Guerra Colonial), 
1974 – 1975 
16 – “Relatórios periódicos da situação laboral no período de outubro de 1974 a março de 1975 
pela 2ª Divisão/EMGFA” (contém nº 5 a 15/74 e nº 1 a 5/75), 1974 – 1975 
17 – “Resumos semanais da situação do período de outubro de 1974 a abril de 1975 pela 2ª 
DIV/EMGFA” (contém nº 1 a 22), 1974 – 1975 
18 – “Relatório especial de informações pela 2ª DIV/EMGFA” (contém nº 1 e 3/74 sobre política 
monetária e liquidez e atividades politicas clandestinas no seio das Forças Armadas, e nº 2 a 
5/75 sobre a Roménia, Polónia, Áustria e Grécia), 1974 – 1975 
19 – “Informações da Repartição de Estudos e Planeamento da 5ª DIV/EMGFA” (contém 
informações sobre a alteração de cerimónias de ratificação do juramento de bandeira, estudos 
sobre os regulamentos de Disciplina Militar e de Continências e Honras Militares, melhoria das 
condições sociais dos militares, relatório da situação política, atividades académicas, situação 
estudantil e análise à situação do Partido Socialista, organização eleitorais de extrema-esquerda 
que se propõem empreender atividade eleitora), 1974 - 1975 
20 – “PSP” (contém notas sobre a imagem das Forças Armadas, policiamento da área de Sintra, 
relatório de informações sobre a situação política no seio da PSP), 1974 - 1975 
21 – “Guarda Fiscal” (contém relatório da 2ª DIV/EMGFA sobre a atuação da Guarda Fiscal 
incluindo relatórios de notícias sobre crime e contrabando no Algarve), 1974 – 1975 
 
Cx. 14 
22 – “Informações e disciplina das unidades” (contém relatório da situação psicológica relativo 
ao período de 29 março a 28 abril 1975, pelo Batalhão de Caçadores 1, Portalegre), 1974 – 1975 
23 – “Informações e disciplina das unidades” (contém cópia de panfleto que circulou no RAL 4 
do Quartel-General de Tomar, resumos diários de conta-subversão de outubro 1974 da 2ª 
REP/EME, relatórios de informação referente à publicação "Revolta" encontrada numa caserna 
do RI6 e Manutenção Militar do Quartel-General do Porto), exposição dos soldados do Depósito 
Geral de Adidos contra a punição ao soldado Correia do BII19 – Madeira, panfletos contra o 
social-fascismo, “Ofensiva Vermelha”, relatório de notícia sobre o Jornal do Soldado), 1974 - 
1975  
24 – “Disciplina” (contém relatórios de notícia, notas e comunicados sobre a imagem das Forças 
Armadas, panfletos e atitudes inconvenientes de militares, incidentes na EPI, levantamento de 
rancho, relatório de situação sobre manifestações de indisciplina, indisciplina e atividades 
partidárias no Grupo 1 de Escolas da Armada, moção do Conselho de Serviço de Administração 
Militar e comunicado aos militares e ao povo português pelos militares da Direção do Serviço 
de Intendência), 1974 – 1975 
25 – “Disciplina e situação psicológica” (contém proposta sobre a contribuição das Forças 
Armadas para o desenvolvimento socioeconómico do Ultramar, relatório imediato de situação 
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psicológica do Batalhão de Engenharia 3, disciplina das unidades, mobilização e embarque na 
Madeira do BCAÇ 4910/74, informação da 2ª REP/QG Évora sobre a difusão de panfletos do 
RPAC – Resistência Popular Anticolonial nas companhias do CISMI), 1974  
26 – “Incidentes na Escola Prática de Infantaria” (contém nota circular a divulgar os incidentes 
na Escola Prática de Infantaria), 1974 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de cópias e duplicados. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo. 
ADN/F6/04 
 
 
SR. 5 – PARTIDOS E PROPAGANDA POLITICA  
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 3 cxs. (nº 15 - 17) contendo 26 processos, 31 comunicados e 80 exemplares de 
jornais partidários.  
Assunto: Série composta por processos sobre a atividade, comícios e discursos de vários 
partidos políticos nomeadamente PS, PPD, PPDI, PPM, PCP, MDP/CDE, MRPP, MES, PRP, LUAR, 
FDT e PTDT, CDS, PDS, FSP, ação da Comissão de Apoio aos Refugiados Políticos Antifascistas, 
agrupamento políticos da Madeira, União de Estudantes Comunistas e União Nacional de 
Estudantes, propaganda com panfletos clandestinos e partidários, manifestos e comunicados, 
processo eleitoral e comissão de recenseamento.  

Cx. 15: 
1 – “Associações Portugal – URSS e RDA” (contém projetos de programa e pedido de subsídio 
relativos à liga para o intercâmbio cultural, social e científico com os povos socialistas da 
associação Portugal e 2 brochuras “RDA: Cifras e Hechos” e “Die Frau im Sozialismus”), 1974 
2 – “Relatório da Comissão Nacional de Apoio aos Refugiados Políticos Antifascistas”, 1974 
3 – “Propaganda política” (contém correspondência particular e oficial, manifestos e panfletos 
sobre propaganda política do PCP, MDP, PS e RPAC - Resistência Popular Anticolonial, relação 
de comícios e atividade partidária relativa ao período de 15 a 30 de Novembro de 1974 e de 15 
a 28 de Fevereiro de 1975, análise da situação política, folhetos sobre marxismo-leninismo e 
maoismo e propaganda do CDE/MDP/MFT/CDEL/MRPP/MPAC e recorte de notícia publicada 
em "A Capital", intitulada: "Uma punhalada nas costas da democracia"), 1974 - 1975 
4 – “PS - Partido Socialista” (contém comunicados, manifestos e panfletos, mensagens e 
discursos de Mário Soares e informações à imprensa), 1974 – 1975 
5 – “Portugal Socialista. Órgão Central do Partido Socialista” (contém 27 exemplares do nº 9 de 
9/10/1974 ao nº 39 de 9/5/1975), 1974 - 1975 
6 – “GAPS – Grupo Autónomo do Partido Socialista” (contém folhas informativas e 
comunicados do GAPS, documento de solidariedade com o povo chileno e análise de 4 meses 
de experiência democrática em Portugal após o 25 de Abril pelo Movimento Socialista Popular), 
1974 
 

Cx. 16: 
7 – “PPD – Partido Popular Democrático” (contém comunicados do partido sobre a situação 
política, panfletos sobre a política agrária, exortação ao povo português, os emigrantes e o 
voto, discurso de Francisco Balsemão numa sessão de esclarecimento do PPD), 1974 
8 – “Povo Livre. Órgão Oficial do Partido Popular Democrático” (contém 19 exemplares do nº 
21 de 31/12/1974 ao nº 44 de 6/5/1975), 1974 - 1975 
9 – “PSDI – Partido Social Democrata Independente” (contém comunicados do partido do nº1 
ao nº 31), 1974 
10 – “PPM – Partido Popular Monárquico” (contém comentários e comunicados sobre o 
desenvolvimento do nordeste transmontano, lei do arrendamento rural, juventude monárquica 
revolucionária, situação no ultramar, lei eleitoral), 1974 
11 – “PCP – Partido Comunista Português” (contém correspondência dos núcleos do PCP, 
discursos de Álvaro Cunhal, notas da Comissão Política do Comité Central, comunicados sobre o 
reconhecimento da independência da República da Guiné-Bissau e sobre os acontecimentos na 
Penitenciária de Lisboa, exemplar nº 37 do jornal “Unidade Popular. Órgão do Comité Central 
do Partido Comunista de Portugal”, comunicado da DORL do PCP), 1974 – 1975 
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12 – “MDP/CDE” (contém correspondência, comunicados e folhetos de propaganda sobre a 
política de saúde, situação do povo do Vietnam, política partidária, defender a democracia e 
intervir na economia, unidade sindical, eleições e recenseamento, moção do MDP/CDE de 
Almada, Vila Franca de Xira e exemplar nº1 do jornal “Unidade. Órgão Central do Movimento 
Democrático Português”), 1974 – 1975 
13 – “MRPP” (contém cópia de relatórios de notícia da Guarda Fiscal sobre o comício e circular 
do MRPP à imprensa nacional e estrangeira, rádio, televisão e agências noticiosas e panfletos 
sobre a luta estudantil, a Junta do governo provisório, libertação de antifascistas presos, greve 
de fome de Maria José Morgado, a situação política e 4 exemplares do nº 48 ao nº 51 do jornal 
“Luta popular. Órgão Central do Partido do Proletariado”), 1974 - 1975 
14 – “MES – Movimento de Esquerda Socialista” (contém comunicados, homenagens a Carlos 
Marichella, relatório de situação politica sobre o congresso do MES e 14 exemplares do jornal 
“Esquerda Socialista. Órgão do MES”), 1974 - 1975 
15 – “PRP - Partido Revolucionário do Proletariado. Brigadas Revolucionárias” (contém 
manifestos e comunicados), 1974 - 1975 
16 – “LUAR, FDT, PTDP” (contém correspondência, comunicados, manifestos e panfletos do 
LUAR – Liga de União e de Acão Revolucionária, FDT – Força Democrática do Trabalho, PTDP – 
Partido Trabalhista Democrático Português e Juventude Monárquica Revolucionária), 1974 

 
Cx. 17: 
17 – “CDS” (contém comunicados, conferências de imprensa e informações sobre justiça social 
e economia, incidentes no Liceu D. Pedro V, manifesto eleitoral, incidentes durante o congresso 
do partido, relatório do Eng.º Adelino Amaro da Costa sobre o 1º Congresso do CDS no Porto, 
plano de intervenção imediata para a revitalização da economia e o progresso social,  “Aviso a 
Portugal” de um grupo de cidadãos contra o CDS e a CIA, relações entre Portugal e a União 
Indiana, boatos contra o CDS, Juventude Centrista, e 8 exemplares do nº 1  ao nº 8 do jornal do 
partido “Democracia 74), 1974 – 1975 
18 – “PDC - Partido da Democracia Cristã e PCSD - Partido Cristão Social Democrata” (contém 
comunicados do partido e abaixo-assinado dos trabalhadores do Instituto de Cereais exigindo a 
saída do PDC do edifício, manifestos e comunicados do PCSD), 1974 - 1975 
19 – “FSP - Frente Socialista Popular” (contém carta do partido pedido uma sede, comunicados 
aos órgãos de informação condenando o desembarque e as manobras da Nato em Portugal e 
protesto apresentado ao Conselho da Revolução sobre o processo eleitoral), 1975 
20 – “Eleições em Genebra” (contém comunicado da Comissão Coordenadora de Emigrantes, 
estatutos da Associação Democrática dos Trabalhadores Portugueses em Genebra, comunicado 
da Comissão Eleitoral Portuguesa para o cantão de Genebra), 1974 – 1975 
21 – “RUMA/LAIMA/MUTUALISTA” (contém cópias de um panfleto e dois memorandos 
apresentados pelo agrupamento político RUMA/LAIMA/MUTUALISTA, enviadas pelo governo 
do CTI Madeira), 1975 
22 – “FNLA” (contém cópia de aerograma/telegrama da Embaixada de Portugal em Kinshasa 
relativo a prisioneiros portugueses dos movimentos emancipalistas, Frente Nacional de 
Libertação de Angola (FNLA), 1974 
23 – “UECs e Pro-UNEP” (contém conclusões do seminário sobre a democratização do ensino 
em Coimbra 13 a 17 de Novembro de 1974, da Comissão Pró-União Nacional dos Estudantes 
Portugueses, comunicados de comissões de estudantes, relatório de notícia sobre atividades da 
Academia de Coimbra, projeto da 2ª declaração da UEC – União de Estudantes Comunistas, 
discurso de Álvaro Cunhal no Pavilhão dos Desportos durante comício da UEC, comunicados da 
direção, manifesto eleitoral, 3 exemplares do nº 1 a nº 3 do jornal “Pró-UNEP” e 3 exemplares 
do nº 8 a nº 11 do jornal “UEC - União de Estudantes Comunistas), 1974 – 1975 
24 – “Atividades políticas do ODES e MIO” (contém abaixo-assinados, relatórios de notícia, 
panfletos e cartas sobre atividades políticas e comunicados do ODES e do MIO – Movimento 
para a Informação Objetiva), 1975 
25 – “Panfletos clandestinos e partidários” (contém cartas anónimas, carta aberta às Forças 
Armadas, relatórios sobre atitudes inconvenientes, informação sobre natureza e ligações das 
Comissões de Unidade Popular, relatório de notícia sobre a Comissão das Forças Armadas 
Portuguesas, atividades de párocos de aldeia, denúncias anónimas, abaixo-assinados, 
manifestos políticos, propaganda contrarrevolucionária, panfletos e suas origens, propaganda 
das Comissões de unidade Popular- CUPs), 1974 – 1975 
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26 – “Comissões de recenseamento e processos eleitorais” (contém pedidos para fazer parte 
das assembleias eleitorais, considerações sobre eleições, cartas abertas à Comissão 
Coordenadora do MFA, resultados provisórios do recenseamento eleitoral), 1974 - 1975  

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Idioma: Contém documentos em espanhol e alemão. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo.  
ADN/F6/05 
 
 
SR. 6 – SITUAÇÃO SOCIAL E ESPIRITO DA POPULAÇÕES 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 1 cx. (nº 18) contendo 16 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos à situação social e económica das populações 
e do país em geral, queixas sobre o custo da água e falta de saneamento básico, exposições e 
pedidos de ajuda ao MFA, panfletos e comunicados, processo da Livraria Cidadela de doutrina 
política de extrema direita, ordem pública, situação dos transportes e comunicações, eleições 
e reuniões das casas do povo, questões sobre educação, saúde e habitação.  

