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[Ficha de Fundo] 
 
PT/ADN/FDMU - Fundo de Defesa Militar do Ultramar (col.) 
 
[Datas de produção] 
1949 / 1986 
 
[Dimensão e suporte] 
Coleção constituída por 75 series e 254 unidades de instalação. 
 
[História custodial e arquivística] 
Esta documentação encontrava-se depositada em São Julião da Barra juntamente com o Secretariado-Geral da Defesa Nacional. 
 
[Fonte imediata de aquisição ou transferência] 
Transferido para o ADN (Paço de Arcos) em Junho de 2008. 
 
[Âmbito e conteúdo] 
Coleção constituída por processos relativos à gestão de verbas provenientes do Fundo de Defesa Militar do Ultramar, pelas diversas 
entidades militares a quem eram atribuídas, tanto em Portugal como nas colónias. Destaque para orçamentos, atribuição de verbas, 
aquisições, contabilidade, prestação de contas, liquidação de despesas do ultramar, propostas e planos de emprego de verbas, 
pedidos de autorização de despesas, conta-correntes, ordens de pagamento, faturas e recibos. Existem ainda planos de 
necessidades de comandos militares coloniais e alguns contratos de fornecimento de material de guerra por entidades nacionais e 
estrangeiras.  
 
[Sistema de organização) 
Organizado em 75 séries documentais, ordenadas cronologicamente.  
Plano de classificação: 
SR 1- Contas Correntes Geral, 1950 / 1983 
SR 2- Contas Correntes de Cabo Verde. 1950 / 1961 
SR 3 - Contas Correntes de S. Tomé e Príncipe. 1950 / 1962 
SR 4 - Contas Correntes da Guiné. 1954 / 1975 
SR 5 - Contas Correntes de Angola. 1951 / 1973 
SR 6 - Contas Correntes de Moçambique. 1955 / 1975 
SR 7 - Contas Correntes da Índia. 1955 / 1955 
SR 8 - Contas Correntes de Macau. 1950 / 1972 
SR 9 - Contas Correntes de Timor. 1951 / 1973 
SR 10 - Contas de Gerência. 1960 / 1972 
SR 11 - Créditos. 1964 / 1980 
SR 12 - Depósitos. 1953 / 1981 
SR 13 - Despesas Geral. 1943 / 1976 
SR 14 - Despesas de Cabo Verde. 1949 / 1975 
SR 15 - Despesas de S. Tomé e Príncipe. 1950 / 1952 
SR 16 - Despesas da Guiné. 1965 / 1970 
SR 17 - Despesas de Angola. 1950 / 1973 
SR 18 - Despesas de Moçambique. 1950 / 1951 
SR 19 - Despesas de Timor. 1959 / 1959 
SR 20 - Despesas de Material Geral. 1952 / 1983 
SR 21 - Despesas de Material de Cabo Verde. 1955 / 1975 
SR 22 - Despesas de Material da Guiné. 1954 / 1977 
SR 23 - Despesas de Material de Angola. 1958 / 1980 
SR 24 - Despesas de Material de Moçambique. 1957 / 1977 
SR 25 - Despesas de Material da Índia.  1954 / 1975 
SR 26 - Despesas de Material de Macau. 1950 / 1953 
SR 27 - Despesas de Material de Timor. 1951 / 1962 
SR 28 - Despesas de Obras Geral. 1960 / 1984 
SR 29 - Despesas de Obras de Cabo Verde. 1963 / 1964 
SR 30 - Despesas de Obras da Guiné. 1950 / 1977 
SR 31 - Despesas de Obras de Angola. 1964 / 1977 
SR 32 - Despesas de Obras de Moçambique. 1957 / 1978 
SR 33 - Despesas de Obras da Índia. 1955 / 1955 
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SR 34 - Despesas de Obras de Macau. 1975 / 1976 
SR 35 - Despesas de Obras de Timor. 1956 / 1971 
SR 36 - Despesas de Pessoal Geral. 1953 / 1976 
SR 37 - Despesas de Pessoal da Guiné. 1968 / 1977 
SR 38 - Despesas de Pessoal de Moçambique. 1972 / 1974 
SR 39 - Despesas de Pessoal da Índia. 1952 / 1952 
SR 40 - Despesas de Pessoal de Timor. 1952 / 1978 
SR 41 - Liquidação de Encargos Geral.  1966 / 1975 
SR 42 - Liquidação de Encargos da Guiné. 1960 / 1960 
SR 43 - Liquidação de Encargos de Moçambique. 1962 / 1976 
SR 44 - Mapas de Provisão de Encargos. Geral. 1960 / 1977 
SR 45 - Orçamento Geral. 1952 / 1984 
SR 46 - Orçamento de Cabo Verde. 1967 / 1975 
SR 47 - Orçamento de S. Tomé e Príncipe. 1966 / 1973 
SR 48 - Orçamento da Guiné. 1967 / 1968 
SR 49 - Orçamento de Angola. 1966 / 1973 
SR 50 - Orçamento de Moçambique. 1967 / 1974 
SR 51 - Orçamento de Macau. 1956 / 1973 
SR 52 - Orçamento de Timor. 1961 / 1967 
SR 53 - Ordens de Pagamento Geral. 1950 / 1981 
SR 54 - Ordens de Pagamento de Cabo Verde. 1955 / 1972 
SR 55 - Ordens de Pagamento de S. Tomé e Príncipe. 1956 / 1967 
SR 56 - Ordens de Pagamento da Guiné. 1954 / 1973 
SR 57 - Ordens de Pagamento de Angola. 1953 / 1974 
SR 58 - Ordens de Pagamento de Moçambique.1953 / 1972 
SR 59 - Ordens de Pagamento da Índia. 1954 / 1966 
SR 60 - Ordens de Pagamento de Macau. 1954 / 1966 
SR 61 - Ordens de Pagamento de Timor. 1955 / 1960 
SR 62 - Planos. Geral. 1961 / 1981 
SR 63 - Prestação de Contas. Geral. 1955 / 1982 
SR 64 - Prestação de Contas de Cabo Verde. 1955 / 1975 
SR 65 - Prestação de Contas de S. Tomé e Príncipe. 1957 / 1969 
SR 66 - Prestação de Contas da Guiné. 1949 / 1977 
SR 67 - Prestação de Contas de Angola. 1960 / 1981 
SR 68 - Prestação de Contas de Moçambique. 1950 / 1976 
SR 69 - Prestação de Contas da Índia. 1955 / 1967 
SR 70 - Prestação de Contas de Macau. 1962 / 1977 
SR 71 - Prestação de Contas de Timor. 1958 / 1973 
SR 72 - Receitas. Geral. 1951 / 1958 
SR 73 - Relatórios Financeiros. Geral. 1966 / 1973 
SR 74 - Saldos. Geral. 1961 / 1986 
SR 75 - Faturas (col.). 1962 / 1973 
 
[Condições de acesso] 
A coleção do FDMU pertence ao Secretariado Geral de Defesa Nacional (SGDN), uma vez que cabia à 3ª Repartição e ao Conselho 
Administrativo fazer o tratamento dessa documentação, confirmada pelos carimbos de entrada. Alguns processos do FDMU foram 
herdados pelo EMGFA após o 25 de Abril de 1974. Os processos do SGDN foram desclassificados por despacho do Ministro da 
Defesa Nacional de 14 de dezembro de 2010, pelo que o acesso a esta documentação faz-se de acordo com a lei geral aplicável.  
 
[Idioma e escrita] 
Português 
 
Regras ou convenções: 
ISAD(G) 
 
[Data da descrição] 
12/15/2017  
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Inventário analítico 
 

 

CL. PT/ADN/FDMU - Fundo de Defesa Militar do Ultramar (col.) 

 

SR. PT/ADN/FDMU/001 

Título: Contas Correntes Geral 
Datas extremas: 1950 / 1983 

Dimensão e suporte: Série constituída por 8 cxs. (nº 1 - 8) com um total de 27 processos. 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência e relação de saldos no âmbito das contas correntes do FDMU. 
 

UI 0001 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/001 - Notas de crédito e conta corrente com o Banco Nacional Ultramarino com respetivos 
documentos. 1950 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/002 - Mapa do movimento do FDMU nos anos de 1954 a 1960, com descriminação dos 
territórios e das receitas e despesas por rubricas. Contém folhas de movimentos. 1954 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/003 - Conta corrente da Direcção de Infraestruturas da Força Aérea relacionada com o 
FDMU. Contém correspondência e ordens de pagamento sobre aquisição de material em Angola, Moçambique, Timor, Índia 
e S. Tomé e Príncipe. 1950 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/004 - Contas correntes do FDMU mensais de Macau e Timor. 1960 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/005 - Conta corrente com o Banco Nacional Ultramarino com respetivos documentos. 1960 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/006 - Depósitos à ordem com despesas e receitas relativos à Guiné e Moçambique. 1961 / 
1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/007 - Contas correntes trimestrais com mapas e correspondência anexa. Contém relação de 
saldos. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/008 - Mapas de movimento de fundo do FDMU relativas a Cabo Verde, Moçambique, Macau, 
S. Tomé e Príncipe, Timor e Guiné. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/009 - Mapa de conta corrente das despesas e informação de prestação de contas referente à 
compra de 2 amplificadores QRTA-AA à Philips, pago pelas verbas do FDMU. 1961 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0001/010 - Conta corrente dos movimentos anuais do FDMU, em Angola e Moçambique. 1961 / 
1967 

 

 

UI 0002 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0002/011 - Conta corrente de Angola, Moçambique, Guiné, Macau, Timor, Cabo Verde, S. Tomé e 
Príncipe. Contém correspondência e guias de receita. 1961 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0002/012 - Correspondência e documentos financeiros do FDMU relativos a Angola, Guiné e 
Macau. Contém documentos de despesa de pessoal. 1962 / 1966 

 

 

UI 0003 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0003/013 - Conta corrente da FDMU. Contém correspondência trocada, ofícios, relações 
discriminativas da receita arrecadada e guias da receita. 1962 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0003/014 - Pagamento de faturas de transportes aéreos e terrestres e navegação (combustíveis) 
com respetivos documentos justificativos e contas correntes da Direção do Serviço de Transportes para Angola, Guiné e 
Timor pelo FDMU e OPFMEU. Contém saldos positivos dos OPFMU entregues nas Direções Provinciais de Fazenda e mapa 
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anual da despesa orçamental e circulares relativas a abertura e encerramento de contas correntes. 1963 / 1966 

 

 

UI 0004 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0004/015 - Processo de conta corrente referente a Fevereiro, Março e Abril com documentos 
justificativos para Timor, Moçambique, S. Tomé, Angola e Macau. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0004/016 - Livro de registo de contas correntes com a Agência Militar. 1965 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0004/017 - Relações de desconto, ordens de transferência, movimentos de conta corrente de 
saldos, recibos do Secretário-Geral de Defesa Nacional, guias de entrega e notas de transferência das várias províncias 
ultramarinas. 1966 / 1966 

 

 

UI 0005 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0005/018 - Entrega de fundos para diversas províncias ultramarinas, devolução de contas 
correntes de verbas que não foram transferidas pelo CA da DSFOM com documentos justificativos e ordens de pagamento. 
Contém plano do FDMU para 1967. 1966 / 1968 

 

 

UI 0006 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0006/019 - FDMU - Exército: construção e adaptação de instalações para pessoal nas Regiões 
Militares de Angola e Moçambique- Volume I. Contém contas correntes, PAD`s, correspondência, documentos justificativos. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0006/020 - FDMU - Exército: construção e adaptação de instalações para pessoal nas Regiões 
Militares de Angola e Moçambique- Volume II. Contém contas correntes, PAD`s, correspondência, documentos 
justificativos. 1971 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0006/021 - FDMU 1971- Receitas. Contém documentos de despesas e receitas do Fundo de Defesa 
Militar do Ultramar. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0006/022 - Direção do Serviço de Material do Ministério do Exército. Mapas de contas correntes, 
com os respetivos justificativos de combustível, obras e diversos materiais. 1969 / 1973 

 

 

UI 0007 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0007/023 - Exército: Mapas de contas corrente e transferência de fundos das províncias 
ultramarinas. Contém contas corrente e transferência de fundos de S. Tomé e Príncipe, Guiné, Cabo Verde, Moçambique e 
Macau, restituição de receitas arrecadadas pela Região Militar de Moçambique, com documentos justificativos. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0007/024 - Contas correntes do FDMU no Ultramar. Contém correspondência trocada, contas 
correntes do Fundo de Defesa Militar no Ultramar no Conselho Administrativo do Quartel-General do Comando Territorial 
Independente de Cabo Verde (CA/QG/CTICV), mapas da despesa liquidada, transferência de fundos, ofícios, mensagens, 
recibos. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0007/025 - Movimentos de conta corrente, notas de entrega de fundo, declarações de abonos, 
recibos, guias de entrega, saldos de Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Guiné. 1974 / 1974 