Cx. 18: 
1 – “Situação social e económica” (contém cartas particulares e oficiais, abaixo-assinados e 
panfletos com críticas à situação social e económica), 1974 
2 – “Custo de vida” (contém cartas particulares manuscritas sobre o aumento do custo de vida), 
1974 
3 – “Estado de espirito das populações” (contém ofícios, cartas abertas e cartas particulares 
dirigidas ao MFA solicitando ajuda e apresentando queixas, recortes de notícias sobre o estado 
de espírito das populações, pedidos de esclarecimento, ação psicológica sobre o comando 
Marcelino da Mata, panfletos sobre atividades subversivas e comunicados diversos), 1974 – 
1975 
4 – “Cooperativa Livreira Cidadela" (contém informação do QG da Região Militar de Coimbra 
sobre a situação da cooperativa de doutrinação política de extrema direita), 1974 
5 – “Ordem Pública” (contém carta sobre danos produzidos na manifestação contra o CDS, 
criação de piquetes populares de vigilância na vila de Torres Vedras, ocupação de edifício no 
Funchal, ocorrências na Praça do Comércio), 1974 
6 – “Países membros da Interpol” (contém ofícios sobre a compra de armas, munições e 
explosivos, denúncia de contrabando de armas e de droga), 1974 - 1975 
7 – “Assuntos de Justiça” (contém cartas particulares sobre hipotecas de terrenos, usurpação 
de bens, abandono do lar, partilhas), 1974 – 1975 
8 – “Transportes e comunicações” (contém cartas e exposições particulares sobre terrenos, vias 
de acesso em mau estado, construção de estradas, arruamentos e fontes, infraestruturas em 
Montargil, transportes da região de Lisboa), 1974 – 1975 
9 – “Situação das populações“ (contém abaixo-assinados contra as nomeações para as juntas 
de freguesia do concelho de Valpaços, exposição e pedido de inquérito pelo pároco das 
freguesias de Ruivães e Campos de Vieira do Minho, panfleto do Comité de Ação Anti-Social 
Fascista entregue no Regimento de Administração Militar, boatos sobre a situação das 
populações, atividades políticas em Chaves e Castelo Branco), 1975  
10 – “Abastecimento de água” (contém abaixo-assinado dos moradores de Aldeia de Venda em 
S. Tiago Maior, exposição à Câmara Municipal de Rio Maior), 1975 
11 – “Relatório de reunião da Comissão Administrativa da Câmara Municipal do Concelho de 
Proença-a-Nova sobre os problemas que afetam a população”, 1975 
12 – “Órgãos locais” (contém informações sobre construções clandestinas, ata da reunião 
ordinária da Comissão Administrativa da Câmara Municipal de Sintra, comunicados da Câmara 
Municipal de Sobral de Monte Agraço regozijando-se pela vitória do MFA no 11 de Março, 
reunião intercâmaras do distrito de Setúbal, resposta da Câmara de Mértola à Sociedade 
Mineira La Sabina, ordem pública, eleições das casas do povo, nomeações para juntas de 
freguesia, deliberação da Assembleia Geral da Santa Casa da Misericórdia de Amares, 
nomeações de comissões ad-hoc de diversas câmaras municipais e assembleias concelhias 
nomeadamente de Almada), 1974 – 1975 
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13 – “Casas do Povo” (contém normas da eleição de comissões diretivas de casas do povo, 
recortes de notícias, reunião intercâmaras do distrito de Setúbal, pedido para um oficial do 
MFA assistir a um julgamento, colaboração das Forças Armadas na eleição das comissões 
administrativas das casas do povo), 1974 - 1975 
14 – “Educação” (contém moções aprovadas em plenário da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Coimbra, exposição de uma regente agrícola, informação sobre a situação 
escolar, manifesto sobre o liceu de Almada, greve no liceu de Beja, comunicado do Sindicato 
dos Professores, moções diversas), 1974 – 1975 
15 – “Saúde” (contém relatório sobre a assistência médica no Conselho de Mêda, pedido de 
subsídio para inválido, abaixo-assinado de um grupo de sócios dos inválidos do Comércio, ato 
de posse da comissão Instaladora do INSA, proposta dos serviços de saúde mental da zona sul), 
1975 
16 – “Habitação” (contém exposições e cartas de particulares sobre a lei do inquilinato, ações 
de despejo, problemas de habitação, ocupações, crise habitacional, casas de renda económica, 
expropriação de casas abandonadas, violação de propriedade, ações de despejo), 1974 – 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Organização: Processos organizados por nº original do processo.  
ADN/F6/06 
 
 
SR. 7 – SINDICALISMO E RELAÇÕES LABORAIS 
Datas: 1974 - 1977 
Dimensões: 4 cxs. (nº 19 - 22) contendo 25 processos. 
Assunto: Série composta por processos sobre donativos conseguidos durante o Dia Nacional 
do Trabalho, conflitos laborais, saneamento de trabalhadores, queixas e exposições sobre a 
falta de condições de trabalho, reivindicações e propostas de trabalhadores, situação das 
empresas industriais, agrícolas, pesqueiras, comerciais e mineiras, ação dos sindicatos e 
associações de trabalhadores, estatutos sindicais, conflitos socioeconómicos, sabotagem 
económica e desvio de fundos, ocupação de empresas por parte dos trabalhadores.   

Cx. 19: 
1 – “Dia Nacional do Trabalho” (contém lista de donativos enviados à 5ª Divisão e reposição de 
verbas, memorando e livro de cheques da CGD), 1975 – 1977 
2 – “Pedidos de Saneamento” (contém abaixo-assinado dos moradores de Bouças em 
Mirandela contra o professor Amílcar Marques Feliciano e pedido de saneamento do coronel 
Augusto Bagorra pelo Instituto Nacional de Investigação Industrial (INII), 1974 
3 – “Comissão de Saneamento e Reclassificação do Ministério dos Negócios Estrangeiros” 
(contém abaixo-assinados da Comissão Administrativa de Torres Vedras, Sindicato Nacional dos 
Capitães e Oficiais Náuticos e Comissários da Marinha Mercante), 1974 - 1975 
4 – “Exposições de funcionários públicos” (contém exposições do pessoal civil do EMGFA, 
pedido de ingressos, insuficiência de vencimentos e diuturnidades, falta de condições de 
trabalho), 1974 - 1975  
5 – “Empresas Industriais” (contém correspondência sobre comercialização de carnes no 
conselho de Matosinhos, conhecimento da situação do Sr. Fernando Bobone à Comissão 
Executiva da CIDLA, Comissão de Saneamento da Comissão Reguladora dos Produtos Químicos 
e Farmacêuticos, Associação Portuguesa das Indústrias Gráficas e Transformadoras do Papel, 
pedido de saneamento da Soponata, carta da comissão de Trabalhadores da Fábrica de Loiça de 
Sacavém dirigida ao secretário de Estado da Indústria sobre dificuldade de pagamentos dos 
subsídios de natal e desatualização das tabelas de preços), 1975 
6 – “Empresas comerciais” (contém correspondência com o Grémio Comercial de Oeiras sobre 
a venda ambulante na Amadora, exposição dos utentes do mercado da Encarnação em Lisboa, 
União de Grémios dos Comerciantes do Porto sobre a representação dos eletricistas), 1974 – 
1975 
7 – “Empresas agrícolas” (contém relatórios, propostas, comunicados e abaixo assinados, mapa 
resumo geral das cooperativas de produção, proposta da Direção Geral da Promoção do 
Emprego para constituição de um grupo de trabalho para estudo do problema de desemprego 
no Alentejo, reorganização do Instituto do Azeite e Produtos Oleaginosos (IAPO), estudo de 
medidas a propor para assegurar o fornecimento de sementes de boa qualidade), 1974 - 1975 
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8 – “Empresas pesqueiras” (contém atas da Assembleia dos Pescadores Desportivos do 
concelho de Paredes de Coura, relatório de notícia sobre o assoreamento das barras de Tavira e 
Cabanas, comunicado da Casa dos Pescadores de Olhão e exposição dirigida ao diretor-geral 
dos Portos, moção dos trabalhadores do Instituto Português de Conservas de Peixe sobre 
anomalias nos vencimentos), 1975 
 

Cx. 20: 
9 – “Sociedade Mineira La Sabina” (contém correspondência da firma enviada à Comissão 
Coordenadora do MFA sobre a situação da mina), 1975 
10 – “Situação na SACOR” (contém tomada de consciência empresarial no contexto 
trabalhadores e acionistas do grupo Sacor), 1975 
11 – Exposição da Comissão Representativa de Trabalhadores da AGFA-GEVAERT sobre 
questões remunerativas (contém carta com queixa relativa a doente pobre), 1974 – 1975 
12 – “Problemas Laborais” (contém comunicado da Comissão dos Trabalhadores da Soda Povoa 
e Associadas, moção do ISEP, denuncia da situação da Setnave, queixas de trabalhadores da 
Ultrapal, comunicados e atas de reuniões de diversas Comissões de Trabalhadores, exposições 
sobre desemprego, processo disciplinar instaurado a um trabalhador pelo Metropolitano, 
comissões de delegados sindicais e cadernos reivindicativos de trabalhadores., 1º vol., 1974 - 
1975 
13 – “Problemas Laborais” (contém Plano de Infraestruturas Agrícolas com vista a um 
desenvolvimento económico e social, propostas de trabalhadores ao Ministério da Economia, 
queixas sobra a Lavandaria Matirol, memorando sobre os problemas laborais na empresa, 
relatórios e cadernos reivindicativos dos trabalhadores, relatório dos acontecimentos na 
Central Térmica do Carregado, Comissão Pró-Sindical da Direção Geral de Viação), 2 vol., 1974 – 
1975 
14 – “Associações Sindicais” (contém contatos de sindicalistas britânicos com a Intersindical e o 
MFA, abaixo-assinado da CIDLA de Contumil, moções aprovadas em assembleias gerias 
extraordinárias, comunicados de imprensa, deliberação do plenário da intersindical sobre a lei 
das Associações Sindicais), 1974 – 1975 
 

Cx.21: 
15 – “Sindicatos” (contém panfletos sindicais, moções de trabalhadores de diversas companhias 
e empresas, motivações negativas dos professores primários, reuniões sindicais, aprovação dos 
estatutos do Sindicato das Telecomunicações dos CTT, caderno reivindicativo dos trabalhadores 
da Alfândega de Lisboa, comunicados de imprensa e informações sobre atividade sindical), 1º 
vol., 1974 – 1975 
16 – “Sindicatos” (contém relação provisória dos sindicatos nacionais, informações do Sindicato 
dos Profissionais de Telecomunicações e Radiodifusão, convenção respeitante aos 
trabalhadores migrantes, comunicados sindicais, panfletos da Intersindical, informações dos 
sindicatos dos bancários, proposta de contrato coletivo de trabalho da pesca da sardinha, 
resolução dos operários da Fábrica de Plásticos Algarve-Faro, proposta dos trabalhadores da 
Profabril), 2º vol., 1974 – 1975 
17 – “Comissões de Trabalhadores Civis das Forças Armadas” (contém exposição ao CEMGFA de 
um grupo de funcionários civis, propostas da Comissão Coordenadora dos Trabalhadores do 
Ministério do Exército, informação sobre o jornal da MM – Núcleo Socialista dos Trabalhadores 
da Manutenção Militar, moção das comissões dos estabelecimentos fabris do Exército, 
reconversão e reestruturação da fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras, o futuro do 
Laboratório Militar, proposta de plano de estudo para reconversão das OGFE, sugestões para 
reestruturação da Manutenção Militar), 1974 
18 – “Comissões de trabalhadores” (contém proposta de nacionalização da banca, exposição da 
firma MOPREL, carta sobre construção naval e comunicado da firma Fundições Mota de 
Quadros, problemas laborais), 1975 
19 – “Desvio de fundos e sabotagem económica” (contém cartas particulares sobre fuga de 
divisas, passagem ilegal de escudos portugueses para Espanha, congelamento de contas 
bancárias, conflitos de trabalho em empresas, queixa do Sindicato de Trabalhadores Agrícolas 
sobre sabotagem económica), 1975 
20 – “Comércio” (contém queixas sobre casas de comércio não terem géneros alimentares e 
proteção ao consumidor), 1975 
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Cx.22: 
21 – “Conflitos sócios-económicos” (contém exposições sobre a situação de diversas empresas, 
comunicado da Cooperativa agrícola Beira-Serra, situação dos trabalhadores, problemas de 
trabalho no Algarve, folhetos informativos, projeto de alteração do pacto social, formação de 
cooperativas, comunicados de trabalhadores, despedimentos na Torralta, relatório sobre os 
incidentes na firma Sogantal), 1975 
22 – “Emprego” (contém pedidos e dificuldades de emprego e boletim de informação do 
Serviço Nacional de Emprego), 1975 
23 – “Sindicatos agrícolas e da construção civil” (contém carta aberta aos operários da 
construção civil do distrito de Setúbal, abaixo-assinado sobre ocupação de terras incultas, 
conferência de imprensa da Intersindical, exposição das comissões liquidatárias dos grémios de 
Portalegre, Évora e Baixo Alentejo, exposição sobre arrendamento local), 1974 – 1975 
24 – “Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações” (contém informações 
sobre os CTT, comunicados e jornais do sindicato), 1975  
25 – “Empresas ocupadas pelos trabalhadores” (contém pedidos de subsidio para formação de 
cooperativas de produção e estudos económicos), 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Organização: Processos organizados por ordem original de processo.  
ADN/F6/07 
 
 
SR. 8 – ULTRAMAR 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 1 cx. (nº 23) contendo 8 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos a cabo verde, guiné, São Tomé e príncipe, 
Angola, Moçambique, Macau e Timor, com destaque para as mensagens e relatórios dos 
comandos ultramarinos, comunicados e panfletos do PAIGC, MPLA e FUA, relatórios sobre a 
situação política e social das províncias, atas das assembleias do MFA, informações e relatórios 
do EMGFA sobre a retirada de tropas do ultramar, estudo sobre os grupos étnicos de 
Moçambique, acordos de Lusaka e comentários da Rádio Tanzânia - Voz da Frelimo, e relações 
internacionais com os países vizinhos. 

Cx. 23: 
1 – “Cabo Verde” (contém moção da Associação dos Oficiais da Armada, mensagens do 
Comando de Cabo Verde sobre o 11 de Março, panfleto do PAIGC sobre as eleições para a 
Assembleia Constituinte, exposição sobre o estado de espirito das Forças Armadas em Cabo 
Verde, proposta e moção aprovada pela Comissão Coordenadora da Assembleia de Delegados 
de Oficiais da Armada em Lisboa, informação sobre a Associação das Praças das Forças 
Armadas de Cabo Verde, Boletim do MFA em Cabo Verde nº 1, relatórios da situação político-
militar em Cabo Verde pelo Comando-Chefe das Forças Armadas relativo ao período de 30 de 
dezembro de 1974 a 11 de março de 1975, relatório de informações referido ao período de 1 a 
31 de outubro de 1974 pela 2ª Repartição do Quartel-General de Ponta Delgada, relatório da 
visita a Cabo Verde no período de 23 de novembro a 3 de dezembro de 1974, informação sobre 
o envio de géneros para Cabo Verde), 1974 – 1975 
2 – “Guiné-Bissau” (contém ata da Assembleia Geral do MFA na Guiné e anexos relativos ao 
estudo sobre a situação económico-financeira da Guiné, saúde civil e análise político militar e 
moção, mapa com os postos escolares militares e escolas civis – esc: 1/500.000, publicação 
sobre “Imagens da Guiné-Bissau. DJarama PAIGC. Obrigado PAIGC – uma reportagem 
fotográfica de Koen Wessing”, mensagens da Comissão Coordenadora do MFA, protocolo dos 
acordos entre o Governo Português e o Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe e o 
PAIGC sobre Cabo Verde, apoio de especialistas à Guiné-Bissau, relatório sobre a “Retirada de 
tropas do ultramar – alguns ensinamentos já colhido em relação à Guiné” pela 2ª Divisão do 
EMGFA), 1974 – 1975 
3 – “São Tomé e Príncipe” (contém mensagens do Comando Militar, relatório imediato nº 1 do 
Comando Territorial Independente sobre os fatos ocorridos com a atividade de uma comissão 
ad-hoc criada para controlo da imprensa, rádio, televisão, teatro e cinema em São Tomé e 
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Príncipe, telegramas via Marconi da Comissão Coordenadora do MFA para a 5ª Divisão sobre a 
situação social e politica de São Tomé), 1974 – 1975 
4 – “Angola” (contém comunicado do FUA – Frente de Unidade Angola, mensagens do 
Comando Chefe de Angola, memorando dos Comités de Ação do MPLA, “Angola, em presença 
da actual conjuntura politica. Achegas para um dossier” pelo Partido Trabalhista Angolano, 
informação da 3ª Divisão do EMGFA sobre a revisão orgânica da contrassubversão em Angola, 
memorando sobre a situação militar no teatro de operações de Angola incluindo áreas de 
preocupação e vulnerabilidades pelo Comando-Chefe de Angola, instruções para a 
reestruturação do MFA em Angola pela Comissão Coordenadora do programa do MFA em 
Angola, síntese da situação de Angola pela 2ª Divisão do EMGFA, instruções temporárias para a 
realização de reuniões públicas com caráter político pela 3ª Repartição do QG de Luanda, 
detenção de Artur Eduardo Pacífico e exposição sobre o repúdio do Partido Cristão 
Democrático relativamente às negociações sobre Angola e projeto de moção de um grupo de 
oficiais), 1974 – 1975 
5 – “Assuntos de Moçambique” (contém estudo da 5ª Repartição do Comando-Chefe de 
Moçambique sobre os “Grupos Étnicos de Moçambique”, transparente com os grupos étnico-
linguísticos de Moçambique, comentários da “Rádio Tanzânia (Voz da Frelimo) ”, telegramas 
para a Comissão Coordenadora do MFA, do Comando-Chefe de Moçambique e do Alto 
Comissário de Moçambique, relatório sobre os acontecimentos registados na Beira nos dias 17, 
18 e 19 de janeiro de 1974, acordo de Lusaka entre o Estado português e a Frente de Libertação 
de Moçambique, folha informativa sobre as conversações com a Frelimo, análise da situação e 
hipótese da sua evolução em Moçambique pelo Gabinete do MFA), 1974 – 1975 
6 – “Macau” (contém mensagens, perintreps 1 e 2 do Comando-Chefe de Macau, referente ao 
período de janeiro e fevereiro de 1974, relatórios de notícia sobre candidatos à Assembleia 
Constituinte, processo sobre a ação do tenente-coronel Henrique Manuel Lages Ribeiro, 
governador de Macau com recortes de imprensa local), 1974 – 1975 
7 – “Timor” (contém mensagens do Comando-chefe de Timor, relatório de informações do QG 
de Timor relativo ao período de 8 a 14 de janeiro de 1975, cartas do Gabinete de Comunicação 
Social de Timor e carta de comando do comandante-chefe das Forças Armadas de Timor, 
coronel Lemos Pires), 1974 – 1975 
8 – “Relações Internacionais” (contém relatórios de notícia do Comando-Chefe de Macau sobre 
declarações do chefe deputado do Estado Maior do Exército Chinês, Congresso Nacional do 
Povo com tradução de artigos publicados no jornal Hong-Kong, relatório de informações da 2ª 
Divisão do EMGFA sobre a imprensa francesa relativamente aos militares d MFA que se 
deslocam a França para contacto com os emigrantes, contatos estabelecidos com a Embaixada 
de Cuba, brochura com a “Resposta do presidente da República do Malawi Dr. H. Kamuzu 
Banda à nota diplomática do governo de Portugal”), 1974 – 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de cópias e duplicados. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo. 
ADN/F6/08 
 
 
SR. 9 – RELATÓRIO DIÁRIO DA SITUAÇÃO SÓCIO-POLÍTICA DA GUINÉ 
Datas: 1974  
Dimensões: 1 cx. (nº 24) contendo 57 relatórios. 
Assunto: Série composta por relatórios diários de 22 de Maio a 11 de Outubro de 1974, 
elaborados pela Comissão de Assuntos Políticos de Bissau, destinados a fornecer o ponto da 
situação político-social da Guiné, com caráter informativo, o que não impedia que nele se 
incluísse análises e propostas. Estudos e outros documentos de carácter político, com difusão 
mais restrita, podiam ser incluídos em anexo. No entanto salvaguardava-se que o espirito 
deste relatório era estritamente técnico não refletindo qualquer tomada de posição partidária 
ou ponto de vista pessoal. 

Cx. 24: 
1 – “Relatório referido ao período de 22 a 23 de maio”, 1974 
2 – “Relatório referido ao período de 24 a 25 de maio”, 1974 
3 – “Relatório referido ao período de 25 a 27 de maio” (contém cópia da carta dirigida ao 
comandante do setor S2 (Quebo – Aldeia Formosa, de 25 de maio), 1974 
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4 – “Relatório 9/74 referido ao período de 27 a 28 de maio”, 1974 
5 – “Relatório 10/74 referido ao período de 28 a 29 de maio”, 1974 
6 – “Relatório 11/74 referido ao período de 29 a 30 de maio”, 1974 
7 – “Relatório 12/74 referido ao período de 30 a 31 de maio”, 1974 
8 – “Relatório 13/74 referido ao período de 31 de maio a 1 de junho”, 1974 
9 – “Relatório 14/74 referido ao período de 1 a 3 de junho”, 1974 
10 – “Relatório 15/74 referido ao período de 3 a 4 de junho”, 1974 
11 – “Relatório 16/74 referido ao período de 4 a 5 de junho”, 1974 
12 – “Relatório 17/74 referido ao período de 5 a 6 de junho”, 1974 
13 – “Relatório 18/74 referido ao período de 6 a 7 de junho”, 1974 
14 – “Relatório 19/74 referido ao período de 7 a 8 de junho”, 1974 
15 – “Relatório 20/74 referido ao período de 8 a 11 de junho”, 1974 
16 – “Relatório 21/74 referido ao período de 11 a 12 de junho”, 1974 
17 – “Relatório 22/74 referido ao período de 12 a 14 de junho”, 1974 
18 – “Relatório 73/74 referido ao período de 14 a 16 de agosto”, 1974 
19 – “Relatório 74/74 referido ao período de 16 a 17 de agosto”, 1974 
20 – “Relatório 75/74 referido ao período de 17 a 19 de agosto”, 1974 
21 – “Relatório 76/74 referido ao período de 19 a 20 de agosto”, 1974 
22 – “Relatório 77/74 referido ao período de 20 a 21 de agosto”, 1974 
23 – “Relatório 78/74 referido ao período de 21 a 23 de agosto”, 1974 
24 – “Relatório 79/74 referido ao período de 23 a 24 de agosto”, 1974 
25 – “Relatório 80/74 referido ao período de 24 a 26 de agosto”, 1974 
26 – “Relatório 81/74 referido ao período de 26 a 27 de agosto”, 1974 
27 – “Relatório 82/74 referido ao período de 27 a 28 de agosto”, 1974 
28 – “Relatório 86/74 referido ao período de 2 a 3 de setembro”, 1974 
29 – “Relatório 87/74 referido ao período de 3 a 4 de setembro”, 1974 
30 – “Relatório 88/74 referido ao período de 4 a 5 de setembro”, 1974 
31 – “Relatório 89/74 referido ao período de 5 a 6 de setembro”, 1974 
32 – “Relatório 90/74 referido ao período de 6 a 7 de setembro”, 1974 
33 – “Relatório 91/74 referido ao período de 7 a 9 de setembro”, 1974 
34 – “Relatório 92/74 referido ao período de 9 a 10 de setembro”, 1974 
35 – “Relatório 93/74 referido ao período de 10 a 11 de setembro”, 1974 
36 – “Relatório 94/74 referido ao período de 11 a 12 de setembro”, 1974 
37 – “Relatório 95/74 referido ao período de 12 a 13 de setembro”, 1974 
38 – “Relatório 96/74 referido ao período de 13 a 16 de setembro”, 1974 
39 – “Relatório 97/74 referido ao período de 16 a 17 de setembro”, 1974 
 

Cx. 25: 
40 – “Relatório 98/74 referido ao período de 17 a 18 de setembro”, 1974 
41 – “Relatório 99/74 referido ao período de 18 a 19 de setembro”, 1974 
42 – “Relatório 100/74 referido ao período de 19 a 20 de setembro”, 1974 
43 – “Relatório 101/74 referido ao período de 20 a 23 de setembro”, 1974 
44 – “Relatório 102/74 referido ao período de 23 a 25 de setembro”, 1974 
45 – “Relatório 103/74 referido ao período de 25 a 26 de setembro”, 1974 
46 – “Relatório 104/74 referido ao período de 26 a 27 de setembro”, 1974 
47 – “Relatório 105/74 referido ao período de 27 a 28 de setembro”, 1974 
48 – “Relatório 106/74 referido ao período de 28 a 30 de setembro”, 1974 
49 – “Relatório 107/74 referido ao período de 30 de setembro a 1 de outubro”, 1974 
50 – “Relatório 108/74 referido ao período de 1 a 2 de outubro”, 1974 
51 – “Relatório 109/74 referido ao período de 2 a 3 de outubro”, 1974 
52 – “Relatório 110/74 referido ao período de 3 a 4 de outubro”, 1974 
53 – “Relatório 111/74 referido ao período de 4 a 5 de outubro”, 1974 
54 – “Relatório 112/74 referido ao período de 5 a 7 de outubro”, 1974 
55 – “Relatório 113/74 referido ao período de 8 a 9 de outubro”, 1974 
56 – “Relatório 114/74 referido ao período de 9 a 10 de outubro”, 1974 
57 – “Relatório 115/74 referido ao período de 10 a 11 de outubro”, 1974 

Organização: Processos organizados por ordem cronológica.  
ADN/F6/09 
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SR. 10 – IMPRENSA  
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 4 cxs. (nº 26 - 29) contendo 25 processos e 64 exemplares do boletim “Portugal 
Hoje”. 
Assunto: Série composta por processos com recortes de notícias de imprensa nacional e 
estrangeira sobre a situação política, social e económica da época em Portugal, participação do 
MFA e atividade dos partidos políticos, artigos de imprensa enviados pela Presidência do 
Conselho de Ministros, Ministério dos Negócios Estrangeiros, EMGFA e Ministério da 
Comunicação Social com destaque para os relatórios semanais de imprensa regional, relatórios 
de imprensa diária, relatórios de imprensa portuguesa no estrangeiro e relatórios de imprensa 
estrangeira (italiana, francesa, brasileira, inglesa e espanhola) e artigos da France Press e da 
Reuter sobre política internacional.   