 

 

UI 0008 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0008/026 - Movimentos de conta corrente, folhas de relação de quantias, guias de descontos, 
guias de entrega, notas de transferência, saldos de Timor, Angola e Moçambique. 1975 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/001/0008/027 - Processo (cópias) sobre a extinção do FDMU. Aquando da extinção do FDMU, os 
montantes sobrantes da ordem de 510 mil contos e 37 mil contos foram transferidos com base em legislação própria, para 
a esfera de decisão do Conselho administrativo do EMGFA.O montante de 510 mil contos constituiu-se em fundo privativo 
denominado "CA/EMGFA", o montante de 37 mil contos destinou-se à cobertura de encargos financeiros assumidos do 
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anterior para obras diversas na Escola Prática de Cavalaria, dos Serviços de fortificação e Obras Militares do Exército, no 
Campo Militar de Santa Margarida, na Escola Militar de Infantaria. Após assumidos esses encargos sobraram cerca de 
22.000 contos que integraram o Fundo Privativo "Serviços do EMGFA". A partir daqui ambas as verbas entraram na gestão 
normal dos fundos administrados pelo CA/EMGFA. A pasta contém os resumos das conta-correntes da aplicação do 
diferencial entre os 37.000 e os 22.000 contos sobrantes. 1981 / 1983 

 

 

SSR. PT/ADN/FDMU/001-001 

Título: Diários razão e contas correntes do FDMU pelos Serviços do Ultramar nas províncias da Índia, Macau, Angola, 
Moçambique, Guiné, São Tomé e Príncipe, Timor e Cabo Verde. 
Datas extremas: 1950 / 1961 

Dimensão e suporte: 5 livros de grandes dimensões 

Idioma e escrita: Português 

 

D. PT/ADN/FDMU/001-001/001 - Diário Razão dos fundos do Ultramar (Fundo de Defesa Militar) pela Repartição do 
Ultramar do Ministério do Exército. 1950-05-17 / 1950-11-25 

 

D. PT/ADN/FDMU/001-001/002 - Diário Razão dos fundos do Ultramar (Fundo de Defesa Militar) pela Repartição do 
Ultramar do Ministério do Exército. 1959-11-25 / 1961-05-24 

 

D. PT/ADN/FDMU/001-001/003 - Contas correntes do Fundo de Defesa Militar pelos Serviços do Ultramar do 
Ministério do Exército nas províncias da Índia, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. 1950 / 1956 

 

D. PT/ADN/FDMU/001-001/004 - Contas correntes do Fundo de Defesa Militar pelos Serviços do Ultramar do 
Ministério do Exército nas províncias da Índia, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique e Macau. Contém 
contas do plano suplementar e contas correntes da fazenda com as províncias da Índia, Angola e Macau. 1954 / 1960 

 

D. PT/ADN/FDMU/001-001/005 - Contas correntes do Fundo de Defesa Militar com as Forças Terrestres, Navais e 
Aéreas Ultramarinas Normais nas províncias de Timor, Macau, Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola, 
Moçambique, Macau e Timor. Contém contas do plano. 1961 / 1964 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/002 

Título: Contas Correntes de Cabo Verde 

Datas extremas: 1950 / 1961 

Dimensão e suporte: Série constituída por 2 cxs. (nº 9 - 10) com um total de 6 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a contas correntes mensais, receitas arrecadadas, construção e obras novas 
do Comando Militar de Cabo Verde. 

 

UI 0009 

 

DC. PT/ADN/FDMU/002/0009/001 - Contas correntes mensais com o FDMU da Repartição Central dos Serviços da Fazenda 
e Contabilidade da colónia de Cabo Verde referente à conta corrente de receitas arrecadadas até 31Dez1949. 1950 / 1951 

 

DC. PT/ADN/FDMU/002/0009/002 - Conta corrente com o FDMU da Repartição Provincial dos Serviços da Fazenda e 
Contabilidade de Cabo Verde. 1950 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/002/0009/003 - Contas correntes de Cabo Verde pelo FDMU. 1950 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/002/0009/004 - Contas correntes (operações de tesouraria) de Cabo Verde. 1956 / 1955 

 

 

UI 0010 

 

DC. PT/ADN/FDMU/002/0010/005 - Contas correntes das receitas arrecadadas pela Fazenda e entregues ao Comando 
Militar de Cabo Verde de verbas do FDMU. 1956 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/002/0010/006 - Contas correntes do FDMU sobre construções e obras novas do Comando Militar de 
Cabo Verde. 1959 / 1961 
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SR. PT/ADN/FDMU/003 

Título: Contas Correntes de S. Tomé e Príncipe 

Datas extremas: 1950 / 1962 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 11) com um total de 5 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a contas correntes de obras do Comando Militar de S. Tomé e Príncipe e 
correspondência. 

 

UI 0011 

 

DC. PT/ADN/FDMU/003/0011/001 - Contas correntes do FDMU de S. Tomé e Príncipe. 1950 / 1952 

 

DC. PT/ADN/FDMU/003/0011/002 - Conta corrente do Comando Militar de S. Tomé e Príncipe.  Contém documentos 
justificativos. 1956 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/003/0011/003 - Contas correntes sobre obras em S. Tomé e Príncipe. 1956 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/003/0011/004 - Contas correntes do FDMU referentes a obras da Província de S. Tomé e Príncipe. 
Contém recibos e outros documentos comprovativos de despesas. 1957 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/003/0011/005 - Contas correntes do FDMU referentes ao 1º, 3º e 4º trimestres de 1961 do Comando 
Territorial de S. Tomé e Príncipe e correspondência diversa. 1961 / 1962 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/004 

Título: Contas Correntes da Guiné 

Datas extremas: 1954 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 4 cxs. (nº 12 - 15) com um total de 15 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação refere a contas correntes com os respectivos justificativos das despesas do Comando 
Militar da Guiné, do Hospital de Bissau e fornecimento de material diverso. 

 

UI 0012 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0012/001 - Contas correntes com folhas discriminativas e respetivos documentos das despesas 
referentes ao FDMU do Comando Militar da Guiné. 1954 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0012/002 - Processo com documentos justificativos da conta corrente do FDMU referente ao 
Comando Militar da Guiné- Volume I. Contém recibos e guias de vencimentos, documentos justificativos. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0012/003 - Processo com documentos justificativos da conta corrente do FDMU referente ao 
Comando Militar da Guiné- Volume II. Contém recibos e guias de vencimentos, documentos justificativos. 1956 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0012/004 - Processo com documentos justificativos da conta corrente do FDMU referente ao 
Comando Militar da Guiné- Volume III. Contém recibos e guias de vencimentos, documentos justificativos. 1957 / 1957 

 

 

UI 0013 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0013/005 - Contas correntes mensais do Comando Militar da Guiné - Volume I. 1957 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0013/006 - Contas correntes mensais do Comando Militar da Guiné - Volume II. 1958 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0013/007 - Contas correntes mensais do Comando Militar da Guiné - Volume III. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0013/008 - Contas correntes do 2º trimestre de 1961 com o FDMU dos Serviços da Fazenda e 
Contabilidade da província da Guiné. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0013/009 - Contas correntes das despesas com obras do Hospital Militar de Bissau, na Guiné, com 
respetivos documentos - Volume I. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0013/010 - Contas correntes das despesas com obras do Hospital Militar de Bissau, na Guiné, com 
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respetivos documentos - Volume II. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0013/011 - Contas correntes das despesas com obras do Hospital Militar de Bissau, na Guiné, com 
respetivos documentos - Volume III. 1969 / 1972 

 

 

UI 0014 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0014/012 - Contas correntes da despesa com a instalação de duas batarias na Guiné. Contém 
contas com a instalação das batarias, ordens de pagamento, comprovativos de despesa, declarações de transferência, guias 
de remessa, folhas de jornais da semana e quinzena finda, declarações para "Fundos Privativos - Receitas Cobradas". 1971 / 
1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0014/013 - Fornecimento de diverso material para a Guiné. Contém declarações de transferência, 
guias de remessa, folhas de jornais da semana finda, comprovativos de despesa, contas correntes de despesas diversas. 
1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0014/014 - Fornecimento de diverso material para a Guiné. Contém contas correntes da despesa, 
folhas de jornais da semana e do mês finda/o, faturas. 1973 / 1974 

 

 

UI 0015 

 

DC. PT/ADN/FDMU/004/0015/015 - Construção de aquartelamento do Serviço de Material em Brá, na Guiné. Contém 
prestação de contas de crédito concedido para suportar o encargo com a construção de aquartelamento do serviço de 
material em Brá, na Guiné, contas correntes da despesa, declarações de transferências do Fundo de Tesouro para o Fundo 
Privativo - receitas cobradas, folhas de jornais da semana finda, e faturas. 1973 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/005 

Título: Contas Correntes de Angola 

Datas extremas: 1951 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 3 cxs. (nº 16 - 18) com um total de 15 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a obras e conta corrente com o Banco de Angola. 

 

UI 0016 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0016/001 - Contas correntes mensais com o FDMU dos Serviços da Fazenda e Contabilidade da 
Província de Angola e respetiva correspondência. 1951 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0016/002 - Notas de crédito e conta corrente com o Banco de Angola com respetivos documentos. 
1951 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0016/003 - Contas correntes mensais de Angola. 1955 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0016/004 - Contas correntes do Comando Militar de Angola e respetivos documentos mensais. 
1957 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0016/005 - Movimento com o Banco de Angola e o Banco Nacional Ultramarino. 1958 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0016/006 - Conta corrente das importâncias aprovadas pela Direcção Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Angola relativas ao FDMU.  Contém mapas e respetiva correspondência. 1959 / 1960 

 

 

UI 0017 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0017/007 - Receitas e despesas do FDMU com a Direcção Provincial dos Serviços de Fazenda e 
Contabilidade do Governo Geral de Angola. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0017/008 - Conta corrente com o Banco de Angola com respetivos documentos - Volume I. 1961 / 
1963 
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DC. PT/ADN/FDMU/005/0017/009 - Conta corrente com o Banco de Angola com respetivos documentos - Volume II. 1964 / 
1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0017/010 - Conta corrente com o Banco de Angola com respetivos documentos - Volume III. 1966 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0017/011 - Conta corrente com o Banco de Angola com respetivos documentos - Volume IV. 1967 
/ 1967 

 

 

UI 0018 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0018/012 - Conta corrente da obra nº 101/67 de Angola. Contém contas para a construção e 
ampliação de aquartelamentos improvisados na Frente Leste), e comprovativos de despesa. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0018/013 - Conta corrente de obras na província de Angola. Contém contas para a instalação para 
depósito avançado de engenharia no Luso, contas correntes da obra 107/67 para a instalação de C.A/D no Luso, 
comprovativos de despesa. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0018/014 - Aquisição de solípedes para a Região Militar de Angola - Encerrado. Contém despesas 
autorizadas, mensagens, conta corrente para a Defesa Nacional referente ao PAD nº 86/74 do Conselho Administrativo, 
comprovativos de despesa, ofícios, pedidos de autorização de despesa, relatório, informações, proposta da firma Equisad 
(PVT) Ltd. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/005/0018/015 - Conta corrente da Região Militar de Angola. Contém conta corrente do OPFTA. 1973 / 
1973 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/006 

Título: Contas Correntes de Moçambique 

Datas extremas: 1955 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 3 cxs. (nº 19 - 21) com um total de 14 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a contas correntes com os respectivos justificativos das várias obras em 
Moçambique e minuta de escritura para a aquisição de um imóvel. 