Cx. 26: 
1 – “Imprensa nacional sobre o MFA” (contém recortes de notícias sobre a situação económica, 
social e politica), 1974 
2 – “Imprensa sobre a participação do MFA na Constituinte” (contém recortes de notícias), 
1974 
3 – “Imprensa nacional sobre a situação política da época” (contém recortes de notícias), 1º 
vol., 1974  
4 – “Imprensa nacional sobre a situação política da época” (contém recortes de notícias), 2º 
vol., 1974 - 1975 
5 – “Imprensa nacional sobre a situação política da época” (contém recortes de notícias), 3º 
vol., 1975 
 

Cx. 27: 
6 – “Imprensa Internacional sobre a situação política de Portugal e o MFA” (contém recortes de 
notícias), 1974  
7 – “Imprensa sobre partidos políticos” (contém recortes de notícias de imprensa nacional), 
1974 – 1975 
8 – “Artigos sobre o MFA e a situação política portuguesa, enviados pelos Serviços de 
Informação e Imprensa do Ministério dos Negócios Estrangeiros” (contém cópias de artigos da 
revista “Zaire” e da imprensa italiana e francesa), 1975 
9 – “ Imprensa” (contém recortes de notícias, artigos e pedidos de entrevista e esclarecimentos 
sobre artigos em imprensa nacional e estrangeira, nomeadamente dos trabalhadores da 
Imprensa Nacional sobre entrevista do ex-subsecretário de Estado da Administração Interna, 
temas para uma entrevista sobre o MFA para o Sunday Times, cópias de artigos sobre visita do 
major Victor Alves a Roma, cópias do periódico “Acção Cristã” com propaganda anticomunista, 
relatório da situação política sobre a cisão no Partido Socialista), 1974 - 1975 
 

Cx. 28: 
10 – “Imprensa enviada pela Presidência de Conselho de Ministros e pelo Ministério dos 
Negócios Estrangeiros” (contém cópias artigos da revista soviética “Temps Nouveaux” sobre a 
politica de descolonização em curso nos territórios sob administração portuguesa, exposição do 
deputado federal Bruno Friedrich à Assembleia federal da RFA subordinada ao tema “Palavras 
não chegam – Portugal precisa agora de ajuda material”, tradução do artigo do “Le Monde” 
sobre o caso português), 1974 
11 – “Imprensa enviada pelo EMGFA” (contém cópias de relatórios de notícia da 2ª Divisão do 
EMGFA sobre a emigração na imprensa, síntese de radiodifusão do período de 3 a 10 de Março 
de 1975 com indicação dos Perbolrads 66 a 77, propaganda política com panfleto dirigido aos 
emigrantes portugueses no estrangeiro, cópias de artigos publicados na imprensa estrangeira 
sobre o momento político português, e cópia de um artigo sobre a Bulgária), 1974 – 1975 
12 – “Atitudes da imprensa diária” (contém carta particular sobre os escritos do pároco de 
Carregal do Sal na imprensa local, comunicado sobre o livro de Marcelo Caetano), 1974 
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13 – “Informação pública” (contém correspondência com a Comissão Ad-Hoc para a Imprensa, 
Rádio, Televisão, Cinema e Teatro sobre atuações e incorreções da informação, lei da imprensa, 
exemplares de jornais e artigos publicados), 1974 – 1975 
14 – “Imprensa regional” (contém lista de semanários e boletins paroquiais com opinião sobre 
diversos artigos publicados sobre a Igreja e atuação clerical e a ação dos partidos políticos), 
1975  
15 – “Relatórios de Imprensa Regional [do Ministério da Comunicação Social] ” (contém 
relatórios semanais de imprensa regional e uma brochura “Portugal: Liberdade Ano Um: 1926 – 
1975”), 1974 – 1975 
16 – “Relatórios de Imprensa Diária [do Ministério da Comunicação Social] ”, 1974 – 1975  
17 – “Relatórios de Imprensa portuguesa no estrangeiro [do Ministério da Comunicação 
Social]”, 1974 – 1975  
18 – “Relatórios de Imprensa Estrangeira [do Ministério da Comunicação Social] ” (contém 
relatórios e análise da imprensa estrangeira: brasileira, inglesa e espanhola), 1974 – 1975  
19 – “Portugal Hoje. Edição do Ministério da Comunicação Social” (contém nº 1 a 64 e um 
exemplar do “Notícias de Portugal. Edição da Direção-Geral da Informação” sobre o Movimento 
das Forças Armadas quando tomou o poder e o entregou à Junta de Salvação Nacional 
presidida pelo general António de Spínola), 1974 – 1975 
 

SSR. 1 - Artigos da France Press e da Reuter 
Cx. 29: 
20 – Artigos sobre política internacional relativo a 23 de setembro, 1974 
21 – Artigos sobre política internacional relativo a 24 e 25 de setembro, 1974 
22 – Artigos sobre política internacional relativo a 25 de setembro, 1974 
23 – Artigos sobre política internacional relativo a 26 de setembro, 1974 
24 – Artigos sobre política internacional relativo a 28 – 30 de setembro, 1974 
25 – Artigos sobre política internacional relativo a 1 e 2 de outubro, 1974 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de cópias e duplicados. 
Idioma: contém documentos em inglês, francês, italiano e espanhol. 
Organização: Processos organizados por ordem original de processo. Contém uma SSR relativa 
a artigos da France Press e da Reuter, cujos processos foram ordenados por ordem 
cronológica. 
ADN/F6/10 
 
 
SR. 11 – JUNTA DE SALVAÇÃO NACIONAL 
Datas: 1974  
Dimensões: 1 cx. (nº 29) contendo 14 processos. 
Assunto: Série composta por projetos de legislação vária, linhas de atuação politica nos 
territórios ultramarinos e orientações politico-financeiras, relatórios das atividades dos 
delegados da JSN junto dos ministérios, empresas e entidades públicas, proposta para a 
COCINDE – Comissão de Coordenação das Indústrias de Defesa, acordo entre Portugal e a 
Frente de Libertação de Moçambique, cartas de agentes da ex-DGS presos na Penitenciária de 
Lisboa. Contém uma brochura sobre exportação e legislação de 1965.   

Cx. 29: 
1 – “Reunião do Conselho de Estado de 16 de agosto de 1974” (contém projeto de decreto-lei 
sobre o direito de reunião pacifica em lugares públicos, greve e lock-out, programa de ação do 
Ministério da Economia, orientação da política financeira portuguesa e linha de atuação política 
dos territórios ultramarinos), 1974 
2 – “Relatório de atividades como Delegado da JNS no extinto Ministério das Corporações e 
Segurança Social, de 3 a 17 de Maio de 1974”, 1974 
3 – “Protesto contra a nomeação da Comissão Ad-Hoc para o Turismo”, 1974 
4 – “Processo do Instituto de Alta Cultura sobre a concessão de bolsas de estudo”, 1974 
5 – “Análise de imprensa referente ao período de 21 a 27 de Julho de 1974” (contém recortes 
de notícias), 1974 
6 – “Processo sobre o professor Almerindo Lessa”, 1974 
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7 – “Contactos do delegado da JSN com diversas empresas e entidades” (contém informações 
sobre a MESSA, Construtora Moderna, resenha de imprensa da manhã do dia 10 de maio de 
1974, Secretário Nacional da Emigração, Correios e Telecomunicações de Portugal, Pescadores 
da Nazaré, Junta Nacional de Frutas, IMA, Timex e Século, e uma brochura intitulada “Portugal, 
a exportação e o Mundo” por José Manuel Silva pereira no âmbito do Colóquio da Exportação 
da Associação Industrial Portuguesa de Março de 1965), 1º vol., 1974 
8 – “Contactos do delegado da JSN com diversas empresas e entidades” (contém notícias sobre 
a Sociedade Financeira Portuguesa, situação da AMP – Applied Magnetics Portugal, donativos 
equivalentes a um dia de trabalho para a Nação pela Inspeção Geral dos Produtos Agrícolas e 
Industriais, relatórios e contas da Nitratos de Portugal, relatório trimestral da Sociedade 
Algodoeira de Fomento Colonial, comunicado e caderno reivindicativo da Comissão 
Representativa dos Trabalhadores da Robiallac Portuguesa, Junta Nacional da fruta, pedidos de 
particulares), 2º vol., 1974 
9 –“COCINDE – Comissão Coordenadora das Indústrias de Defesa: uma sugestão” (contém 
proposta para unificar o apoio logístico aos três ramos das Forças Armadas através da 
colaboração entre os estabelecimentos fabris militares e a indústria privada; constituição, 
missão e organograma da comissão, organogramas do Conselho do Atlântico Norte), 1969  
10 – “Companhia Carris de Ferro de Lisboa” (contém abaixo-assinados, relatório de atividades 
do delegado da JSN com diversos anexos), 1974 
11 – “Relatório das actividades do delegado da Junta de Salvação Nacional na Companhia de 
Portugal e Colónias e Empresa Nacional de Publicidade”, 1974 
12 – “Plano de Informação das Forças Armadas” (contém lei constitucional 3/74), 1974 
13 – “Acordo entre o Estado Português e a Frente de Libertação de Moçambique” (contém 
cópia da legislação sobre a transferência de poderes para o estado de Moçambique, plano de 
estudo sobre os funcionários e informadores da ex-PIDE/DGS, declaração do Movimento 
Democrático de Libertação de Portugal e Colónias e credencial do Movimento Nacional 
Independente), 1974 
14 – “Correspondência enviada ao major Costa Neves, delegado da JNS” (contém cartas dos 
agentes da ex-DGS presos na Cadeia Penitenciária de Lisboa), 1974 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Idioma: contém documentos em espanhol. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo.  
ADN/F6/11 
 
 
SR. 12 – MFA 
Datas: 1974 - 1976 
Dimensões: 2 cxs. (nº 30 - 31) contendo 13 processos e 19 exemplares do boletim de textos de 
apoio do MFA. 
Assunto: Série composta por cartas particulares e de entidades públicas e privadas de apoio à 
ação do MFA, considerações sobre a situação política, aprovação da estrutura Aliança Povo-
MFA, textos das assembleias do MFA, textos de apoio do Conselho da Revolução, planos de 
ação política e cívica do MFA e campanhas de dinamização cultural e esclarecimento cívico, 
documento Melo Antunes, textos de apoio do MFA para a Dinamização Cultural e textos sobre 
a ação da Academia Militar no distrito da Guarda no âmbito da dinamização cultural.  

Cx. 30: 
1 – “Apoio ao MFA” (contém cartas particulares e oficiais dirigidas ao MFA sobre a situação da 
época, criticas ao comunismo, imagem das FA, apoio ao MFA, posição bancária futura perante 
financiamentos às pequenas e médias empresas, despedimentos, injúrias às FA, comunicados, 
moções dos sindicatos de trabalhadores, considerações sobre o 25 de Abril e a descolonização), 
1º vol., 1974 
2 – “Apoio ao MFA” (contém cartas particulares e oficiais dirigidas ao MFA sobre a quantia de 
dinheiro mandada para as FA, conjuntura económica, despedimentos, moção dos operários 
metalúrgicos de Águeda, cooperação com o MFA a nível de iniciativas, carta anónima contra o 
processo de democratização, apoio ao MFA depois do 11 de março, críticas aos partidos 
políticos, considerações sobre o momento político), 2º vol., 1975 
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3 – “Aliança Povo-MFA: estrutura aprovada na generalidade na Assembleia do MFA de 8/9 de 
julho de 1975” (contém agenda, comunicados, moções e relatórios das assembleias do MFA 
desde 28 de Dezembro de 1974, contributos para o “Dossier Reação”, análise da situação nos 
Açores, missão a Cuba, assembleia de 19 de maio de 1975), 1974 – 1975 
4 – “Assembleia do MFA em 19 de maio de 1975: texto rádio”, 1º vol., 1975 
5 – “Assembleia do MFA em 19 de maio de 1975: texto rádio”, 2º vol., 1975 
 

Cx. 31: 
6 – “Assembleia extraordinária do MFA em 26 de maio de 1975” 
7 – “Textos de apoio do Conselho da Revolução” (contém síntese do programa político, projeto 
pacto com os partidos políticos, plenário do MFA da Armada, projetos de legislação vária, 
estrutura futura dos órgãos de poder e suas atribuições e uma brochura sobre o Plano de Ação 
Política, plataforma de acordo constitucional com os partidos políticos, considerações a 
apresentar no Conselho da Revolução sobre assuntos económicos), 1975 
8 – “MFA. Ação cívica e campanhas de dinamização cultural e esclarecimento cívico” (contém 
informações do EMGFA, recortes de notícias, filiação de militares em partidos políticos, 
informação sobre a hipótese de criação de um órgão conjunto de apoio em meios audiovisuais 
ao MFA, estudo sobre o CRPE – Centro de Relações Públicas do Exército), 1974 – 1975 
9 – “Plano de Acão política do MFA” (contém projeto aliança Povo – MFA, organização geral da 
ação, recortes de notícias, ação de dinamização do MFA, diretiva 2/75 sobre a ação cívica das 
Forças Armadas), 1975 – 1976 
10 – “Aliança Povo-MFA: análise política apresentada na Armada” (contém estrutura aprovada 
na generalidade na assembleia do MFA, textos de apoio, achegas ao plano de ação, cópias de 
artigos sobre o MFA), 1975 
11 – “Documento Melo Antunes” 1975 
12 – “Textos de apoio do MFA – Dinamização Cultural e Acão Cívica” (contém nº 1 – 19, poster 
do MFA e Dinamização Cultural e Ação Cívica e uma brochura sobre “Vão à escola? Não, vão 
votar!”), 1975 
13 – “MFA. Trabalhar com o povo, construir a revolução - Academia Militar no distrito da 
Guarda” (contém textos de apoio sobre o poder popular, o processo histórico cubano, as 
cooperativas no momento atual), 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Idioma: contém documentos em francês.  
Organização: Processos organizados por ordem original de processo.  
ADN/F6/12 
 