 

UI 0019 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0019/001 - Contas correntes: mapas de movimentos do FDMU de Moçambique. 1955 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0019/002 - Contas correntes mensais de Moçambique. 1957 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0019/003 - Contas correntes mensais com mapas e correspondência anexa sobre Moçambique. 
1959 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0019/004 - Mapa de movimento de fundos de Moçambique de janeiro a dezembro de 1960.  1960 
/ 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0019/005 - Processo de conta corrente da obra de pequenas reparações urgentes em 
aquartelamentos em Moçambique. Contém documentos justificativos. 1963 / 1965 

 

 

UI 0020 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0020/006 - Contas correntes e recibos referentes a obras de reparação em diversos 
aquartelamentos da Região Militar de Moçambique por conta do FDMU. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0020/007 - Conta corrente da obra nº 205/65 e 134/64/65-A da instalação do Campo Electrogénio 
de Recurso da Central do STM da Beira e construção de cozinha e refeitório de instalação para formação e lavandaria, em 
Moçambique. Contém documentos justificativos. 1965 / 1966 
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DC. PT/ADN/FDMU/006/0020/008 - Conta corrente da obra nº 94/65 de alojamento para sargentos em Nampula, 
Moçambique, com os respetivos documentos justificativos. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0020/009 - Conta corrente da obra nº 244/66 de quartéis improvisados na Região Militar de 
Moçambique e construção de aquartelamentos improvisados. Contém documentos justificativos da construção de 
aquartelamentos improvisados. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0020/010 - Processo de encerramento das contas da Região Militar de Moçambique referente ao 
ano de 1965. Contém ordem de pagamento nº 234/67. 1967 / 1967 

 

 

UI 0021 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0021/011 - Processo de liquidação de contas correntes na província de Moçambique . Contém o 
processo de liquidação das contas correntes respeitantes à fiscalização e rodagem de 67 viaturas Unimog Diesel e à receção 
de 130 viaturas UNIMOG em Moçambique. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0021/012 - Contas correntes de várias obras na província de Moçambique. Contém declarações, 
conta corrente, faturas, listagens de material, declarações. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0021/013 - Aquisição de um imóvel em Nampula - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, informações, correspondência trocada, pedidos de autorização de despesa, minuta da escritura de 
compra e venda, pedido de alteração orçamental. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/006/0021/014 - Exército: Envio de conta corrente respeitante ao PAD 101/74 FDMU/73 
"aquartelamentos aligeirados" na Região Militar de Moçambique. Contém aquisição de materiais, dotação com 
documentos justificativos, contrato para o fornecimento de 162 barracas metálicas. 1973 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/007 

Título: Contas Correntes da Índia 

Datas extremas: 1955 / 1955 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 22), com um total de 2 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a conta corrente referente a folhas de vencimentos dos funcionários, 
declarações e facturas do mês de Novembro referente à Direcção de Obras do Estado da Índia. 

 

UI 0022 

 

DC. PT/ADN/FDMU/007/0022/001 - Processo sobre a conta corrente referente a novembro de 1955 da Direcção de Obras 
do Estado da Índia e respetivos documentos justificativos- Volume I. Contém folhas de vencimentos dos funcionários, 
declarações e faturas relativas a gastos gerais do mês de Novembro. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/007/0022/002 - Processo sobre a conta corrente referente a Novembro de 1955 da Direcção de Obras 
do Estado da Índia e respetivos documentos justificativos- Volume II. Contém folhas de vencimentos dos funcionários, 
declarações e faturas relativas a obras do mês de Novembro. 1955 / 1955 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/008 

Título: Contas Correntes de Macau 

Datas extremas: 1950 / 1972 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 23) com um total de 7 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a contas correntes relativas a obras e operações de tesouraria. 
 

UI 0023 

 

DC. PT/ADN/FDMU/008/0023/001 - Contas correntes relativas ao FDMU de Macau enviadas pela Repartição Central dos 
Serviços da Fazenda e Contabilidade. 1950 / 1951 

 

DC. PT/ADN/FDMU/008/0023/002 - Conta corrente da Repartição Provincial dos Serviços da Fazenda e Contabilidade da 
Província de Macau com o FDMU. 1950 / 1956 
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DC. PT/ADN/FDMU/008/0023/003 - Contas correntes mensais com o FDMU pela Repartição Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Macau - Volume I. 1952 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/008/0023/004 - Contas correntes mensais com o FDMU pela Repartição Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Macau - Volume II. 1955 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/008/0023/005 - Contas correntes (operações de tesouraria) de Macau. 1957 / 1958 

 

 

UI 0024 

 

DC. PT/ADN/FDMU/008/0024/006 - Conta corrente concedida pelo SGDN / FDMU, correspondente a obras, reparação, 
manutenção e infraestruturas em Macau - Volume I. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/008/0024/007 - Conta corrente concedida pelo SGDN / FDMU, correspondente a obras, reparação, 
manutenção e infraestruturas em Macau - Volume II. 1971 / 1972 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/009 

Título: Contas Correntes de Timor 

Datas extremas: 1951 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 5 cxs. (nº 25 - 29) com um total de 33 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a contas correntes com os respetivos justificativos do Comando Militar de 
Timor. 

 

UI 0025 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0025/001 - Contas correntes mensais com o FDMU dos Serviços da Fazenda e Contabilidade da 
Província de Timor. 1951 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0025/002 - Contas correntes mensais com o FDMU dos Serviços de Contabilidade e Pagadoria do 
Comando Militar da Província de Timor. 1956 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0025/003 - Conta corrente de obras em Timor com documentos justificativos. 1956 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0025/004 - Conta corrente de Timor com o FDMU. Documentos respeitantes à conta corrente com 
o FDMU e documentos de despesa com o FDMU das diversas obras. 1957 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0025/005 - Contas correntes mensais de Timor. 1957 / 1959 

 

 

UI 0026 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0026/006 - Conta corrente referente ao Comando Militar de Timor- Volume I. Contém documentos 
justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao mês de Janeiro. 1958 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0026/007 - Conta corrente referente ao Comando Militar de Timor- Volume II. Contém 
documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao mês de Fevereiro. 1959 / 
1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0026/008 - Conta corrente referente ao Comando Militar de Timor- Volume III. Contém 
documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao mês de Março. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0026/009 - Conta corrente referente ao Comando Militar de Timor- Volume IV. Contém 
documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao mês de Abril. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0026/010 - Conta corrente referente ao Comando Militar de Timor- Volume V. Contém 
documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao mês de Maio. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0026/011 - Conta corrente referente ao Comando Militar de Timor- Volume VI. Contém 
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documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao mês de Julho. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0026/012 - Conta corrente referente ao Comando Militar de Timor- Volume VII. Contém 
documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao mês de Julho. 1959 / 1959 

 

 

 

UI 0027 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/013 - Conta corrente com o FDMU do mês de Setembro de 1959 relativo a Timor. Contém 
documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/014 - Conta corrente com o FDMU do mês de Outubro de 1959 relativo a Timor. Contém 
documentos justificativos e de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/015 - Conta Comando Militar de Timor. Contém ordem de pagamento, recibos, informações. 
1959 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/016 - Contas correntes de obras em Timor no mês de novembro de 1959. Contém 
documentos de despesas do FDMU das várias obras no mês de Novembro. 1959 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/017 - Contas correntes do FDMU com a Repartição Provincial dos Serviços da Fazenda e 
Contabilidade da Província de Timor. 1959 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/018 - contas correntes com o FDMU respeitantes a obras em Timor no mês de Maio. Contém 
documentos de despesas do FDMU das várias obras no mês de Maio. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/019 - Contas correntes de obras em Timor no mês de abril de 1960. Contém documentos de 
despesas do FDMU das várias obras no mês de Abril. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/020 - Contas correntes de obras de Timor no mês de março de 1960. Contém documentos de 
despesas do FDMU das várias obras no mês de Março. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0027/021 - Contas correntes do FDMU referentes a obras, viaturas, sobressalentes, combustíveis e 
pessoal de Timor com respetivos documentos justificativos. 1960 / 1961 

 

 

UI 0028 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0028/022 - Contas correntes de obras em Timor. Contém documentação referente a aquisição de 
materiais, documentos respeitantes à conta corrente com o FDMU. 1960 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0028/023 - Contas correntes do Comando Militar de Timor com correspondência. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0028/024 - Conta corrente das obras em curso do FDMU com a Chefia do Serviço de Contabilidade 
e Pagadoria do Comando Territorial Independente de Timor. 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0028/025 - Contas correntes com o FDMU, obras 25/26/27 em Timor com os respetivos 
documentos justificativos. 1962 / 1962 

 

 

UI 0029 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/026 - Conta corrente com o FDMU das obras do Comando Territorial Independente de Timor 
- Volume I. Contém documentos de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao meses de Setembro, 
Outubro, Novembro e Dezembro. 1962 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/027 - Conta corrente com o FDMU das obras do Comando Territorial Independente de Timor 
- Volume II. Contém documentos de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao meses de Junho, 
Julho e Agosto. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/028 - Conta corrente com o FDMU das obras do Comando Territorial Independente de Timor 
- Volume III. Contém documentos de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao meses de Janeiro, 
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Fevereiro e Março. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/029 - Conta corrente com o FDMU das obras do Comando Territorial Independente de Timor 
- Volume IV. Contém documentos de despesa e as folhas de vencimentos dos funcionários relativos ao meses de Janeiro, 
Fevereiro e Julho. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/030 - Conta corrente de fevereiro e abril com pessoal e viaturas em Timor. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/031 - Conta corrente da obra de reparações em diversos aquartelamentos com documentos 
justificativos, em Timor. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/032 - Conta corrente da obra do Novo Quartel da Policia Militar em Díli, Timor - 3ª fase, com 
documentos justificativos. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/009/0029/033 - Timor - OPFTU - 1972. Normalização administrativa e financeira do Comando Territorial 
Independente de Timor respeitante ao período de 1967 a 1971. 1972 / 1973 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/010 

Título: Contas de Gerência 

Datas extremas: 1960 / 1972 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 30) com um total de 6 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a contas de gerência do Exército dos anos de 1960 a 1964 pela Direcção 
Provincial dos Serviços da Fazenda e Contabilidade de Moçambique e processo de encerramento do ano económico de 1970 
relativo às províncias ultramarinas. 

 

UI 0030 

 

DC. PT/ADN/FDMU/010/0030/001 - Contas de gerência do Exército de 1960 pela Direcção Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Moçambique. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/010/0030/002 - Contas de gerência do Exército de 1961 pela Direcção Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Moçambique. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/010/0030/003 - Contas de gerência do Exército de 1962 pela Direcção Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Moçambique. 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/010/0030/004 - Contas de gerência do Exército de 1963 pela Direcção Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Moçambique. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/010/0030/005 - Contas de gerência do Exército de 1964 pela Direcção Provincial dos Serviços da 
Fazenda e Contabilidade de Moçambique. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/010/0030/006 - Processo do encerramento do ano económico de 1970 e contas de gerência com 
documentos justificativos relativos às províncias ultramarinas. Contém correspondência. 1968 / 1972 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/011 

Título: Créditos 

Datas extremas: 1964 / 1980 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 31) com um total de 9 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a créditos atribuídos entre os anos de 1968 a 1971 e o ano de 1974 e 
pagamentos feitos mensalmente por conta de cada crédito atribuído. 

 

UI 0031 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/001 - Processo sobre um crédito cancelado. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/002 - Créditos atribuídos no ano de 1968 e saldo do valor cativo em 1 de Janeiro/68.  Contém 
créditos atribuídos, pagamentos feitos mensalmente em conta de cada crédito atribuído, valores cativos. 1968 / 1968 
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DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/003 - Créditos atribuídos no ano de 1969 e saldo do valor cativo em 1 de Janeiro/69. Contém 
créditos atribuídos, pagamentos feitos mensalmente em conta de cada crédito atribuído, valores cativos. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/004 - Créditos atribuídos no ano de 1970 e saldo do valor cativo em 1 de Janeiro/70. Contém 
créditos atribuídos, pagamentos feitos mensalmente em conta de cada crédito atribuído, valores cativos. 1970 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/005 - Créditos atribuídos no ano de 1971 e saldo do valor cativo em 1 de Janeiro/70. Contém 
créditos atribuídos, pagamentos feitos mensalmente em conta de cada crédito atribuído, valores cativos. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/006 - FDMU de 1972. Situações mensais do FDMU de 1973. Contém créditos atribuídos, 
pagamentos feitos mensalmente em conta de cada crédito atribuído, valores cativos. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/007 - Créditos atribuídos no ano de 1974 e saldo do valor cativo em 1 de Janeiro/74. Contém 
apontamento sobre situação do FDMU, créditos atribuídos, pagamentos feitos mensalmente em conta de cada crédito 
atribuído, valores cativos. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/008 - Mapas referentes a pagamentos feitos mensalmente por conta de cada crédito 
atribuído. 1975 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/011/0031/009 - FDMU-EMGFA: Situações mensais de pagamentos por conta do crédito atribuído. 1976 
/ 1980 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/012 

Título: Depósitos 

Datas extremas: 1953 / 1981 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 23) com um total de 5 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a disponibilidades e depósitos à ordens das províncias ultramarinas e 
depósitos, transferência e movimentos bancários do FDMU. 

 

UI 0032 

 

DC. PT/ADN/FDMU/012/0032/001 - Pedido de guias de entrega das importâncias do FDMU do Depósito de Tropas do 
Ultramar. 1953 / 1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/012/0032/002 - Disponibilidades e depósitos à ordem relativos a Moçambique, Cabo Verde, Macau, S. 
Tomé e Príncipe, Timor, Angola, Guiné e Índia. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/012/0032/003 - Mapas de disponibilidade e depósitos à ordem de janeiro a novembro relativos a Cabo 
Verde, Moçambique, Macau, S. Tomé e Príncipe, Timor e Guiné. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/012/0032/004 - FDMU - Depósitos, transferência e movimentos bancários. 1961 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/012/0032/005 - FDMU-EMGFA: Banco de Angola, Depósitos a prazo. Contém extratos de conta, 
transferências bancárias. 1968 / 1981 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/013 

Título: Despesas Geral 
Datas extremas: 1943 / 1976 

Dimensão e suporte: Série constituída por 2 cxs. (nº 33 - 34) com um total de 13 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas com transportes rodoviários, liquidação de despesas com as 
províncias ultramarinas e aluguer dos 1º e 2º andares do prédio da Avenida Infante Santo. 

 

UI 0033 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/001 - Correspondência sobre liquidação de despesas efetuadas no âmbito do FDMU e plano 
de despesas para 1962 da Direcção dos Serviços do Ultramar. 1943 / 1962 
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DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/002 - Movimentos do Fundo de Defesa Militar relativos às províncias ultramarinas. 1956 / 
1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/003 - Transferência de verbas e mapas com despesas e encargos com respetiva 
documentação relativos às províncias ultramarinas. Contém relação de saldos, mapas das despesas liquidadas. 1956 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/004 - Instruções, estudos e pedidos de autorização de despesas do FDMU para Angola, plano 
de utilização do FDMU pela Força Aérea para 1961 e situação em Maio de 1961. Contém informações, despachos, 
correspondência, situação relativa a 4 de Janeiro de 1962. 1960 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/005 - Correspondência trocada com as províncias ultramarinas durante o ano de 1963. . 1963 
/ 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/006 - Processo de pagamento de horas de voo à Força Aérea Francesa. Contém informações, 
pedido de autorização de despesa, despesas já autorizadas, receita de operações de tesouraria. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/007 - Processo de liquidação de despesas da Força Aérea. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0033/008 - Saque de duodécimo de 1 666 666$00 e empréstimo de 180.000 contos. Contém 
recibos, certidão da escritura lavrada relativo ao empréstimo ao Estado pelo Ministério do Exército. 1966 / 1966 

 

 

UI 0034 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0034/009 - Liquidação de despesas efetuadas com mensagem de Natal e ordens de pagamento da 
Guiné, Angola e Moçambique. Contém informações, conta corrente. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0034/010 - FDMU do ano de 1967. Contém balancete mensal, disponibilidades, pagamentos feitos, 
responsabilidades, valores cativos. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0034/011 - Gestão financeira do FDMU. Contém planos ordinários e suplementares e relatório 
financeiro referente ao ano de 1971. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0034/012 - Liquidação de despesas- Encerrado. Contém liquidação de despesas, informações sobre 
o crédito concedido para obras e aquisições de diverso material, correspondência trocada, contas correntes da despesa 
com a obra de construção de um pavilhão para sargentos no Hospital Militar Principal (HMP) em Lisboa, comprovativos de 
despesa. 1972 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/013/0034/013 - Relatórios das províncias ultramarinas relativos a 1974. Relatórios: Nº 1/74 - Alteração 
às tabelas de despesas do Comando Territorial Independente de Macau e Comando Naval de Cabo Verde.  
Nº 2/74 - Alterações das dotações inseridas no cap. 17º: despesas comuns, Forças Militares Extraordinária no Ultramar, 
despesa extraordinária do Orçamento Geral do Estado em vigor.  
Nº 3/74 Orçamento das Forças Terrestres de Macau/74.  
Nº 5/74 - Constituição de um Comando de Agrupamento Operacional da Guiné.  
Nº 7/74 - Créditos por abrir relativos a despesas de 72/73.  
Nº 8/74 - Informação sobre a cobertura financeira de novos encargos na Região Militar de Angola.  
Nº 12/74 - Encerramento de contas do OPFT de Cabo Verde/1972. 1974 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/014 

Título: Despesas de Cabo Verde 

Datas extremas: 1949 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 35) com um total de 4 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à aquisição de um terreno e de imóveis e despesas com o Troféu Salazar em 
Cabo Verde. 

 

UI 0035 

 

DC. PT/ADN/FDMU/014/0035/001 - Correspondência sobre taxa militar, restituição de verbas e notas do Comando Militar 
de Cabo Verde sobre transferência de verbas para conta do Ministério do Exército provenientes da receita do FDMU.  
Contém nota sobre conta corrente do Ministério do Exército sobre FDMU de Cabo Verde, depósito do Banco Nacional 
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Ultramarino, feito pela Repartição Central dos Serviços da Fazenda e Contabilidade de Cabo Verde para crédito do 
Ministério do Exército com o FDMU,informação sobre movimentação de contas do Depósito Geral de Material de Guerra. 
1949 / 1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/014/0035/002 - Despesas com o troféu Salazar em Cabo Verde. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/014/0035/003 - Aquisição de imóveis em Cabo Verde - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, informações, ofícios, recibos, certidão de escritura de compra e venda, pedido de autorizações de 
despesa, correspondência trocada e peças desenhadas. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/014/0035/004 - Aquisição de um terreno na Comando Territorial Independente de Cabo Verde - 
Encerrado. Contém correspondência trocada no âmbito da anulação de crédito e de aquisição de terreno e de material, 
ofícios, informações. 1974 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/015 

Título: Despesas de S. Tomé e Príncipe 

Datas extremas: 1950 / 1952 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 36) com 1 processo. 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas de São Tomé e Príncipe por conta do FDMU.  

 

UI 0036 

 

DC. PT/ADN/FDMU/015/0036/001 - Processo relativo a despesas de São Tomé e Príncipe por conta do FDMU.  Contém 
oficio do Gabinete do Ministro do Ultramar sobre a compra de um avião com despesa efetuada através do FDMU, 
informação sobre incorporação de mancebos, proposta da Repartição Militar de S. Tomé para a construção  de 3 casas, 
transferências de verba, proposta sobre fornecimento de viaturas ao serviço militar. 1950 / 1952 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/016 

Título: Despesas da Guiné 

Datas extremas: 1965 / 1970 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 37) com um total de 2 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas económicas do ano de 1964 e processo de pedido de verbas 
para o reordenamento e autodefesa da Guiné. 

 

UI 0037 

 

DC. PT/ADN/FDMU/016/0037/001 - Processo de despesas económicas de anos findos de 1964 na Guiné. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/016/0037/002 - Processo de pedido de verbas para reordenamento e auto-defesa de populações da 
Guiné.  Contém notas, ofícios, informações e mensagens. 1969 / 1970 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/017 

Título: Despesas de Angola 

Datas extremas: 1950 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 2 cxs. (nº 38 - 39) com um total de 9 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentos de despesa referentes ao transporte rodoviário e despesas efectuadas com uma equipa 
da RTP. 

 

UI 0038 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0038/001 - Correspondência sobre aspetos contabilísticos do FDMU em Angola e relatório do 
Comando Militar de Angola referente ao ano de 1951. 1950 / 1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0038/002 - Informações de autonomização de despesas efetuadas com uma equipa de reportagem 
da RTP que se deslocou a Angola para filmar as atividades das Forças Armadas.  Contém despesas efetuadas com fundos do 
FDMU. 1962 / 1963 
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DC. PT/ADN/FDMU/017/0038/003 - Mapas e correspondência sobre docagens e reparações de lanchas de fiscalização e de 
desembarque em Angola, incluindo sobressalentes e mapas de despesas. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0038/004 - Processo de crédito concedido ao Comando Naval de Angola para pagamento de 
despesas do FDMU da Armada. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0038/005 - Despesas dos anos económicos findos e ordens de pagamento da Marinha em Angola. 
1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0038/006 - Correspondência sobre despesa com o reforço do OPFNU - Angola 72. Contém ordens 
de pagamento e ofício. 1972 / 1973 

 

 

UI 0039 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0039/007 - Processo sobre transportes rodoviários em Angola, despesas e recibos justificativos - 
Volume I. Contém documentos de despesa relativos ao transporte de pessoal no mês de Dezembro. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0039/008 - Processo sobre transportes rodoviários em Angola, despesas e recibos justificativos- 
Volume II. Contém documentos de despesas relativos ao transporte de pessoal no mês de Janeiro. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/017/0039/009 - Processo sobre transportes rodoviários em Angola, despesas e recibos justificativos - 
Volume III. Contém documentos de despesas relativos ao transporte de pessoal no mês de Fevereiro. 1967 / 1968 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/018 

Título: Despesas de Moçambique 

Datas extremas: 1950 / 1951 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 40) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência sobre contabilidade do FDMU em Moçambique. 

 

UI 0040 

 

DC. PT/ADN/FDMU/018/0040/001 - Correspondência sobre contabilidade do FDMU em Moçambique. 1950 / 1951 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/019 

Título: Despesas de Timor 

Datas extremas: 1959 / 1959 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 41) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas por conta do FDMU do mês de Dezembro em Timor. 

 

UI 0041 

 

DC. PT/ADN/FDMU/019/0041/001 - Documentos de despesa por conta do FDMU do mês de dezembro em Timor. 1959 / 
1959 
 
 
 

SR. PT/ADN/FDMU/020 

Título: Despesas de Material Geral 
Datas extremas: 1952 / 1983 

Dimensão e suporte: Série constituída por 15 cxs. (nº 42 - 56) com um total de 135 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à aquisição de viaturas, material de guerra, fardamento, ordens de 
pagamento para despacho alfandegário, informações sobre viaturas blindadas e pedidos de autorização de despesa com os 
respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0042 
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DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/001 - Pagamento pelo FDMU à Fábrica Nacional de Armas Ligeiras pela manufatura de 
300.000 cartuchos de 7,7 mm M/923-E e 700.000 de 7,7 mm M/923-M para as províncias ultramarinas. 1952 / 1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/002 - Faturas e respetiva correspondência sobre despesas com viaturas. Contém instruções 
para o serviço dos arquivos DSU. 1953 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/003 - Verbas concedidas para liquidação de despesas com a aquisição de material de 
aquartelamento destinado às províncias ultramarinas com respetivo expediente. 1955 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/004 - Verbas concedidas e despendidas com respetivo expediente: metralhadoras, viaturas, 
transportes e outro material de guerra relativos às províncias ultramarinas. 1956 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/005 - Contrato de fornecimento de lança-granada, granadas de guerra e granadas de 
instrução pela Fábrica Espanhola Instalada S.A., de Zaragoza. 1958 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/006 - Processo sobre o apetrechamento de radioelétrico das estações navais de Luanda e 
Lourenço Marques. 1958 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/007 - Processo sobre o contrato para fornecimento de munições completas e embaladas 
para um morteiro de 8 cm. 1958 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/008 - Pagamentos à missão Panhard referente a carregadores e munições e transporte de 
material no navio "Sete Cidades". 1958 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/009 - Pagamento de ajudas de custo, aquisição de viaturas, ordens de pagamento e 
correspondência sobre munições, cavalos e espingardas G3 em Moçambique, Angola e Cabo Verde. Contém impressos. 
1958 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/010 - Processos de aquisição de material de guerra. 1958 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/011 - Autorização de despesa para aquisição de camiões "Barreiros TT 90".  Contém despesas 
de transporte, ajudas de custo, guias de remessa e faturas, com documentos justificativos. 1959 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/012 - Processos de atribuição de verbas à Marinha e à Força Aérea. Contém declarações, 
ordens de pagamento, correspondência. 1959 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/013 - Verbas concedidas para aquisição de 330 metralhadoras M/948 à FMBP. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0042/014 - Ajudas de custo e respetiva documentação, verba concedida para material de guerra e 
para amortização em Bissau e Timor. 1959 / 1966 

 

 

UI 0043 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/015 - Processo de aquisição, reparação e manutenção de material de guerra e sobressalentes 
da Força Aérea.  Contém orçamentos e planos de despesas da Força Aérea no Ultramar para o ano de 1960. 1960 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/016 - Processo de aquisição, reparação e manutenção de material de guerra e sobressalentes 
da Marinha.  Contém orçamentos e planos de despesas da Marinha no Ultramar, informações, correspondência. 1960 / 
1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/017 - Processo com mapas, informações e ordens de pagamento da Força Aérea para 
pagamento da compra de aviões, helicópteros, munições e outros serviços. Contém ordens de pagamento, receitas de 
operações de tesouraria. 1960 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/018 - Processo de aquisição de material de guerra e situação do FDMU nos diversos 
territórios em 19/11/1962. Contém alçado de um projeto de uma oficina para carpintaria. 1960 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/019 - Processo sobre a construção de lanchas de desembarque e de fiscalização da Marinha. 
Contém documentos com despesas com deslocações. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/020 - Verbas concedidas para despacho alfandegário de material. Contém ordens de 
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pagamento 77, 92 e 93. 1960 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/021 - Correspondência referente à aquisição de camiões "Barreiros". Contém documento 
relativo à concessão de um adiantamento no FDMU. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/022 - Processo de aquisição de duas lanchas patrulhas da classe Bellatrix para Angola e Guiné 
pelo FDMU da Marinha. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/023 - Correspondência sobre aquisição de 8 motores "FODEN" tipo "FD6" e "FD6 MK VII".  
Contém informações, ofícios. 1961 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/024 - Legislação diversa sobre o FDMU. Inclui a cópia do regulamento para a formação de 
contratos em matéria de administração militar. 1961 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/025 - Aquisição de aviões pela Força Aérea para Angola e Moçambique. 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0043/026 - Correspondência das várias províncias ultramarinas sobre aquisição de materiais para 
preparação dos aviões DO-27, adquiridos à FAA e equipamento de tiro e "kits" de modificação, com documentos 
justificativos. 1962 / 1964 