 
SR. 13 - CODICE – COMISSÃO DINAMIZADORA CENTRAL 
Datas: 1972 - 1977 
Dimensões: 7 cxs. (nº 32 - 38) contendo 40 processos e 4 positivos fotográficos. 
Assunto: Série composta por correspondência recebida e enviada pela CODICE sobre a 
dinamização cultural e ação cívica e processos sobre a atividade, pessoal e despesas da 
comissão, sessões de esclarecimento, campanhas de unidade e dinamização, reestruturação 
da ação cívica, apoio socioeconómico às populações, apoio do Exército, Armada e Força Aérea 
à CODICE, criação da Comissão de Ação Cívica das Forças Armadas, projetos do Gabinete de 
Engenharia para apoio à construção de estradas e equipamentos para as populações, Gabinete 
de Emigração e respetivos grupos de trabalho sobre emigrantes portugueses, Programa 
Nacional de Emprego e Comissão de Apoio às Cooperativas, Gabinete de Saúde para resolução 
dos problemas médico-sanitários e respetivos relatórios, plano nacional de alfabetização, 
apoio a atividades culturais no âmbito da música, teatro e ação das coletividades locais, textos 
de apoio à CODICE incluindo discursos de Victor Alves e Vasco Gonçalves, comunicados e 
panfletos de propaganda partidária e dos sindicatos, liquidação da ex-CODICE.  

Cx. 32: 
1 – “CODICE” (contém correspondência enviada e recebida sobre diversos assuntos da 
dinamização cultural e ação cívica), 1º vol., 1974 - 1975 
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2 – “CODICE” (contém correspondência enviada e recebida sobre diversos assuntos da 
dinamização cultural e ação cívica), 2º vol., 1975 
3 – “Correspondência vária para a CODICE” (contém informação da Fundação Gulbenkian sobre 
as bibliotecas itinerantes, questionário à população portuguesa, sessão em S. Bento do Cortiço 
em Évora, necessidade de sessão de esclarecimento em Paradela da Cortiça no distrito de 
Coimbra, cartas particulares com pedidos de abono, movimento de sargentos e praças da 
Armada, cedência de material sanitário para o Hospital de Sernancelhe), 1974 - 1975 
4 – “Correspondência do tenente Ramiro Correia, chefe da 5ª Divisão/EMGFA”, 1975 
5 – “Correspondência recebida dos ministérios” (contém correspondência do Ministério da 
Agricultura sobre a intervenção da Junta Nacional do Vinho e da Comissão Executiva 
Permanente do Programa Nacional de Emprego, do Ministério do Equipamento Social e 
Ambiente sobre um memorando relativo a obras de interesse público do concelho de 
Mangualde, do Ministério da Indústria e Tecnologia sobre a “Oniáguas, SARL” concessionária da 
exploração de águas mineromedicinais em Ladeira, no concelho de Mação), 1975  
6 – “Pessoal da CODICE” (contém nomeações, substituições, deslocações de militares, regras 
para a receção de pessoal e jornalistas), 1974 - 1975 
 

Cx. 33: 
7 – “Declarações de despesa da CODICE”, jan. – jul., 1975 
8 – “Informações e circulares da CODICE” (contém agenda das sessões de esclarecimento), 
1975 
9 – “Exército” (contém circulares e ofícios sobre a reestruturação do MFA, projeto do Gabinete 
de Dinamização do Exército e verbas para as campanhas), 1975,   
10 – “Armada” (contém memorando e circular da Comissão Representativa dos Sargentos da 
Armada, atas das reuniões da Comissão do Serviço de Bem-Estar, intervenções realizadas na 
comemoração do 25 de Abril de 1975, “Rumo” – órgão de imprensa da casa do Militar da 
armada, nº 4, “Nautilus” - boletim informativo da Esquadrilha de Submarinos, plenário geral de 
praças da Armada, estatutos da CDAP – Comissão Dinamizadora do Associativismo de Praças e 
conclusões sobre o setor da Saúde na Armada), 1975 
11 – “Força Aérea” (contém programa do MFA, relação de questões postas durante as sessões 
de esclarecimento cívico pela Comissão Dinamizadora de Tomar, normas de socorro aéreo de 
emergência, vários exemplares da publicação “Aqui Monsanto”, textos de apoio e despacho do 
CEMGFA 38/74 sobre a criação dos GEBE – Gabinetes de Esclarecimento e Bem-Estar), 1974 - 
1975  
12 – “Conselho de Informação do Ministério da Comunicação Social” (contém agendas e 
sessões do Conselho de Informação, esboço para uma definição de uma política para a 
informação em Portugal num processo histórico revolucionário, algumas ideias sobre a 
informação e relações públicas estatais no setor económico – preços, projeto do Serviço de 
Informação e Orientação Económica – SINORE), 1975  
13 – “Resultados da eleição para a Assembleia Constituinte (11 distritos) ” (contém proposta de 
estudo a realizar sobre os fatores determinantes dos resultados das eleições de 25 de abril de 
1975 pelo Conselho da Revolução para a CODICE, listas de apuramento provisório por distritos), 
1975 
14 – “Resumo de fichas de atividades desenvolvidas” (contém programas de atividades da 
CODICE), 1974 – 1975 
15 – “Campanha de Unidade e Dinamização” (contém ofícios, propostas e informações sobre a 
campanha para dinamizar e unificar o esforço das massas rurais no sentido de procurar 
melhorar as suas condições de vida, verbas cedidas pela Fundação Gulbenkian para a 
Campanha “Unidade e Dinamização” para assistência a mutilados de guerra, informação sobre 
os problemas da Fundação pendentes em relação à ex-CODICE), 1975 - 1977  
 

Cx. 34: 
16 – “Ação cívica: elementos que servirão de base à reestruturação” (contém diretivas e 
circulares sobre a ação das Forças Armadas, serviço cívico estudantil, projeto do Gabinete de 
Dinamização do Exército), 1975 - 1976 
17 – “Ação cívica” (contém memorando sobre as tarefas que a Força Aérea poderá 
desempenhar no âmbito da ação cívica, circulares sobre socorro aéreo de emergência, 
proposta de reestruturação da 5ª Divisão do EMGFA, instruções provisórias para as atividades 
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de apoio socioeconómico às populações, ação cívica das Forças Armadas no contexto da 
reconstrução nacional, informações sobre as bases para o estabelecimento da ação cívica a 
realizar pelo Exército, Marinha e Força Aérea nas tarefas de reconstrução nacional), 1975 - 
1976 
18 - Comissão de Acão Cívica das Forças Armadas. Campanha de Dinamização e Esclarecimento 
Cívico: Geral” (contém diretiva nº 2/75, memorando da Omnicooper em Bruxelas para venda 
de produtos das cooperativas portuguesa, a batalha da produção pela Federação Regional dos 
Sindicatos dos Empregados de Escritório do Sul e Ilhas, moção à assembleia do MFA, 
esclarecimento cívico, atividades da Associação Portuguesa de Grossistas de Material Elétrico e 
Eletrónico e da Associação de Comerciantes e Industriais de bebidas Espirituosas e Vinho), 1974 
- 1975 
19 – “Gabinete de Engenharia: construção de estradas e de equipamentos” (contém boletins 
para estradas municipais, caminhos municipais, pontes, pontões e terraplanagem, pedidos de 
sessões de esclarecimento, apoio às comissões de moradores e resolução de problemas no 
âmbito das comunicações em diversas regiões com destaque para a região de Évora), 1975   
20 – “Gabinete de Emigração” (contém notas sobre os consulados, panfletos, organização de 
equipas de trabalho cívico e social com jovens estrangeiros, dossiers de informação da 
Comissão Interbancária, jornadas portuguesas em França, informações do Consulado Geral de 
Portugal em Roterdão, manifesto de portugueses emigrados em Osnabruck e pedido de 
organização de equipas de trabalho cívico-social com jovens estrangeiros simpatizantes do 
processos revolucionário português), 1º vol., 1975 
 

Cx. 35: 
21 – “Emigração e consulados” (contém relatório sobre o contato com os núcleos de emigrados 
na RFA para esclarecimento do programa do MFA, exposição do núcleo de Frankfurt do Partido 
Socialista, linha de ação para a livre associação dos trabalhadores de nacionalidade portuguesa 
de origem em serviços nos consulados de carreira e embaixada de Portugal na República 
Federal da Alemanha e bases para a reestruturação, ampliação e uniformização dos serviços 
consulares), 2º vol., 1975 
22 – “Emigração” (contém correspondência com os consulados e embaixadas, associações de 
emigrantes, pedidos de propaganda, sindicatos, ações no estrangeiro e no país), 3º vol., 1975 
23 – “Emigração” (contém atas das reuniões do grupo de trabalho para representação do MFA 
na exposição na RDA sobre “Portugal um ano de revolução”, relatório-síntese sobre um “Fim-
de-semana português em França”, o ensino de português, manifestos de emigrantes 
portugueses na região de Paris, exemplares “A corrente – voz dos trabalhadores emigrantes em 
França”, “União Emigrante” nº 1, publicações da Delegação de Paris da Secretaria de Estado de 
Emigração e “Lusanova – informations et documents du Portugal” e “o Brado – Folha de 
Emigrantes Portugueses. Grupo de Neuchâtel”), 4º vol., 1975  
24 – “Programa Nacional de Emprego” (contém ordens de trabalho, súmulas e propostas da 
Comissão Executiva Permanente do Programa Nacional de Emprego, colaboração do Ministério 
da Indústria e Tecnologia na utilização de técnicos de engenharia desempregados, documento 
síntese relativo à 1ª fase do programa de reconversão e formação profissional, sugestões para 
um plano de ação na indústria metalúrgica e metalomecânica, parecer sobre a reestruturação 
do setor bancário, estudo sobre o desemprego dos técnicos de engenharia), 1975  
25 – “Comissão Nacional de Emprego” (contém bases gerais do Programa Nacional de 
Emprego, informação da Comissão Regional de Emprego de Faro, reuniões preparatórias e 
documento de trabalho com os indiciadores do desemprego no Algarve e necessidades locais 
detestadas pelo MFA, cópia do despacho para execução do Programa Nacional de Emprego), 
1975 
 

Cx. 36: 
26 – “Comissão de apoio às Cooperativas” (contém assuntos e materiais sobre cooperativas 
nomeadamente textos sobre o serviço de apoio e desenvolvimento agrário, cooperativismo de 
produção, liga dos pequenos e médios agricultores, credito agrícola de emergência, contratos 
de arrendamento, informação sobre sociedades cooperativas e folhetos informativos), 1974 – 
1975 
27 – “Cooperativas” (contém fichas correspondentes por ordem alfabética incluindo fichas de 
cooperativas de Coimbra e Tomar), 1975 
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28 – “Gabinete de Saúde: problemas médico-sanitários” (contém relatórios de atividades das 
equipas do Norte, Centro e Sul, notas sobre o Serviço Nacional de Saúde, ofícios e informações 
sobre colocações de médicos, transcrição dos anseios das populações, ata da reunião na Caixa 
Nacional de Seguros de Doenças Profissionais, informação sobre o Grupo de Trabalho da 
Nutrição, folha informativa “Informar/Democratizar” – órgão informativo das Assembleias e 
Comissões de Base do HSJ, relatório da Brigada de Educação para a Saúde, textos sobre o 
alcoolismo, brigadas sanitárias, guia de vacinação, cólera), 1975 
29 – “Relatórios sobre Saúde” (contém diretiva nº 2/75 sobre ação cívica, relatórios médico-
sanitários de diversos concelhos, estudo para a cobertura do concelho de Castelo Branco com 
um posto de saúde, levantamentos sanitários, brigadas para a saúde, proposta de 
reestruturação do Serviço de Saúde Naval, proposta de atuação contra o alastramento da 
cólera, proposta de dinamização do Serviço de Educação Sanitária, análise da crítica do PS à 
institucionalização da aliança Povo-MFA, relatório sobre a integração de 7 médicos voluntários 
na estrutura de saúde de Bragança, número de crianças nascidas no distrito da Guarda nos anos 
de 1973/74 e vacinadas no concelho de Sabugal, relatório de saúde do concelho do Sabugal), 
1975 
 