 

 

UI 0044 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0044/027 - Processo de aquisição de bombas aeronáuticas e diverso material da Força Aérea. 
Contém pedido de autorização de despesa, informações, contas correntes. 1962 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0044/028 - Processo sobre a verba concedida à Força Aérea para material de guerra. Contém 
pedido de autorização de despesa, informações, correspondência. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0044/029 - Processo para aquisição de material e respetivo expediente. Contém ordens de 
pagamento para aquisição e adaptação. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0044/030 - Conta de caixa com mapas e justificativos de material de aquartelamento para a Guine, 
verba concedida para a manufatura de material de guerra, liquidação da 1ª prestação de empréstimo à CGDCP, 
beneficiação de camiões "Barreiros". 1963 / 1965 

 

 

UI 0045 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/031 - Planos de aquisição de munições.  Contém ofícios e prestação de contas de aquisição 
de munições e justificativos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/032 - Correspondência sobre o empréstimo para aquisição de helicópteros. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/033 - Aquisição de viaturas. Contém ordens de pagamento, informação sobre a prestação de 
contas de aquisição de viaturas automóveis, contas correntes da despesa com o FDMU, comprovativos de despesa, 
correspondência trocada. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/034 - Processo de aquisição de lanchas pelo FDMU da Marinha. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/035 - Material automóvel, de transmissões e outro material. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/036 - Processo de revisão de material aeronáutico pela Força Aérea. Contém pedidos de 
autorização de despesa, correspondência. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/037 - Processo de aquisição de armamento ligeiro para Moçambique pelo FDMU da Marinha. 
1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/038 - Processo de aquisição de auto- tanques para águas e um auto- tanque para limpeza de 
fossa pela Direcção da Arma de Engenharia. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/039 - Correspondência com informação da Direção da Arma de Engenharia para a aquisição 
de 20 dumpers e sobressalentes.  Contém catálogo. 1965 / 1965 
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DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/040 - Correspondência cominformação da Direcção da Arma de Engenharia para a aquisição 
de 6 atrelados platafoRM Angolas com reboque.  Contém catálogos. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/041 - Correspondência cominformação da Direcção da Arma de Engenharia para a aquisição 
de 8 conjuntos de motoniveladoras.  Contém catálogos. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/042 - Processo com informação da Direção da Arma de Engenharia sobre o concurso público 
para a aquisição de 10 tratores agrícolas industriais.  Contém catálogos. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/043 - Correspondência com propostas de fornecimento da STET para venda de 2 conjuntos 
de tratores e outros materiais. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/044 - Processo de liquidação de agulhas de minas. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/045 - Transferência de saldo de 1964 OPFTU- Autorização de despesa para liquidação de 
fardamento e artigos distribuídos a praças embarcadas para Macau, com documentos respetivos (Cabo Verde, São Tomé e 
Príncipe, Angola e Moçambique). Contém documentos sobre aquisição de dois bulldozers para a Guiné. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0045/046 - Processo de aquisição de armamento ligeiro para a Marinha. 1965 / 1966 

 

 

UI 0046 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/047 - Processo para aquisição de equipamentos e fardamentos de unidades de fuzileiros pelo 
FDMU da Armada. Contém cópias de conta de caixa. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/048 - Contrato de fornecimento, minuta do contrato, pedidos de autorização de despesa 
relativos ao fornecimento de seis tratores bulldozer sobre rodas e três escarificadores - Volume I. Contém ordem de 
pagamento e contrato. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/049 - Aquisição de cinco tratores angledozer sobre lagartas e três escatificadores, e respetiva 
liquidação parcial do valor do contrato e documentos administrativos - Volume II. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/050 - Contrato de fornecimento, minutas do contrato, relativas à aquisição de oito 
motoniveladoras, oito cabines abertas, quatro conjuntos de sobresselentes, e quatro rodas sobresselentes completas - 
Volume III. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/051 - Contrato de fornecimento, minutas do contrato, pedidos de autorização de despesa e 
liquidação de verbas relativos à aquisição de vinte Dumpers e dez conjuntos de acessórios - Volume IV. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/052 - Contrato de fornecimento, minutas do contrato, pedidos de autorização de despesa e 
liquidação de verbas relativos à aquisição de cinco cilindros vibradores e cinco coleções de acessórios - Volume V. 1966 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/053 - Contrato de fornecimento, minutas do contrato, pedidos de autorização de despesa, 
liquidação de verbas relativos à aquisição de um auto-tanque para a limpeza de fossas por vácuo - Volume VI.  1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/054 - Contrato de fornecimento, minutas do contrato, pedidos de autorização de despesa e 
liquidação de verbas relativas à aquisição de dois tratores angledozer sobre lagartas e um escarificador - Volume VII. 1966 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/055 - Contrato de fornecimento, minutas de contrato, pedidos de autorização de despesa, 
liquidação de verbas relativas à aquisição de três tratores angledozer sobre lagartas e dois escarificadores - Volume VIII. 
1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/056 - Aquisição de dez grupos eletrogéneos da classe de 35 KVA- Volume IX. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/057 - Contrato de fornecimento relativo à aquisição de doze tratores agrícola-industriais com 
acessórios - Volume X. Contém minuta do contrato, ordens de pagamento, liquidação de verbas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/058 - Contrato de fornecimento relativo à aquisição de quinze auto-tanques de 5.000 litros 
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para água - Volume XI. Contém minuta do contrato, ordens de pagamento, liquidação de verbas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/059 - Contrato de fornecimento relativo à aquisição de doze grupos eletrogéneos de 35,6 
KVA e oito coleções de sobresselentes - Volume XII. Contém minuta do contrato, ordens de pagamento, liquidação de 
verbas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/060 - Contrato de fornecimento, minutas do contrato, pedidos de autorização de despesa, 
liquidação de verbas relativos à aquisição seis viaturas de reboque, seis semi-atrelados e três sistemas Dolly - Volume XIII. 
Contém minuta do contrato, ordens de pagamento, liquidação de verbas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/061 - Liquidação de 16 aviões DO-27 à Força Aérea alemã com saldo de 62.698$80 do crédito 
concedido para aquisição do material. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/062 - Processo sobre operações de tesouraria e atribuição de verbas do FDMU em Cabo 
Verde e Angola. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/063 - Aquisição de aviões DO-27 e aviões T6 - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da liquidação de encargos e da prestação de contas de aquisição 
de aviões DO-27 e T6, pedidos de autorização de despesa, informações, ofícios, conta corrente de despesa com FDMU. 
1965 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0046/064 - Processo sobre verbas concedidas para aquisição de arquivos das tropas paraquedistas 
do Ultramar pela Força Aérea. 1966 / 1966 

 

 

UI 0047 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0047/065 - Aquisição de diverso material, correspondência trocada, liquidação de encargos, 
informações, despachos - Volume I. Contém contas correntes de receita e despesa, correspondência trocada, prestação de 
contas de crédito concedido para a aquisição de diverso material para o Exército, comprovativos de despesa, ordens de 
pagamento, aquisição de material hospitalar e sanitário, contrato para fornecimento de material sanitário, pedidos de 
autorização de despesa, informações, cadernos de encargos, liquidação de encargos. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0047/066 - Correspondência trocada, liquidação de encargos, informações, caderno de encargos, 
contratos de fornecimento de material hospitalar, pedidos de autorização de despesa - Volume II. Contém contas correntes 
de receita e despesa, correspondência trocada, prestação de contas de crédito concedido para a aquisição de diverso 
material para o Exército, comprovativos de despesa, ordens de pagamento, aquisição de material hospitalar e sanitário, 
contrato para fornecimento de material sanitário, pedidos de autorização de despesa, informações, cadernos de encargos, 
liquidação de encargos. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0047/067 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de diverso material, 
comprovativos de despesa - Volume III. Contém contas correntes de receita e despesa, correspondência trocada, prestação 
de contas de crédito concedido para a aquisição de diverso material para o Exército, comprovativos de despesa, ordens de 
pagamento, aquisição de material hospitalar e sanitário, contrato para fornecimento de material sanitário, pedidos de 
autorização de despesa, informações, cadernos de encargos, liquidação de encargos. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0047/068 - Justificação de despesas e envio de conta corrente - Volume IV. Contém contas 
correntes de receita e despesa, correspondência trocada, prestação de contas de crédito concedido para a aquisição de 
diverso material para o Exército, comprovativos de despesa, ordens de pagamento, aquisição de material hospitalar e 
sanitário, contrato para fornecimento de material sanitário, pedidos de autorização de despesa, informações, cadernos de 
encargos, liquidação de encargos. 1967 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0047/069 - Correspondência trocada, pedidos de autorização de despesa, aquisição de material 
hospitalar - Volume V. Contém contas correntes de receita e despesa, correspondência trocada, prestação de contas de 
crédito concedido para a aquisição de diverso material para o Exército, comprovativos de despesa, ordens de pagamento, 
aquisição de material hospitalar e sanitário, contrato para fornecimento de material sanitário, pedidos de autorização de 
despesa, informações, cadernos de encargos, liquidação de encargos. 1968 / 1968 
 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0047/070 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de diverso material, 
comprovativos de despesa - Volume VI. Contém contas correntes de receita e despesa, correspondência trocada, prestação 
de contas de crédito concedido para a aquisição de diverso material para o Exército, comprovativos de despesa, ordens de 
pagamento, aquisição de material hospitalar e sanitário, contrato para fornecimento de material sanitário, pedidos de 
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autorização de despesa, informações, cadernos de encargos, liquidação de encargos. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0047/071 - Correspondência trocada, transferência de verbas relativas a aquisição de material 
hospitalar - Volume VII. Contém contas correntes de receita e despesa, correspondência trocada, prestação de contas de 
crédito concedido para a aquisição de diverso material para o Exército, comprovativos de despesa, ordens de pagamento, 
aquisição de material hospitalar e sanitário, contrato para fornecimento de material sanitário, pedidos de autorização de 
despesa, informações, cadernos de encargos, liquidação de encargos. 1969 / 1969 

 

 

UI 0048 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0048/072 - Força Aérea: PAD's com documentos justificativos- Volume I. Contém documentos 
relativos a montagens de equipamentos e comunicações, pedidos de autorização de despesa, ordens de pagamento. 
Volume II. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0048/073 - Força Aérea: PAD's com documentos justificativos- Volume II. Contém documentos 
relativos a montagens de equipamentos e comunicações, pedidos de autorização de despesa, ordens de pagamento. 
Volume II. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0048/074 - Força Aérea: Aprovação do PAD's com documentos justificativos- Volume III. 1967 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0048/075 - Construção de 6 corvetas - Encerrado. Contém ordens de pagamento, correspondência 
trocada no âmbito da comparticipação na aquisição de corvetas e da liquidação de despesa, prestação de contas, ofícios, 
informações. 1966 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0048/076 - Defesa Nacional: Despesa de conservação e reparação de material - máquinas de 
escrever, de calcular e duplicadores, com respetivos documentos justificativos. Contém ordens de pagamento, informações 
sobre conservação e reparação de material, documentos de despesa. 1966 / 1976 

 

 

UI 0049 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0049/077 - FDMU- Liquidado - Despesas com aquisição de material- Volume I. Contém 
informações, correspondência trocada, comprovativos de despesa, guias de entrega, contas correntes, contratos referentes 
à aquisição de fornecimento de material de engenharia, liquidação de encargos, no ano de 1967. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0049/078 - FDMU- Liquidado Volume II. Contém informações, aquisição de diverso material, 
correspondência trocada, comprovativos de despesa, guias de entrega, contas correntes, contratos referentes à aquisição 
de fornecimento de material de engenharia, liquidação de encargos, no ano de 1968. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0049/079 - FDMU- Liquidado Volume III. Contém informações, aquisição de diverso material, 
correspondência trocada, comprovativos de despesa, guias de entrega, contas correntes, contratos referentes à aquisição 
de fornecimento de material de engenharia, liquidação de encargos, no ano de 1969, 1971 e 1972. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0049/080 - OFMEU - Plano de aquisição de material para o Ministério do Exército - 1968, conforme 
documentos justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0049/081 - Processo com infraestruturas de prestação de contas de 2 créditos concedidos à Força 
Aérea no valor de 7.290.3870$60 para instalação de foguetes, porta-bombas e adaptadores para bombas. Contém mapas 
de conta corrente, ofícios e recibos. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0049/082 - Processo da verba concedida para aquisição de munições com prestação de contas pelo 
FDMU da Força Aérea com respetiva documentação. 1968 / 1969 

 

 

UI 0050 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/083 - Aquisição de minas A/P de fragmentação e de material de engenharia para criação de 
obstáculos- Volume I. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/084 - Aquisição de minas A/P de sopro e de fragmentação. Volume II. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/085 - Prestação de contas de verba concedida para material de engenharia e aquisição de 
minas - Volume III. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/086 - Aquisição de minas A/P estáticas de fragmentação, aquisição de material de 
engenharia- Volume IV. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/087 - Contrato de fornecimento de aquisição de minas A/P estáticas de fragmentação, 
material de engenharia para a criação de obstáculos- Volume V. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/088 - Prestação de contas de verba concedida para a aquisição de materiais destinados à 
criação de obstáculos nos TO da Guiné, Angola e Moçambique- Volume VI. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/089 - Aquisição de explosivos e acessórios- Volume VII. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/090 - Prestação de contas de crédito concedido para aquisição de munições destinadas à 
criação de obstáculos, aquisição de 46.000 disparadores de tração-lateral- Volume VIII. 1975 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/091 - Informação 2768/AF/70 sobre homologação de despesas com transportes marítimos. 
Contém recibos e documentos justificativos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/092 - Informação 2604/AF/70 sobre homologação de despesas com transportes marítimos. 
Contém recibos e documentos justificativos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/093 - Informação 2773/AF/70 sobre homologação de despesas com transportes marítimos. 
Contém recibos e documentos justificativos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0050/094 - Informação 2504/AF/70 sobre homologação de despesas com transportes marítimos. 
Contém recibos e documentos justificativos. 1968 / 1969 

 

 

UI 0051 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/095 - Exército: Aquisição de munições, viaturas e diverso material de guerra, com 
documentos justificativos. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/096 - Informação 2579/AF/69 sobre homologação de despesas com transportes marítimos.  
Contém recibos e documentos justificativos. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/097 - Processo com verba concedida para aquisição de material e obras do FDMU em 
Moçambique. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/098 - Proposta para o fornecimento de cerca de 100 a 400 viaturas táticas TG da classe de 2-
1/2 Ton e sobresselentes e de cerca de 200 a 400 viaturas táticas TGD da classe de 1 Ton 4x4 diesel, gasolina e 
sobresselentes - Volume I. 1970 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/099 - Aquisição de 30 viaturas tácticas TG de 1 e 3 Ton- Volume II. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/100 - Aquisição de 30 viaturas tácticas TG de 1 e 3 Ton- Volume III. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/101 - Aquisição de 30 viaturas tácticas TG de 1 e 3 Ton- Volume IV. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/102 - Aquisição de viaturas tácticas TG Gazela e Leopardo e sobresselentes- Volume V. 1974 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/103 - Contrato para o fornecimento pela firma Bravia de viaturas Gazela e Leopardo e 
respetivos sobresselentes - Volume VI. 1975 / 1978 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0051/104 - Informação 28/AF/70 sobre homologação de despesas com transportes marítimos. 
Contém recibos e documentos justificativos. 1970 / 1970 

 

 

UI 0052 
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DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/105 - Processo sobre o saldo disponível em crédito concedido em 1971, destinado à 
aquisição de material de aquartelamento para o Exército e respetivos documentos. 1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/106 - Constituição de uma reserva de granadas de mão GMD M/963. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada, informações, descativação de saldo disponível em crédito 
atribuído para suportar o encargo com a constituição de 400.000 GMD M/963, comprovativos de despesa. 1970 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/107 - Reapetrechamento da Fabrica Nacional de Cordoaria. Contém ordens de pagamento, 
correspondência trocada e prestação de contas, informações, faturas. 1970 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/108 - Aquisição de Sobressalentes para stock no Ultramar- 2ª parcela- Volume I. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/109 - Aquisição de Sobressalentes para stock no Ultramar- 2ª parcela- Volume II. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/110 - Contrato nº 2 relativo aos sobresselentes diversos para motor diesel Pielstick PC 2 
destinados as corvetas da classe "João Coutinho" e aquisição de sobressalentes para stock no Ultramar- 2ª parcela- Volume 
III. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/111 - Aquisição de Sobressalentes para stock no Ultramar- 3 ª parcela- Volume IV. 1974 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0052/112 - Aquisição de Sobressalentes para stock no Ultramar- 3 ª parcela- Volume V. 1975 / 
1977 

 

 

UI 0053 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/113 - Processo de concessão de verbas para aquisição de móveis para o edifício do Serviço 
Postal Militar de Luanda e respetivos justificativos. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/114 - EMGFA: Encargos derivados da venda de granadas de obus 105 mm à RFA e 
homologação das despesas. 1971 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/115 - EMGFA: Planeamento e orçamento. Contrato de fornecimento pela firma "Bravia", 
viaturas "Gazela" e "Leopardo" e respetivos sobressalentes, com os respetivos justificativos. 1971 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/116 - Processo sobre novos paióis na região de Lisboa, fornecimento de pá escavadora ao 
Campo de Tiro de Alcochete, armamento e equipamento para CCMD 4041, aquisição de 2 viaturas de radiorastreio para os 
Serviços Sociais das Forças Armadas e aquisição de moeda estrangeira, notas e ofícios diversos. (Angola e Moçambique). 
1972 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/117 - Aquisição de lança granadas foguete e respetivas granadas - Encerrado. Contém 
correspondência trocada no âmbito da aquisição de lança granadas, foguete e respetivas granadas, informações e verbetes. 
1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/118 - Transporte de 5 autometralhadoras de Lourenço Marques para Luanda - Encerrado. 
Contém ordens de pagamento, correspondência trocada no âmbito do transporte de 5 auto-metralhadoras de Lourenço 
Marques para Luanda, de liquidação de despesas e de encargos, prestação de contas, informações, ofícios, recibos, faturas. 
1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/119 - Exército: Aquisição de meios de frio para o Comando Territorial Independente da 
Guiné, Região Militar de Angola e Comando Territorial Independente de Cabo Verde, com documentos justificativos. 1973 / 
1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0053/120 - Aquisição de teleimpressores - Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas 
autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição de teleimpressores, ofícios, guias de entrega, informações, 
pedidos de autorização de despesas. 1973 / 1975 

 

 

UI 0054 
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DC. PT/ADN/FDMU/020/0054/121 - Aquisição material psicotécnico e laboratorial - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição de material psicotécnico e laboratorial 
e da liquidação de encargos, prestação de contas, contrato para fornecimento de material psicotécnico e laboratorial, 
informações, ofícios, recibos, faturas. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0054/122 - Exército: Aquisição em França de material de guerra e aquisição de 10.000 minas anti-
carro em Espanha, com os respetivos documentos justificativos. 1973 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0054/123 - Reparação de capacetes de aço e fornos Rekena - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada, contratos de reparação, faturas, recibos, informações, pedido 
de autorização de despesa. 1973 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0054/124 - Aquisição de pás para Helicópteros A III- Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, comprovativos de despesa, correspondência trocada, informações, pedidos de autorização de 
despesa. 1973 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0054/125 - Aquisição de equipamento IFF- Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas 
autorizadas, informações, conta corrente com FDMU, comprovativos de despesa. 1973 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0054/126 - Aquisição munições para o Exército - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito de aquisição de munições para o Exército, ofícios, informações, 
notas e recibos. 1973 / 1978 

 

 

UI 0055 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0055/127 - Plano de orçamento da Divisão de Administração Financeira (DIAF) do EMGFA. Contém 
documentação sobre a instalação de uma unidade de hemodialise do Hospital Militar nº 1, transferência dos fundos da 
Organização Provincial de Voluntários e Defesa Civil de Angola (OPVDCA), com poder da Agência Geral do Ultramar por 
intermédio da Agência Militar e despesas de anos findos, com os respetivos documentos justificativos 
. 1973 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0055/128 - Aquisição de sobresselentes para pesquisadores de minas - Encerrado. Contém 
correspondência trocada no âmbito da aquisição de sobresselentes para pesquisadores de minas, ofícios, informações, 
caderno encargos. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0055/129 - Operação Bartolomeu II- Encerrado. Contém ordens de pagamento, informações sobre 
homologação de contas e Operação Bartolomeu II, aquisição na RAS de material de aquartelamento, correspondência 
trocada, folha de controlo de documentos muito secretos. 1974 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0055/130 - Aquisição viaturas Berliet - Tramagal- Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
informações sobre aquisição de 47 viaturas "Berliet - Tramagal", contas correntes de despesa com a aquisição das viaturas, 
comprovativos de despesa, contrato de cessão de crédito, contrato definitivo e minuta do contrato definitivo para o 
fornecimento das viaturas, correspondência trocada. 1974 / 1975 

 

 

UI 0056 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0056/131 - Aquisição viaturas táticas 6 Ton Berliet - Tramagal. Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, informação e correspondência trocada referente à aquisição de viaturas, e comprovativos de despesa. 1974 / 
1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0056/132 - Aquisições de aparelhos de sessão noturna RANK - Encerrado. Contém despesas 
autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição de aparelhos de visão noturna, ofícios, informações. 1974 / 
1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0056/133 - Direcção do Serviço de Material: Aquisição de 100 dispositivos anti-emboscada àfirma 
Bravia, com os respetivos documentos. Contém pareceres. 1975 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0056/134 - Aquisição de viaturas tácticas de classe 1/4 a 1/2 Ton (4x4)- Encerrado. Contém 
correspondência trocada sobre aquisição de sobressalentes para viaturas tácticas 1/4 a 1/2 ton, comprovativos de despesa, 
contrato definitivo para o fornecimento ao exército português de 42 viaturas tácticas 1/4 a 1/2 Land Rover, informações. 
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1975 / 1983 

 

DC. PT/ADN/FDMU/020/0056/135 - EMGFA: DIAF - Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira.  
Contém pedido de empréstimo para a manutenção militar, aquisição de aparelhos, cooperação com a República da Guiné 
Bissau, construção de alojamento para cooperantes e respetivos documentos justificativos. 1979 / 1981 

 

 

 
SR. PT/ADN/FDMU/021 

Título: Despesas de Material de Cabo Verde 

Datas extremas: 1955 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 57) com um total de 2 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém correspondência sobre o pagamento de despesas efetuadas com o embarque de munições para Cabo 
Verde e documentação referente às Oficinas Navais de S. Vicente em Cabo Verde. 

 

UI 0057 

 

DC. PT/ADN/FDMU/021/0057/001 - Correspondência relativa ao pagamento de despesas efetuadas com o embarque de 
munições para Cabo Verde.  Contém classificador para 1955 da Repartição de Administração da Direção dos Serviços do 
Ultramar. 1955 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/021/0057/002 - Oficinas navais de S. Vicente, em Cabo Verde (ONSV)- Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito do subsídio reembolsável para as ONSV, 
informações, ofícios, memória justificativa, orçamento ordinário de 1970, orçamento suplementar do ano económico de 
1971 das ONSV, certidão de receita, orçamento privativo das ONSV. 1968 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/022 

Título: Despesas de Material da Guiné 

Datas extremas: 1954 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 4 cxs. (nº 58 - 61) com um total de 17 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a ordens de pagamento, despesas autorizadas, instalação de duas 
batarias, aquisição de mobiliário e equipamento elétrico com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0058 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0058/001 - Pagamento pelo FDMU ao Comando Militar da Guiné relativo a uma importância 
mencionada no relatório adicional da Inspeção Administrativa aos Serviços do Comando Militar da Guiné. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0058/002 - Contas de caixa-extra da Guiné nos meses de novembro e dezembro de 1963. Contém 
plano de 1963 para a Marinha, docagens e reparações de lanchas de fiscalização e de desembarque incluindo os respetivos 
sobressalentes para a Guiné. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0058/003 - Processo sobre verbas concedidas para organização da Força Aérea para apoio aéreo 
na Guiné. 1963 / 1966 

 

 

UI 0059 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0059/004 - Processo pela verba concedida para aquisição de embarcações com e sem motor para a 
Guiné pela Marinha. 1963 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0059/005 - Processo de aquisição de material de sapadores para a Guiné. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0059/006 - Processo de aquisição de material de normalização para o Comando Territorial 
Independente da Guiné e respetivos justificativos. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0059/007 - Fornecimento de um lote de ferramentas e sobressalentes de tele- impressor para o 
Comando Chefe da Guiné - Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, informações sobre prestação 
de contas de verba concedida para o fornecimento de um lote de ferramentas e sobressalentes de teleimpressor para o 
Comando Chefe da Guiné, comprovativos de despesa. 1969 / 1974 
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DC. PT/ADN/FDMU/022/0059/008 - Material de Guerra para a PSP da Guiné - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, informações sobre material de guerra para a PSP, correspondência trocada, comprovativos de 
despesa. 1969 / 1975 