Cx. 37: 
30 – “Plano Nacional de alfabetização”, 1975  
31 – “Apoio e atividades culturais: Música” (contém relatório final dos inquéritos efetuados às 
filarmónicas do distrito de Évora, integração de músicos na campanha de dinamização cultural, 
relatórios de ação das bandas, pedidos de instrumentos musicais, relatórios sobre bandas 
musicais da GNR, PSP, Guarda Fiscal, Banda do RIOQ, RALIS, concertos e espetáculos, propostas 
de reestruturação das bandas de música), 1974 – 1975 
32 – “Informações e fichas do Alerta Está [agrupamento de variedades] ”, 1972 – 1975 
33 – “Grupos de teatro profissionais” (contém informações sobre espetáculos oferecidos às 
Forças Armadas, programas culturais, contribuições para o estudo da renovação do teatro em 
Portugal, propostas de colaboração de companhias de teatro nas campanhas do MFA, 
inquéritos da secção de teatro da CODICE, 4 positivos fotográficos relativos ao espetáculo 
convívio realizado no Jardim da Estrela no Dia Mundial da Infância e cursos de animação com 
comunicação dos participantes e relatórios dos trabalhos realizados e cursos do AR.CO e texto 
de apoio sobre a seção de teatro da CODICE), 1975 – 1976 
34 – “Atividades culturais: coletividades de cultura e recreio” (contém circulares da Federação 
Portuguesa das Coletividades de Cultura e Recreio, relatório de atividades do Centro Cultural de 
Évora, textos de apoio sobre o processo histórico cubano, relatório da sessão de 
esclarecimento no concelho de Mação, pedidos de auxilio e colaboração para encenação de 
peças de teatro), 1974 – 1975 
35 – “Legislação” (contém normas e regulamentos provisórios para organização dos 
trabalhadores do ramo metalúrgico, campanha eleitoral, novo regime de previdência dos 
trabalhadores rurais, estatutos das linhas agrárias, programa de politica habitacional, 
organização dos moradores, comunicados e propostas de estatutos para as comissões de 
moradores, SAAL – Serviço de Apoio Ambulatório Local, relatório do Fundo de Fomento de 
Exportação), 1975  
 

Cx. 38: 
36 – “Textos de apoio da CODICE” (contém conceitos para a campanha de dinamização cultural, 
comissões de aldeia, comunicação do major Victor Alves ao país através da RTP em 28 de 
outubro de 1974 sobre o balanço da atividade governamental desenvolvida pelo 2º Governo 
Provisório, aspetos da lei eleitoral, projeto de lei das associações sindicais, organização das 
comissões, ação cívica das Forças Armadas, unicidade sindical, cooperativismo de produção e a 
batalha da produção com discurso de Vasco Gonçalves nas comemorações do 1º de Maio, 
Conselho Português para a Paz e a Cooperação, cópias de legislação), 1974 – 1975 
37 – “Textos de apoio” (contém textos da Força Aérea sobre a consolidação da aliança Povo-
MFA, da Liga dos Pequenos e Médios Agricultores, da Armada com a “Rumo – órgão de 
imprensa da Comissão Dinamizadora do Associativismo de Praças da Armada”, da CODICE 
sobre os emigrantes, minutas de editais das câmaras, freguesias e governos civis), 1975 
38 – “Documentos de apoio” (contém bases para a participação dos oficiais milicianos médicos 
nas campanhas de dinamização cultural, reuniões com a comissões regionais de Coimbra e 
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Bragança, discurso de Vasco Gonçalves na sessão de encerramento do congresso dos 
escritores, Breve Dicionário Político-Social, linhas ideológicas e perspetivas de atuação, 
proclamação das praças da Armada, “A luta contra o neocolonialismo e o problema de 
aproveitar o capital estrangeiro”, textos sobre a revolução cubana, russa e chilena, mobilização 
de trabalhadores pelo Conselho de Revolução, informações sobre o desporto, educação, 
analfabetismo em Portugal, agricultura, legislação sobre arrendamento rural, crédito agrícola 
de emergência, formas de contrato, reforma agrária na RDA, agricultura num contexto 
europeu, reforma agrária, habitação e formulário de inscrição para atribuição de casas e plano 
de eletrificação anual), 1975 
39 – “Comunicados” (contém comunicados e panfletos de propaganda partidária e dos 
sindicatos, 4 brochuras relativas às brigadas de educação para a saúde, guia prático das eleições 
para assembleia constituinte, recenseamento eleitoral, garantias de uma revolução 
democrática, calendário Portugal 1975, selos da emissão comemorativa do MFA), 1974 – 1975 
40 – “Assuntos relativos à ex-CODICE” (contém relatórios notícia sobre a campanha de 
dinamização cultural, liquidação de assuntos administrativos e financeiros), 1976 - 1977 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados, formulários, faturas e recibos das 
campanhas de dinamização, pedidos e guias de entrega de material, pedidos de folhetos 
publicitários e autocolantes, requisições de sessões de esclarecimento, relações de filmes e 
material cinematográfico. 
Idioma: contém documentos em francês. 
Organização: Processos organizados por assunto e dentro desta por nº original de processo.  
ADN/F6/13 
 
 
SR. 14 - CODIRE AÇORES E MADEIRA 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 1 cx. (nº 39) contendo 7 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos às atividades desenvolvidas pelas CODIRES 
dos Açores e da madeira, incluindo indicações sobre a situação político-económica, 
movimentos e partidos políticos, autodeterminação dos Açores nomeadamente com o MAPA – 
Movimento para a Autodeterminação do Povo Açoriano, planeamento das ações a 
desenvolver e relatórios das sessões, apoio às campanhas Semilha Nova na Madeira e Ação 
Atlântica nos Açores. Contém ainda relatórios mensais de informações do Comando Territorial 
Independente dos Açores sobre o período de Abril de 1975 e atas das reuniões da Comissão 
Nacional de Luta contra a Cólera no Funchal e em Ponta Delgada.  

Cx. 39: 
1 – “CODIRE Açores” (contém correspondência e informações sobre produção, comercialização 
e industrialização do leite nas ilhas Terceira, Faial e Pico, relatório sobre a situação política nos 
Açores, democracia partidária ou a autodeterminação dos Açores, reunião da comissão 
provisória organizadora do MAPA – Movimento para a Autodeterminação do Povo Açoriano, 
movimentos políticos nos Açores, situação dos Açores no âmbito da dinamização cultural), 
1974 - 1975 
2 – “Atividades desenvolvidas – Açores” (contém comunicados, panfletos de partidos políticos, 
relatórios de sessões, planeamento de ações a desenvolver, relatórios de ação e de atividades, 
movimentos corporativos), 1974 – 1975  
3 – “CODIRE Madeira” (contém correspondência enviada e recebida e relatórios sobre as 
sessões de esclarecimento, programas de rádio, saneamento das casas do povo), 1974 – 1975 
4 – “Apoio às campanhas nas operações Semilha Nova na Madeira e Ação Atlântida nos Açores” 
(contém relatórios de operações na Madeira, recortes de imprensa, informação sobre a 
situação nos Açores e os problemas detetados no âmbito da dinamização cultural, relatório 
mensal de informações no período de Abril de 1975 pelo Comando Territorial Independente 
dos Açores), 1975 
5 – “Madeira” (contém exposição da Federação das Cooperativas de Produção sobre a 
Cooperativa de Produção de Bordados da Madeira, estudo sobre a situação político-económica 
no arquipélago da Madeira, relatórios de sessões da Comissão Dinamizadora Regional da 
Madeira), 1975 
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6 – “Atividades desenvolvidas na Madeira” (contém relatórios das sessões da CODIRE da 
Madeira), 1975 
7 – “Comissão Nacional de Luta contra a Cólera” (contém atas das reuniões da CNLCC, planos 
de ação, memorandos, relatório da reunião com os diretores distritais de saúde e inspetores de 
saúde do Funchal e Ponta Delgada), 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados, faturas e recibos das campanhas. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo.  
ADN/F6/14 
 
 
SR. 15 - CODIRE NORTE 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 8 cxs. (nº 40 - 47) contendo 46 processos e 3 positivos fotográficos p/b. 
Assunto: Série composta por processos relativos à CODIRE Norte composta pelas regiões do 
Porto, Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Chaves e Penafiel. Destaque para as 
campanhas Ação Verdade no Minho e Maio-Nordeste em Trás-os-Montes (concelhos de 
Mogadouro, Carrazeda de Ansiães, Moncorvo, Vinhais, Miranda do Douro, Mirandela, Macedo 
de Cavaleiros, Vila Flor e Freixo de Espada à Cinta) nomeadamente através dos relatórios de 
ação, levantamentos sociopolíticos e sanitários, atividades desenvolvidas, relatórios diários, 
atas das comissões de aldeia, reivindicações das populações e levantamentos dos problemas 
das aldeias ao nível das comunicações, ensino, agricultura, situação sociopolítica, saúde com 
projetos de unidades médicas e cantinas escolares.  

Cx. 40: 
1 – “CODIRE Norte” (contém correspondência sobre assuntos das regiões do Porto, Viana do 
Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Chaves e Penafiel), 1975 
2 – “Apoio à campanha Ação Verdade, no Minho” (contém relatórios de ação, mapas, boletins 
para estradas municipais, caminhos, pontes, pontões e terraplanagens e levantamentos 
sociopolítico e sanitários do distrito de Viana do Castelo e concelhos de Ponte da Barca, Arcos 
de Valdevez, Monção e Melgaço), 1975 
3 – “Relatórios de ação das Comissões Dinamizadoras Distritais de Viana do Castelo e Braga”, 
1974 - 1975  
 
Cx. 41: 
4 – “Atividades desenvolvidas – Porto” (contém relatórios de ação da Comissão Dinamizadora 
Distrital do Porto, subcomissões da Póvoa do Varzim, Penafiel, Espinho, Comissão Distrital de 
Vila Real e subcomissões de Lamego e Chaves, Comissão Distrital de Bragança e Comissão 
Distrital de Braga, informação e propaganda da Associação Cultural e Recreativa Trofense, 
encontro das equipas de dinamização do Porto com elementos da associação de amizade RDA-
Portugal e relatório e contactos com o Ministério da Educação e Ciência sobre o curso 
teológico, boletim mensal com a situação na cooperativa agrícola do Vale do Varoza, área de 
Tarouca a sul de Lamego), 1975 
5 – “Relatórios de ação da Comissão Distrital do Porto” (contém relatórios de Espinho, Penafiel, 
Lamego, Póvoa do Varzim e Vila Nova de Gaia), 1974 – 1975 
6 – “Apoio à Campanha Maio-Nordeste em Trás-os-Montes” (contém intreps da PSP e GNR, 
relatório sobre incidentes em Tó, ponto de situação da campanha Maio-Nordeste, estrutura 
agrária do distrito de Bragança, comunicado aos sócios da Cooperativa Agrícola de Macedo de 
Cavaleiros e necessidades na freguesia de Cabril em Montalegre), 1975 
7 - “Campanha Maio-Nordeste: concelho de Carrazeda de Ansiães” (contém declaração do povo 
de Arcozelo, definição da equipa de Carrazeda, relatórios diários, comissões de aldeia e atas de 
posse, relatório de espólio), 1975 
8 – “Campanha Maio-Nordeste: concelho de Mogadouro” (contém relatórios, ponto da 
situação da campanha, contas e despesas, manuscrito sobre a intervenção na comercialização 
da carne), 1975 
9 – “Campanha Maio-Nordeste: concelho de Torre de Moncorvo” (contém caderno com 
apontamentos sobre a situação da campanha, despedimentos na freguesia de Felgar, equipa de 
dinamização de Mogadouro, abaixo-assinado dos residentes de Felgar para terem antena de 
televisão, estatutos da equipa de Moncorvo, situação política distrital, perspetivas de atuação 
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política, indicações gerais sobre o distrito de Bragança e o concelho de Moncorvo, relatório de 
inquérito feito nos concelhos de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta, relatório da Comissão 
Regional e esclarecimento cívico de Bragança, recortes de notícias, estrutura agrária do distrito 
de Bragança, “caso Sotta” com relatório manuscrito sobre a situação de Moncorvo, exposições 
dirigidas ao comandante da operação Maio-Nordeste contra a atuação da Câmara Municipal, 
impressos de propaganda “revolucionária e fascista” que correram no concelho), 1975 
10 – “Campanha Maio-Nordeste: concelho de Vinhais” (contém indicações gerais sobre Vinhais, 
situação das populações, serviços de saúde, relatórios diários, escolas do concelho, relatórios 
gerais das equipas, comissões de aldeia e atas de posse, relatório da 1ª fase da campanha 
Maio-Nordeste no concelho de Vinhais), 1975 
 
Cx. 42: 
11 – “Atividade sanitária no âmbito da Campanha Maio-Nordeste” (contém relatório sobre a 
abertura do Hospital da Misericórdia de Vimioso, textos de apoio, comunicado da equipa 
médica da Força Aérea de apoio no distrito de Bragança, relatório médico do acidente 
produzido com arma de fogo, normas de gestão dos centros de saúde, cartas particulares, 
relatórios sobre os centros de saúde e hospitais distritais, linhas gerais da ação cívica no setor 
da saúde, proposta sobre descentralização dos cuidados de saúde), 1975 
12 – “Correspondência recebida da campanha “Maio-Nordeste” (contém correspondência 
sobre as equipas, agricultura, governo civil, câmaras, organismos militares e CODICE), 1975 
13 – “Campanha Maio-Nordeste: concelho de Miranda do Douro” (contém informações e 
relatórios de ação, caderno de reivindicações, recenseamento eleitoral, abertura da fronteira, 
memorando dos Bombeiros Voluntários, organização da campanha, comissões de aldeia), 1975 
14 – “Campanha Maio-Nordeste: concelho de Mirandela” (contém informações e relatórios e 
processo das minas da Ribeira), 1975 
15 – “Campanha Maio-Nordeste: concelhos de Macedo de Cavaleiros, Vila Flor e Freixo de 
Espada a Cinta” (contém informações e relatórios diários, comissões de aldeia), 1975 
16 – “Campanha de Dinamização Maio-Nordeste, concelho de Bragança” (contém relatório final 
da campanha e relatórios das equipas BR1, BR2 e BR3), 1º vol., 1975 
17 – “Campanha de Dinamização Maio-Nordeste, concelho de Bragança” (contém 
levantamento de alguns problemas das aldeias), 2º vol., 1975 
 