 

 

UI 0060 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0060/009 - Instalação de duas batarias antiaéreas na Guiné- Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, contas correntes de despesas, declarações de transferências de "Fundo de Tesouro" para "Fundos Privativos- 
Receitas Cobradas", informações sobre prestação de contas de verbas concedidas para instalação das batarias na Guiné. 
1971 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0060/010 - Defesa antiaérea da província da Guiné - Encerrado. Contém correspondência trocada 
no âmbito da defesa antiaérea da província da Guiné, ofícios, notas, programa do concurso. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0060/011 - Aquisição de mobiliário para apetrechamento de habitações militares/CTG - Encerrado. 
Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da despesa com material, ofícios, 
informações, recibos, faturas, contas correntes para a aquisição de material. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0060/012 - Concessão de Crédito para a aquisição de material para a Guiné - Encerrado. Contém 
ordens de pagamento, correspondência, pedidos de autorização de despesa, informações. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0060/013 - Equipamento Elétrico para Bissau - Encerrado. Contém despesas autorizadas, 
informações, ordens de pagamento, conta corrente da despesa com a aquisição do equipamento eletrónico, comprovativos 
de despesa, mensagens, minuta de contrato do Batalhão de Engenharia nº 447, caderno de encargos, correspondência 
trocada. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0060/014 - Concessão de material necessário a recompletamento em consequência da deslocação 
de 1ª Companhia para a Guiné - Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada 
no âmbito da aquisição de material para a Guiné, da liquidação de encargos e das contas correntes, informações, ofícios, 
pedido de autorização de despesas. 1973 / 1976 

 

 

UI 0061 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0061/015 - Necessidades de fardamento para milícias da Guiné - Encerrado - II Pasta. Contém 
ordens de pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da liquidação de encargos, prestação de 
contas do crédito concedido para aquisição de diverso material destinado às milícias da Guiné, conta corrente de despesa, 
faturas, pedidos de autorização de despesa, ofícios, informações. 1973 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0061/016 - Aquisição de um teleimpressor "Siemens" - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, homologação de contas, correspondência trocada, prestação de contas sobre a aquisição do 
teleimpressor para o Comando Chefe das Forças Armadas da Guiné, recibos, ofícios, informações, pedidos de autorizações 
de despesa. 1973 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/022/0061/017 - Aquisição de 4 viaturas TP para o Comando Territorial Independente da Guiné -  
Encerrado. Contém correspondência trocada no âmbito da aquisição de viaturas. 1974 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/023 

Título: Despesas de Material de Angola 

Datas extremas: 1958 / 1980 

Dimensão e suporte: Série constituída por 6 cxs. (nº 62 - 67) com um total de 29 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à aquisição de viaturas, material de guerra, aquisição e reparação de 
diversos materiais, mobiliário para habitações militares com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0062 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0062/001 - Processo de compra de camiões Barreiros para o Comando Militar de Angola. 1958 / 
1961 
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DC. PT/ADN/FDMU/023/0062/002 - Plano de 1962, plano de 1963, plano de 1964 - Cancelado. Contém correspondência 
trocada, informações sobre viaturas blindadas "Panhard" e aquisição de sobressalentes, relações dos sobressalentes 
"Panhard". 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0062/003 - Processo de aquisição de granadas anti-RIOT para Angola. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0062/004 - Processo sobre embarcação com motor para Angola pelo FDMU da Marinha. 1963 / 
1963 

 

 

UI 0063 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0063/005 - Processo com informações, contas correntes e recibos sobre aplicação de verbas para 
instalação em Angola de uma cadeia de montagem para reparação de viaturas, por crédito concedido pelo FDMU- Volume 
I. Contém informação sobre a prestação de contas referentes à aquisição e aluguer de filmes . 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0063/006 - Processo com informações, contas correntes e recibos sobre aplicação de verbas para 
instalação em Angola de uma cadeia de montagem para reparação de viaturas, por crédito concedido pelo FDMU- Volume 
II. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0063/007 - Processo sobre sobressalentes para a Força Aérea em Angola. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0063/008 - Processo com informações, ofícios e contas correntes relativas à aquisição de tubos 
lança-foguetes SNEB de 37 mm para Angola e prestação de contas do FDMU - Exército. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0063/009 - Mapas referentes a compras de combustíveis da Região Militar de Angola. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0063/010 - Verba concedida para aquisição de dispositivo sonoro Loudhailer  para Angola. 1966 / 
1967 

 

 

UI 0064 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0064/011 - Processo de contas da Direcção Geral de Infraestruturas da 2ª Região Aérea - Angola de 
obras em diversos hangares e autonomização de pagamento e recibos vários. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0064/012 - Processo da verba concedida para trabalhos a executar em lanchas para atuação no Rio 
Cuito, em Angola, com respetivos documentos justificativos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0064/013 - Aquisição de Produtos - Conta-corrente de Angola - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito de aquisição de produtos, ofícios, informações, 
aquisição de material, pedidos de autorização de despesa. 1968 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0064/014 - Construção de compactadores  "UL ASMA/70"- Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, correspondência trocada, informações sobre a prestação de contas do crédito concedido para a construção de 
compactadores "UL ASMA/70" e de pedidos de concessão de verba para estudo de "rebenta-minas", propostas de 
pagamento, folhas de controlo de mão de obra por O. T. , recibos, esboço do protótipo rebenta- minas UL/ASMA 70. 1970 / 
1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0064/015 - Transferência do DF10 para encargos com a transferência de um destacamento de 
fuzileiros de Chilombo para Vila Nova da Armada. Contém correspondência trocada no âmbito da transferência do 
destacamento de fuzileiros, informações, processo técnico-administrativo, peças escritas e peças desenhadas. 1972 / 1973 

 

 

UI 0065 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0065/016 - Transferência do Destacamento de Fuzileiros Especiais 10 (DFE 10) para Vila Nova da 
Armada. Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada e prestação de contas no âmbito 
de encargos com a transferência do destacamento informações fatura, conta corrente da obra. 1972 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0065/017 - Centro de Instrução de Infantaria do Ambriz (CIIA) - Encerrado. Contém ordens de 
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pagamento, despesas autorizadas, informações, conta corrente da despesa com FDMU para aquisição de aquartelamento 
para o CIIA, liquidação de encargos, comprovativos de despesa, pedidos de autorização de despesas, aquisição de material 
para o CIIA, minuta do contrato definitivo para o fornecimento de aquisição de viaturas. 1972 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0065/018 - Aquisição de material transmissões para a CHERET - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição de material de transmissões, conta 
corrente, informações, ofícios, faturas, mensagens, contrato definitivo para aquisição de recetores. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0065/019 - Aquisição e reparação de diversos materiais através da Região Militar de Angola. 
Contém informações de prestação de contas de aquisição e reparação de materiais através da Região Militar de Angola, 
comprovativos de despesas, contas correntes da obra para aquisição de sobressalentes e reparações PAD nº 2504/SME/73. 
1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0065/020 - Aquisição de barracas para instalação de órgãos de intendência. Contém despesas 
autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição de barracas tipo Fernandes para instalação de órgãos de 
intendência, ofícios, informações, contrato referente ao fornecimento de quatro edifícios metálicos pré-fabricados tipo 
caserna. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0065/021 - Verba para Ação Psicológica (APSIC) do Comando-Chefe de Angola - Encerrado. Contém 
ordens de pagamento, despesas autorizadas, ofícios, informações, faturas, prestação de contas concedida ao COMCHEFE de 
Angola para a aquisição de artigos e maquinaria para impressão, pedidos de autorização de despesa, correspondência 
trocada no âmbito do orçamento para 1973 - verbas para a APSIC. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0065/022 - Aquisição 38 viaturas Região Militar de Angola - Encerrado. Contém ordens de 
pagamentos, despesas autorizadas, informações, correspondência trocada, comprovativos de despesa, prestação de 
contas, liquidação de encargos, contrato definitivo para o fornecimento de 11 viaturas Mercedes- Benz Modelo 0309D/35 
TP 21, aquisição de viaturas TP e TG para Angola com cobertura em disponibilidades a ceder pela rubrica de "combustíveis e 
lubrificantes" do orçamento privativo do respetivo comando. 1973 / 1975 

 

 

UI 0066 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0066/023 - Mobiliário para habitações militares - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição de mobiliário para habitações militares, ofícios, 
conta corrente, prestação de contas, guias de entrega. 1973 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0066/024 - Aquisição de diversos materiais para a Comando Chefe das Forças Armadas de Angola. 
Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, correspondência no âmbito da aquisição de diversos materiais para o 
Comando Chefe de Angola e da liquidação de encargos, ofícios, informações, faturas, pedido de  autorizações de despesa, 
conta corrente referente a aquisição de um transformador elétrico de 200 kwA. 1973 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0066/025 - Necessidades de aquisição e receção de diversos materiais apresentadas pela RM 
Angola. Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição e reparação 
de diverso material para a Região Militar de Angola, ofícios, liquidação de encargos, informações, faturas, conta corrente da 
obra nº 11083, pedidos de autorização de despesa, minutas de contrato de fornecimento de material, relatório trimestral 
do Comando-Chefe das Forças Armadas em Angola relativo ao período de  1 de Janeiro a 31 de Março de 1973. 1973 / 1977 

 

 

UI 0067 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0067/026 - Prestação de contas referente às verbas gastas com aquisição de materiais para a 
messe de sargentos do Luso, da Região Militar de Angola. Contém mapas e contratos de concurso público, faturas e recibos 
justificativos,  guias de entrega e mapas de conta corrente, ordens de pagamentos, ofícios diversos. 1973 / 1980 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0067/027 - Aquisição e reparação de diversos materiais através da Região Militar de Angola. 
Contém informações de prestação de contas de aquisição e reparação de materiais através da Região Militar de Angola: 
comprovativos de despesas, contas correntes da obra para aquisição de sobressalentes e reparações PAD nº 2504/SME/73 
e PAD nº 2505/SME/73, correspondência trocada. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/023/0067/028 - Aquisição e reparação de diversos materiais através da Região Militar de Angola. 
Contém comprovativos de despesa, correspondência trocada, ordem de pagamento. 1974 / 1975 
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DC. PT/ADN/FDMU/023/0067/029 - Aquisição e reparação de diversos materiais através da Região Militar de Angola. 
Contém informações de prestação de contas de aquisição e reparação de materiais: homologação, comprovativos de 
despesas, contas correntes da obra para aquisição de sobressalentes e reparações PAD nº 2504/SME/73 e PAD nº 
2505/SME/73, correspondência trocada. 1974 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/024 

Título: Despesas de Material de Moçambique 

Datas extremas: 1957 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 7 cxs. (nº 68 - 74) com um total de 32 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à aquisição de viaturas, pneus, equipamento de cozinha, assistência militar 
e transporte com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0068 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0068/001 - Correspondência entre a 3ª Repartição do SGDN e o FDMU (Moçambique). Contém 
requisições. 1957 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0068/002 - Crédito concedido à 3ª Região Aérea - Encerrado. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, crédito concedido à 3ª Região Aérea em 1967, correspondência trocada no âmbito da liquidação de 
encargos, prestação de contas de verba concedida para aquisição e conservação de diverso material, pedido de autorização 
de despesa, contrato de fornecimento de camiões de caixa metálica fixa, informações, ofícios. 1967 / 1973 

 

 

UI 0069 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0069/003 - Processo sobre aquisição de material de intendência, instalação de padarias e câmaras 
frigoríficas em Mueda, Vila Cabral e Marrupa, em Moçambique com documentos justificativos - Volume I. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0069/004 - Prestação de contas de: aquisição de material de intendência e instalações para 
padarias e câmaras frigoríficas para Moçambique - Volume II. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0069/005 - Conta corrente da obra de construção de abrigo para as câmaras frigoríficas de Marupa 
e Mueda, construção de um 2º abrigo para câmara frigorífica em Nampula, ampliação da padaria de Mueda - Volume III. 
1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0069/006 - Aquisição de material de intendência, instalação de padarias e câmaras frigoríficas para 
Moçambique - Volume IV. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0069/007 - Aquisição de 4 empilhadores para a Região Militar de Moçambique - Encerrado. 
Contém ordens de pagamento, informações sobre aquisição de 4 empilhadores, comprovativos de despesa, despesas 
autorizadas, correspondência trocada, pedidos de atribuição em conta do FDMU. 1968 / 1976 

 

 