Cx. 43: 
18 – “Campanha de Dinamização Maio-Nordeste, concelho de Bragança” (contém comunicados 
e correspondência vária), 3º vol., 1975 
19 – “Campanha de Dinamização Maio-Nordeste, concelho de Bragança” (contém assuntos a 
tratar junto às Casas do Povo, comunicados para a rádio e a imprensa e comunicados), 4º vol., 
1975 
20 – “Actas de posse das comissões de aldeia” (contém atas de aldeia de Águas-Vivas, aldeias 
dos concelhos de Carrazeda de Ansiães, Miranda do Douro, Vila Flor), 1975  
21 – “Potencialidades da área de Chaves para a instalação de uma fábrica de beterraba sacarina 
[pela Hipogal – Hipódromos e Turismo de Portugal] ” (contém documentos do concurso público 
e texto sobre os complexos agroindustriais alimentares), 1975 
22 – “Comissão administrativa da Câmara de Carrazeda de Ansiães” (contém atas das reuniões 
da Comissão de Trabalhadores da Câmara Municipal de Concelho, relatório das reuniões, 
incidentes em Carrazeda de Ansiães durante a campanha Maio-Nordeste, relatórios diários da 
campanha e processos do Centro Diretor da Campanha e 3 positivos fotográficos p/b), 1975 – 
1976 
23 – “Ensino em Carrazeda de Ansiães” (contém informações sobre o ensino, exposição da 
Comissão de Defesa do Ensino no Concelho de Carrazeda de Ansiães e abaixo-assinado do 
Conselho Diretivo da Escola Preparatória D. Lopo Vaz de Sampaio), 1974 – 1975 
24 – “Caso Vale Juncal” (contém relatório e certidão sobre as dissidências entre população e o 
proprietário de um terreno em Vale do Juncal), 1975 
 
Cx. 44: 
25 – “Agricultura no concelho de Macedo de Cavaleiros” (contém lista de associados da 
Cooperativa Agrícola de Macedo de Cavaleiros, balanço e contas da cooperativa, processo de 
testamento da Congregação das Servas Franciscanas de Jesus Sacramentado, recortes de 
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imprensa, comunicados e relatório dos cobradores dos serviços municipalizados), 1º vol., 1974 
– 1975 
26 – “Agricultura no concelho de Macedo de Cavaleiros” (contém admissão de bombeiros com 
mais de 35 anos, relatórios finais sobre agricultura em Macedo de Cavaleiros relativos à 
Campanha Maio-Nordeste, diretivas aos delegados, organização da campanha, crédito agrícola 
de emergência, relatório da Comissão Regional de Dinamização Cultural e Esclarecimento Cívico 
de Bragança, linhas ideológicas e perspetivas de atuação na dinamização das Forças Armadas e 
ação cívica, textos políticos e sobre agricultura e artigos de imprensa sobre a reforma agrária), 
2º vol., 1974 – 1975 
27 – “Agricultura no concelho de Vila Flor” (contém exposição dos sócios da Adega Cooperativa 
de Vila Flor, exposições de particulares, relatório da campanha Maio-Nordeste, situação da 
Adega Cooperativa e Grémio da Lavoura, diretivas aos delegados, terrenos baldios submetidos 
a regime florestal, projeto de estatutos das ligas agrárias, textos de apoio sobre reforma 
agrária, relatórios da Comissão Regional de Bragança e artigos de imprensa), 1975 
28 – “Relatórios de ação das Comissões Dinamizadoras Distritais de Vila Real, Chaves e 
Bragança” (contém relatório de patrulha 12/75 “Maresia 6”), 1974 – 1975 
 
Cx. 45: 
29 – “Relatórios da Equipa de Mogadouro” (contém atas das reuniões para a comissão de 
aldeia do lugar de Porrais, para a Junta de Freguesia de Bemposta, relatório sobre incidentes 
em Tó, relatório da barragem da Bemposta, relatórios diários da campanha de Bragança, 
relatório dos acontecimentos de Bruçó, relatório da Junta de Freguesia de Sanhoane, 
comunicado do MFA à população de Vimioso), 1975 
30 – “Concelho de Mogadouro” (contém indicações gerais, relatório da CODIRE de Bragança, 
linhas ideológicas e perspetivas de atuação, textos de apoio, diretivas aos delegados, programa 
de política habitacional), 1975  
31 – “Campanha de dinamização cultural em Moncorvo” (contém constituição de equipas, 
relatório geral sobre Moncorvo, relatórios diários da campanha Maio-Nordeste, comunicados e 
textos de apoio do MFA, relatórios da situação sociopolítica do concelho de Moncorvo, 
melhoramento das freguesias), 1975 
32 – “Campanha de Alfandega da Fé” (contém atas das comissões de aldeia, relatório político 
manuscrito, exposição da cooperativa agrícola de Alfandega da Fé no âmbito da operação 
Maio-Nordeste, relatórios diários e comunicados), 1975 
33 – “Relatórios de Vinhais” (contém relatório da campanha “Maio-Nordeste” do concelho de 
Vinhais, relatórios diários da campanha de dinamização cultural, resolução de alguns problemas 
que afetam a vila e concelho, processo “Casas Novas” para instalação da casa do povo), 1975 
34 – “Relatórios da Equipa de Carrazeda [de Ansiães] ” (contém plenário do concelho, relatórios 
e conclusões e relatórios diários da campanha Maio-Nordeste), 1975  
35 – “Relatórios da Equipa de Vila Flor” (contém relatório geral da situação política e económica 
no concelho de Vila Flor, relatório da Comissão Liquidatária do Grémio da Lavoura de Vila Flor, 
relatório dos acontecimentos), 1975  
36 – “Telescola de Passos em Vinhais” (contém relatório sobre as futuras instalações da 
telescola em Passos de Lomba no âmbito da campanha Maio-Nordeste, exposição dos 
moradores da região da lomba), 1975 
 
Cx. 46: 
37 – “Concelhos de Moncorvo e Freixo de Espada à Cinta” (contém diretivas aos delegados, e 
equipes, ação cívica – setor da saúde, crédito agrícola de emergência, linhas ideológicas e 
perspetivas de atuação, textos de apoio e 1 brochura com o programa de ação do Ministério 
dos Assuntos Sociais), 1975 
38 – “Dossier Geral: distrito de Bragança” (contém cópias de artigos de imprensa, campanhas 
de dinamização cultural em Bragança, diretivas às equipas e aos delegados, informações sobre 
desporto, indicações gerais sobre o distrito, relação dos encarregados das missões culturais, 
textos de apoio sobre reforma agrária, educação política, ensino e problemas socioeconómicos, 
agricultura, cooperativismo e economia, breve dicionário político-social, registo de pessoal que 
tomou parte na Campanha Maio-Nordeste, relato do Centro Diretor da Campanha, mapa do 
concelho de Bragança, funcionamento dos gabinetes técnicos), 1975  
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39 – “Equipa de Mirandela” (contém campanhas de dinamização em Bragança, diretivas e 
textos de apoio, indicações gerais sobre o concelho de Mirandela, linhas ideológicas e 
perspetivas de atuação) 1º vol., 1974 - 1975 
40 – “Relatórios da Equipa de Mirandela” (contém relatório da equipa, textos de apoio, 
exposições da comissões de moradores, relatórios diários da campanha de dinamização), 2º 
vol., 1975 
41 – “Equipa de Mirandela” (contém relatório da comissão regional de dinamização de 
Bragança, textos de apoio, apontamentos manuscritos sobre as sessões de dinamização, 
relatório de gerência da Câmara Municipal de Mirandela de 1974, esclarecimentos do Centro 
de Dinamização da Armada - CDEA, 3º vol., 1974 - 1975 
 
Cx. 47: 
42 – “Junta Nacional das Frutas” (contém circulares sobre a comercialização da maçã e da 
campanha lanar pela Federação dos Grémios da Lavoura do Nordeste Transmontano, 
campanha da cereja, Vida Rural: Semanário da Lavoura, nº 1 e 2), 1975 
43 – “Hospital de Bragança” (contém queixa sobre o Serviço de Medicina II, comunicado da 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Macedo de Cavaleiros, comunicado da 
Comissão Integradora dos Serviços de Saúde Locais – CISSIL e a situação da saúde em Bragança, 
comunicados dos profissionais de enfermagem do Hospital Distrital de Bragança), 1975 
44 – “Delegado escolar de Bragança e Unidades Médicas” (contém anteprojeto da gestão 
democrática das Unidades Médicas de Saúde e respetivas atas das reuniões, relatório 
sintetizado da gestão democrática do Posto 26 de Algés e acontecimentos graves ocorridos 
nesse posto e a nível nacional, cantinas escolares em Bragança), 1975 
45 – “Casa de Trabalho no distrito de Bragança” (contém historial, despesas e receitas, 
esquema de trabalho, quadro de pessoal e vencimentos da Casa de Trabalho ou Patronato de 
Santo António), 1974 – 1975 
46 – “Comunicados enviados para o Centro Diretor - Comissões de Aldeia em Bragança” 
(contém comunicados das comissões de aldeia, panfletos e relatórios com informações sobre o 
processo revolucionário, campanha Maio – Nordeste, campanha da Comissão Nacional de 
Marketing, Publicidade e Ação Externa Bancária, Comissão Liquidatária acerca do Crédito 
Agrícola, impressos do aviso de comparência nas sessões da dinamização cultural, proposta 
sobre o documento Melo Antunes), 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados, faturas e recibos e pedidos de 
material de intendência. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo.  
ADN/F6/15 
 
 
SR. 16 - CODIRE CENTRO 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 6 cxs. (nº 48 - 53) contendo 30 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos à CODIRE Centro, com planos e propostas de 
atividades, relatórios gerais sobre as freguesias e aldeias dos diversos concelhos, sessões de 
esclarecimento, levantamentos sociopolíticos e sanitários, relações das necessidades das 
freguesias e problemas regionais, relatórios das sessões de esclarecimento, exploração 
mineira, cadernos reivindicativos e relatórios de atuação, informações socioeconómicas das 
regiões de Coimbra, Viseu, Guarda, Aveiro, Castelo Branco, Águeda, Leiria, Tomar, Abrantes e 
Santarém, com destaque para a campanha de dinamização da Guarda com o apoio da 
Academia Militar. 

Cx. 48: 
1 – “CODIRE Centro” (contém correspondência sobre a região de Coimbra), 1º vol., 1974 - 1975 
2 – “CODIRE Centro” (contém correspondência sobre as regiões de Viseu, Guarda e Aveiro), 2º 
vol., 1974 - 1975 
3 – “CODIRE Centro” (contém correspondência sobre as regiões de Castelo Branco e Leiria), 3º 
vol., 1974 – 1975 
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Cx. 49: 
4 – “CODIRE Centro” (contém correspondência sobre as regiões de Abrantes, Torres Novas, 
Tomar, Santa Margarida, Entroncamento, Tancos, Figueira da Foz, Águeda, Penamacor e Monte 
Real), 4º vol., 1974 - 1975 
5 – “Relatórios das sessões do distrito de Coimbra” (contém relatórios das sessões da Comissão 
Distrital de Coimbra e da Subcomissão Distrital de Figueira da Foz), 1975 
6 – “Relatórios das sessões da Comissão Regional da Guarda e de Coimbra” (contém 
correspondência vária, levantamento dos problemas e anseios das populações, levantamentos 
sanitários e sociopolíticos), 1975  

 
Cx. 50: 
7 – “Apoio da Academia Militar à campanha de dinamização da Guarda” (contém 
apontamentos manuscritos sobre o programa de ação governativa integrada no distrito de 
Bragança, aspetos sobre o trabalho camponês, textos de apoio, ligação com os problemas do 
distrito da Guarda, circulares sobre a ação de dinamização da Academia Militar com estimativa 
das despesas, plano geral das atividades no distrito da Guarda, proposta para a campanha de 
dinamização, publicações informativas sobre o distrito, objetivos da dinamização externa pela 
Academia Militar), 1975 
8 – “Campanha do distrito da Guarda” (contém relatório da equipa que atuou no concelho do 
Fundão, relatório geral sobre diversas freguesias do concelho da Covilhã, relatório sobre o 
concelho de Vila Velha do Rodão, sumário das atividades da equipa do Sabugal, relatórios da 
Covilhã, movimentos contestatários de agricultores na região da Guarda, conclusões sobre 
Castelo Branco, Penamacor, Belmonte, sessões de esclarecimento e notas sobre a exploração 
mineira no Vale da Ribeira da Gaia), 1975  
9 – “Levantamento sociopolítico do distrito de Santarém, Viseu e Guarda” (contém 
levantamento sanitário da região do Ribatejo, distrito de Santarém), 1975  
10 – “Castelo Branco” (contém descrição das freguesias e respetivas povoações, sessões de 
esclarecimento e dinamização cultural, relação das necessidades das freguesias, relatório de 
operações Chaparro, mapa da rede viária do concelho de Castelo Branco esc: 1/100.000), 1974 
– 1975 
11 – “Relatórios da Comissão Distrital de Coimbra” (contém cartas particulares e ofícios de 
entidades sobre diversos problemas regionais, relatórios do concelho de Idanha-a-Nova, Aveiro 
e Águeda, Figueira da Foz e Guarda, levantamentos sociopolíticos e sanitários, relatórios das 
sessões de dinamização), 1975 
 

Cx. 51: 
12 – “Relatórios da Comissão Dinamizadora do Distrito de Leiria” (contém relatórios das 
sessões realizadas pelas subcomissões do RI5 e RI7), 1975 
13 – “Viseu” (contém descrição das freguesias e mapas do concelho e constituição de equipas 
médico-sanitárias para levantamentos sanitários), 1975  
14 – “Trancoso” (contém relatório sociopolítico, prospeção do concelho de Trancoso, relatório 
por aldeias, exposições e abaixo-assinados com pretensões das populações, plano geral de 
infraestruturas do concelho, publicações regionais), 1974   
15 – “Diversos” (contém relatórios de sessões em Montejuntos, Pardais e S. Romão, relatórios 
de ação de dinamização cultural em Vila Nova de Barona, S. Jorge da Beira, Sarzedo, Beja, 
Monsanto, relatórios de patrulha, acontecimentos do 11 de Março, relatórios de Celorico da 
Beira, Gouveia, perguntas elaboradas em diversas povoações), 1975  
 

Cx. 52: 
16 – “Castelo Branco” (contém “relatório sobre a atuação da reação e dos caciques da ex-UN e 
ex-ANP em algumas freguesias do concelho de Idanha-a-Nova”, relatório de inquérito sobre a 
situação do externato Diocesano de Proença-a-Nova, atas das reuniões na Celtejo, sessões de 
esclarecimento na Junta de freguesia de Almaceda, relatório sobre a atuação do agrupamento 
de variedades “Alerta Está” na zona de Castelo Branco, cadernos reivindicativos, relatórios da 
campanha de dinamização cultural pelo Regimento de Cavalaria 8 e relatórios de sessões pelo 
Batalhão de Caçadores 6), 1975 
17 – “Colégio Proença-a-Nova” (contém informação do Regimento de Infantaria de Abrantes 
sobre comunicado da Assembleia Geral da Casa do Povo de Cardigos, relatório da sessão, 
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resenha dos acontecimentos do Externato Diocesano, relatório de inquérito para informação da 
situação do externato), 1975 
18 – “Proença-a-Nova e Vila de Rei” (contém relatórios manuscritos sobre as visitas a aldeias da 
freguesia de Proença-a-Nova, sessões de esclarecimento, levantamento dos problemas da terra 
e da região, informação sobre as cooperativas, comercialização de produtos agrícolas, 
autarquias locais e escolas), 1975 
19 – “Relatórios das sessões de esclarecimento em Tomar, Leiria, Santarém e Abrantes”, 1975 
20 – “Atividades desenvolvidas em Tomar” (contém relatórios de ação da Comissão 
Dinamizadora Distrital de Santarém, relatórios e planeamento de sessões, programas de 
dinamização, sessões de esclarecimento e formulário de questionário utilizado em Castelo 
Branco), 1974 - 1975  
21 – “Exploração mineira pela Dramin na aldeia de Gaia, concelho de Belmonte” (contém 
informações sobre o diferendo entre alguns proprietários da aldeia e a empresa, exploração 
por drenagem de terrenos aluvionares localizados em Belmonte e Guarda, fundição de 
cassiterite nas instalações de Mangualde e Bondiosa no distrito de Viseu, memorial da Dramin, 
pedidos de expropriação de terrenos na área de concessão mineira), 1975 
22 – “Dramin – Belmonte” (contém notas sobre a exploração mineira no Vale da Ribeira da 
Gaia, relação de pessoal que não concorda com a drenagem dos terrenos na Ribeira da Gaia, 
comunicado do LUAR – Covilhã, exposições particulares de pequenos proprietários da zona, 
relatório sobre a dragagem de propriedades na freguesia de Gaia), 1975  
23 – “Relatórios de aldeias”, (contém relatórios manuscritos de reconhecimentos de Castelo 
Branco, relatórios de atuação, relatórios de sessão e memorando do concelho de Velas), 1975  
 

Cx. 53: 
24 – “Relatórios de Trancoso” (contém caderno reivindicativo de Vilares, panfleto do MRPP e 
comunicado do PPD, relatório de atividade de Castelo Branco, informação sobre as eleições 
para a Presidência da República, pacto MFA-Partidos, descrição das freguesias do concelho, 
estudo de exploração leiteira da SODEGRA, cadernos reivindicativos de várias regiões), 1974 
25 – “Projeto de construção do CM 1317 entre EN233 e a povoação de Oliveiras, pela Câmara 
de Proença-a-Nova” (contém esboço corográfico, memória descritiva e justificativa, caderno de 
encargos, plantas gerais e parcelares), 1975  
26 – “Projeto para a construção de uma ponte sobre o canal de Mira – Ria de Aveiro. 
Regularização e alargamento do caminho de acesso à ponte. Lugar de Areão da freguesia de 
Boa Hora, Vagos, Aveiro. Câmara Municipal de Vagos” (contém memória descritiva e 
justificativa e plantas de localização com pormenor), 1974  
27 – “Atividades desenvolvidas: Coimbra” (contém planeamento das sessões de dinamização 
cultural, relatórios das sessões da campanha de dinamização cultural e esclarecimento cívico na 
Região Militar de Coimbra), 1974 - 1975  
28 – “Relatórios da Comissão Distrital de Aveiro”, 1975  
29 – “Campanha de Viseu” (contém registo das sessões de dinamização cultural por freguesia, 
relatórios das sessões, exposições com informações económicas e sociais sobre o distrito, 
manifesto das equipas de dinamização cultural e ação cívica do distrito, relatório da Brigada de 
Educação para a Saúde e relatórios de ação), 1974 – 1975 
30 – “Relatórios de equipas na Região Militar Centro (Viseu) ” (contém relatórios da atividade 
desenvolvida pelas equipas de Moimenta da Beira, Castro Daire, Tondela e Santa Comba Dão, 
Mangualde/Nelas e Mortágua, relatório da equipa médica de Macieira Covas do Rio e relatório 
da situação financeira da câmara de Penedono), 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados e requisições de material. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo.  
ADN/F6/16 
 
 
SR. 17 - CODIRE LISBOA 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 2 cxs. (nº 54 - 55) contendo 6 processos. 
Assunto: Série composta por processos da CODIRE Lisboa compostos por fichas e relatórios 
das sessões de esclarecimento e programas de dinamização das regiões de Lisboa, Setúbal, 
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Santarém, Mafra, Caldas da Rainha, Almada, Barreiro, Montijo, Seixal, Sintra e Vila Franca de 
Xira. 

Cx. 54: 
1 – “CODIRE Lisboa” (contém correspondência sobre a região de Lisboa), 1º vol., 1974 - 1975 
2 – “CODIRE Lisboa” (contém correspondência sobre a região de Lisboa), 2º vol., 1974 – 1975 
3 – “CODIRE Lisboa” (contém correspondência sobre as regiões de Setúbal, Santarém, Mafra, 
Caldas da Rainha, Almada, Barreiro, Montijo, Seixal, Sintra e Vila Franca de Xira), 3º vol., 1974 – 
1975 

 
Cx. 55: 
4 – “Programas de dinamização cultural” (contém fichas de sessões de esclarecimento, 
exposições de várias comissões de moradores, sessões de cinema e música na região de Lisboa, 
exposição da Federação dos Grémios da Lavoura da Província da Estremadura), 1974 – 1975 
5 – “Relatórios das sessões de esclarecimento na região de Lisboa” (contém relatórios das 
ações realizadas no concelho da Lourinhã, programas dinamizados pela sub-distrital de Mafra, 
relatórios de ações de esclarecimento no concelho de Torres Vedras – nas povoações de 
Ramalhal, Ponte de Rol e Monte Redondo, sessões de esclarecimento em Cascais pelo CIAAC, 
relatórios das sessões na zona de Vila Franca de Xira e Sintra), 1975 
6 – “Relatórios das sessões de dinamização cultural na distrital de Santarém”, 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Organização: Processos organizados por nº original de processo.  
ADN/F6/17 
 
 
SR. 18 - CODIRE SUL 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 2 cxs. (nº 56 - 57) contendo 8 processos. 
Assunto: Série composta por processos da CODIRE Sul relativos às regiões do Alentejo, 
nomeadamente Évora, Beja, Portalegre, Elvas e Estremoz e respetivos relatórios de sessões de 
esclarecimento, levantamentos sanitários, relatórios de ação das comissões distritais, 
explorações agroindustriais alimentares na região e relatórios de prospeção de freguesias. 

Cx. 56: 
1 – “CODIRE Sul” (contém correspondência sobre a região de Évora), 1974 – 1975 
2 – “CODIRE Sul” (contém correspondência sobre as regiões de Beja, Portalegre, Elvas e 
Estremoz), 1974 – 1975 
3 – “Relatórios das sessões de esclarecimento da Comissão Distrital de Beja” 1975 
4 – “Relatórios do Grupo de Dinamização de Estremoz” (contém relatórios elaborados pelo 
grupo do Regimento de Cavalaria de Estremoz, sessões de esclarecimento, levantamentos 
sanitários, reuniões de prospeção), 1974 - 1975 

 
Cx. 57: 
5 – “Atividades desenvolvidas em Évora” (contém relatórios de ação da Comissão Distrital de 
Beja, relatórios de sessão, sessões de esclarecimento cívico e politização, planeamentos 
semanais, aspirações da população), 1975 
6 – “Relatórios de ação pelo Batalhão de Caçadores 1, de Portalegre”, 1975 
7 – “Concurso público para Fábricas de Açúcar e Beterraba” (contém processo da Hipogal – 
Hipódromos e Turismo de Portugal para construção e exploração de fábricas nos distritos de 
Beja, Évora e Vila Real e “Comas” – complexos agroindustriais alimentares), 1975 
8 – “Dinamização cultural em Évora” (contém relatórios de ação da Comissão Dinamizadora 
Distrital de Beja, relatórios das sessões de esclarecimento cívico e politização, relatório final do 
concelho de Reguengo de Monsaraz pela Comissão Dinamizadora Distrital de Évora e relatórios 
de prospeção de freguesias), 1975 

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Organização: Processos organizados por ordem original de processo.  
ADN/F6/18 
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SR. 19 - CODIRE FARO 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 1 cx. (nº 58) contendo 3 processos. 
Assunto: Série composta por processos relativos à CODIRE Faro contendo correspondência 
com as regiões de Tavira, Portimão e Lagos  e respetivos relatórios de ação e atas das reuniões 
regionais. 

Cx. 58: 
1 – “CODIRE Faro” (contém correspondência sobre as regiões de Faro, Tavira e Lagos), 1975 
2 – “Relatórios das Comissões Regionais de Lagos, Portimão, Faro e Tavira”, 1975 
3 – “Actividades desenvolvidas em Faro” (contém relatórios de ação do programa de 
dinamização cultural em Faro, Portimão e Lagos, atas das reuniões das comissões regionais e do 
MFA com o Ministério da Comunicação Social), 1974 - 1975  

Avaliação, Seleção e Eliminação: Eliminação de duplicados. 
Organização: Processos organizados por ordem original de processo.  
ADN/F6/19 
 
 
SR. 20 – CORRRESPONDÊNCIA EXPEDIDA PELA CODICE 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 2 cxs. (nº 59 - 60) contendo 5 copiadores de correspondência. 
Assunto: Série composta por correspondência expedida pela CODICE.  

Cx. 59: 
1 – Arquivo geral. Correspondência enviada: 1 a 147/74 - 1 a 345/75, 1974 - 1975 
2 – Arquivo geral. Correspondência enviada: 346 - 850/75, 1975 
 

Cx. 60: 
3 – Arquivo geral. Correspondência enviada: 851 - 1400/75, 1975 
4 – Arquivo geral. Correspondência enviada: 1401 - 2020/75, 1975 
5 – Arquivo geral. Correspondência enviada: 2021 - 2075/75, 1975 

Organização: Processos organizados por ordem cronológica.  
ADN/F6/20 
 
 
SR. 21 – TELEXES e MENSAGENS RECEBIDAS PELA CODICE 
Datas: 1974 - 1975 
Dimensões: 2 cxs. (nº 61 - 62) contendo 6 copiadores. 
Assunto: Série composta por telexes e mensagens recebidas pela CODICE.  

Cx. 61: 
1 – Telegramas (contém telegramas sobre movimentos sindicais e situação politica de 
dezembro de 1974 a Fevereiro de 1975), 1974 - 1975,  
2 – Telegramas (contém telegramas sobre movimentos sindicais e situação politica relativos a 
março de 1975), 1975 
3 – Telegramas (contém telegramas com felicitações ao MFA e ao 11 de Março), 1975 
 

Cx. 62: 
4 – Telexes desde 27 de junho a 19 de julho, 1975 
5 – Telexes desde 14 de julho a 20 de agosto, 1975 
6 – Telexes desde 22 de agosto a 6 de setembro (contém 2 telexes de 17 de Julho de 1974), 
1974 - 1975  

Organização: Processos organizados por ordem cronológica.  
ADN/F6/21 
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