UI 0070 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0070/008 - Relação das despesas do ano económicos findos da Região Militar de Moçambique do 
OPFTU sobre transportes - Volume I. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0070/009 - Relação das despesas dos anos económicos findos da Região Militar de Moçambique 
do OPFMEU sobre transportes - Volume II. Contém documentos justificativos de passagens fornecidas em diferentes 
classes. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0070/010 - Relação das despesas dos anos económicos findos da Região Militar de Moçambique 
do OPFMEU sobre transportes - Volume III. Contém correspondência trocada referente a liquidação de faturas, documentos 
justificativos de passagens fornecidas para diferentes classes. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0070/011 - Relação das despesas dos anos económicos findos da Região Militar de Moçambique 
do OPFMEU sobre transportes - Volume IV. Contém requisições. 1969 / 1971 
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UI 0071 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0071/012 - Faturas e recibos relativos a transportes em Moçambique, com documentos 
justificativos - Volume I. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0071/013 - Faturas e recibos relativos a transportes em Moçambique, com documentos 
justificativos, até à 1ª quinzena de Dezembro - Volume II. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0071/014 - Faturas e recibos relativos a transportes em Moçambique, com documentos 
justificativos - Volume III. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0071/015 - Faturas e recibos relativos a transportes em Moçambique, com documentos 
justificativos - Volume IV. 1969 / 1971 

 

 

UI 0072 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0072/016 - Relação das despesas do ano económico de 1969 da Região Militar de Moçambique do 
OPFTU da rúbrica Medicamentos autorizadas a serem liquidadas por conta do FDMU - Volume I. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0072/017 - Relação das despesas dos ano económicos de 1969 a 1971 da Região Militar de 
Moçambique do OPFMEU da rúbrica Medicamentos autorizadas a serem liquidadas por conta do FDMU - Volume II. 1969 / 
1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0072/018 - Relação das despesas dos anos económicos findos da Região Militar de Moçambique 
do OPFTU e OPFMEU da rúbrica Medicamentos autorizadas a serem liquidadas por conta do FDMU- Volume III. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0072/019 - Relação das despesas dos anos económicos findos da Região Militar de Moçambique 
do OPFTU e OPFMEU da rúbrica combustíveis e lubrificantes autorizadas a serem liquidadas por conta do FDMU. 1969 / 
1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0072/021 - Interligação dos Centros de Comunicações e Transmissões em Nampula. Contém 
ordens de pagamento, despesas autorizadas, liquidação de encargos, informações, comprovativos de despesa, coordenação 
das telecomunicações. 1971 / 1974 

 

 

UI 0073 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0073/020 - Relação das despesas dos anos económicos  findos da Região Militar de Moçambique 
do OPFTU e OPFMEU da rúbrica Alimentação autorizadas a serem liquidada das por conta do FDMU. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0073/022 - Material para os Grupos Especiais de Moçambique - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, correspondência trocada, informações sobre material, comprovativos de despesa. 1971 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0073/023 - Aquisição de viatura para o Comando Chefe de Moçambique - Encerrado. Contém 
ordens de pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada, informações. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0073/024 - Equipamento de Cozinha para a Messe de Oficiais de Nampula- Encerrado. Contém 
ordens de pagamento, despesas autorizadas, informações, conta corrente, mensagens, correspondência trocada. 1972 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0073/025 - Reforços para Moçambique - Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas 
autorizadas, correspondência trocada no âmbito da despesa com material e da liquidação de encargos, ofícios, 
informações, recibos, faturas, contas correntes para a aquisição de material, prestação de contas. 1972 / 1975 

 

 

UI 0074 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0074/026 - Apanhado de saldos do fundo de devedores e credores de Moçambique. Contém mapa 
de apanhado de saldos do fundo de devedores e credores, comprovativos de despesa, conta corrente para a aquisição de 
110 barracas metálicas para o quartel improvisado na área do futuro CIGEP no Dondo. 1973 / 1973 
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DC. PT/ADN/FDMU/024/0074/027 - Aquisição de Material de Guerra - Encerrado. Contém correspondência trocada no 
âmbito do fabrico e aquisição de minas para Moçambique, ofícios, informações. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0074/028 - Aquisição de pneus para a Região Militar de Moçambique. - Encerrado. Contém ordens 
de pagamento, despesas autorizadas, correspondência, informações, pedidos de autorização de despesa. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0074/029 - Consumo de Combustíveis na Região Militar de Moçambique - Encerrado. Contém 
ordens de pagamento, despesa autorizadas, correspondência, contrato de fornecimento de 12 viaturas Mercedes-Benz, 
informações, recibos e faturas. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0074/030 - Aquisição de pneus para a Região Militar de Moçambique e homologação de contas. 
Contém contas correntes, guias de remessa, guias de entrega. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0074/031 - Criação de novos Grupos Especiais em Moçambique - Encerrado. Contém 
correspondência trocada no âmbito da aquisição de material, ofícios, informações. 1973 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/024/0074/032 - Assistência militar da República da África do Sul - Encerrado. Contém informações e 
correspondência sobre assistência militar da RAS no âmbito do processamento de fornecimentos. 1974 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/025 

Título: Despesas de Material da Índia 

Datas extremas: 1954 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 75) com um total de 2 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente ao pagamento pelo FDMU de material de guerra enviado ao Comando 
Militar do Estado da Índia e aquisição de 2 aviões à Pan America Airways. 

 

UI 0075 

 

DC. PT/ADN/FDMU/025/0075/001 - Pagamento pelo FDMU de material de guerra enviado ao Comando Militar do Estado 
da Índia. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/025/0075/002 - Aquisição 2 aviões DC6 à Pan America Airways - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, correspondência trocada no âmbito de encargos assumidos pelos TAIP com a aquisição de aviões DC6 à PAA e 
da liquidação de encargos, ofícios, informações, recibos. 1972 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/026 

Título: Despesas de Material de Macau 

Datas extremas: 1950 / 1953 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 76) com 1 processo 

Âmbito e conteúdo: Contém ofícios da Direção Geral da Fazenda e Serviços de Contabilidade do Exército sobre conceção de 
créditos para reforço do orçamento. 

 

UI 0076 

 

DC. PT/ADN/FDMU/026/0076/001 - Relação de saldos do exercício de 1952 do Comando Militar de Macau com informação 
sobre excedentes de artigos de fardamento existentes na Província de Macau.  Contém ofícios da Direcção Geral da 
Fazenda e Serviços de Contabilidade do Exército sobre conceção de créditos para reforço do orçamento. 1950 / 1953 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/027 

Título: Despesas de Material de Timor 

Datas extremas: 1951 / 1962 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 77) com um total de 2 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à aquisição de solípedes, aquisição de material para obras e ofício do 
ministro sobre a compra de aviões. 

 

UI 0077 
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DC. PT/ADN/FDMU/027/0077/001 - Processo de aquisição de solípedes destinados a várias unidades do Comando Militar 
de Timor. Contém oficio do ministro do Ultramar sobre a compra de aviões para Timor com verbas do FDMU, requerimento 
com pedido de restituição de verbas e conta corrente do FDMU de Timor de Janeiro a de 1950 a Janeiro de 1951. 1951 / 
1952 

 

DC. PT/ADN/FDMU/027/0077/002 - Aquisição de material para obras e contas correntes das obras em curso, combustíveis 
de Timor e documentos justificativos por conta do FDMU. 1962 / 1962 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/028 

Título: Despesas de Obras Geral 
Datas extremas: 1960 / 1984 

Dimensão e suporte: Série constituída por 4 cxs. (nº 78 - 81) com um total de 22 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém mapas de despesas de obras, verbas concedidas para despesas com infraestruturas, obras de 
melhoria num aquartelamento, aquisição de imóvel e plano de estradas com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0078 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/001 - Assuntos pendentes relativos a dotações à Força Aérea por conta da verba de 30.000 
contos, dotações atribuídas às Forças Navais. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/002 - Processo referente a obras para Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Timor com os 
respetivos mapas e orçamentos, folhas de movimento referentes a várias despesas. Contém folhas de movimento 
referentes a várias despesas. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/003 - Processo relativo ao plano de obras da Base Aérea 11 (BA 11) referente ao ano de 
1962.  Contém documentos relativos ao plano de admissão de pessoal civil para a BA 11. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/004 - FDMU: Plano de despesas a realizar com obras nas diversas províncias em 1961.  
Contém mapas de provisões de encargos para os Ramos e diversas províncias em 1961. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/005 - Centro Militar de Recuperação. Contém documentos relativos ao acabamento de obras 
no Centro Militar de Recuperação (sem efeito) e ofício (não foi a despacho). 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/006 - Processo de despesas pelo FDMU obras com cópia de ofício sobre o plano de emprego 
do FDMU da Armada. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/007 - Força Aérea: Despesas com infraestruturas em Moçambique, com o Ultramar, 
liquidação de PAD, com documentos justificativos. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/008 - Transferência de fundos do FDMU de Angola, Guiné e Moçambique.  Contém 
documentos sobre o apetrechamento do Centro de Comunicações da Guiné e manutenção do lar de órfãos da Guiné, com 
respetivos documentos. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0078/009 - Correspondência sobre a aquisição de terrenos para a ampliação do Campo de 
Instrução Militar de Santa Margarida. 1972 / 1974 

 

 

UI 0079 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0079/010 - Reforço das estruturas nas Regiões Militares de Angola e de Moçambique - Encerrado- 
Volume I. Contém correspondência trocada, recibos, mensagens, reforço das estruturas de instrução, ordens de 
pagamento, mensagens, pedidos de autorização de despesa, memorandos, aproveitamento do potencial ultramarino. 1973 
/ 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0079/011 - Reforço das estruturas nas RM de Angola e de Moçambique- Encerrado- Volume II. 
Contém ofícios, correspondência trocada, recibos, reforço das estruturas de instrução nas RM de Angola e de Moçambique, 
ordens de pagamento, mensagens, pedidos de autorização de despesa, memorandos, aproveitamento do potencial 
ultramarino. 1974 / 1974 
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DC. PT/ADN/FDMU/028/0079/012 - Reforço das estruturas nas RM de Angola e de Moçambique- Encerrado- Volume III. 
Contém ofícios, correspondência trocada, recibos, reforço das estruturas de instrução nas RM de Angola e de Moçambique, 
ordens de pagamento, mensagens, pedidos de autorização de despesa, memorandos, aproveitamento do potencial 
ultramarino. 1975 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0079/013 - CEMGFA: Aluguer de 1º e 2º andar no prédio na Av. Infante Santo. Instalações do 
SEDN. Pedido de orçamento de renda - 4º e 5º andar na Infante Santo. 1973 / 1975 

 

 

UI 0080 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0080/014 - EMGFA: Crédito para obras a realizar no Forte do Alto do Duque, com documentos 
justificativos. 1975 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0080/015 - Correspondência referente à aquisição de um imóvel na Ilha Terceira, Açores, para 
residência do Comandante-Chefe dos Açores. 1977 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0080/016 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
para construção do pavilhão gimnodesportivo da Escola Prática de Cavalaria e mão de obra- Volume I. Contém contas 
correntes. 1979 / 1980 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0080/017 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
para construção do pavilhão gimnodesportivo da Escola Prática de Cavalaria e mão de obra - Volume II. Contém contas 
correntes. 1979 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0080/018 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
para construção do pavilhão gimnodesportivo da Escola Prática de Cavalaria e mão de obra e revisão de preços - Volume III. 
Inclui desenho do alçado de topo, alçado lateral do corte transversal relativos à estrutura metálica do Pavilhão 
Gimnodesportivo. 1979 / 1981 

 

 

UI 0081 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0081/019 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
para a construção de 4 Pavilhões Gimnodesportivos no Comando de Instrução Militar de Santa Margarida, Escola Prática de 
Infantaria, Escola Prática de Cavalaria, Escola Prática de Artilharia, com expediente respetivo. 1979 / 1982 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0081/020 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
para a construção de um Pavilhão Gimnodesportivo e um Pavilhão de Tiro na Escola Prática de Infantaria e Escola Prática de 
Cavalaria.  Contém envio de contas correntes. 1979 / 1984 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0081/021 - Processo sobre auxílio aos beneficiários dos Serviços Sociais das Forças Armadas (SSFA) 
da Ilha Terceira, Açores, cujas residências foram afetadas pelo sismo de Janeiro 1980. 1980 / 1980 

 

DC. PT/ADN/FDMU/028/0081/022 - Correspondência sobre pedido de cobertura financeira para construção de um Pavilhão 
Gimnodesportivo no Regimento de Cavalaria de Estremoz. 1980 / 1980 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/029 

Título: Despesas de Obras de Cabo Verde 

Datas extremas: 1963 / 1964 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 82) com um total de 2 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à aquisição de imóvel em S. Vicente e de material para Estação de Rádio 
Naval. 

 

UI 0082 

 

DC. PT/ADN/FDMU/029/0082/001 - Plano de obra para 1959 e reforço para aquisição de imóvel em S. Vicente, em Cabo 
Verde. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/029/0082/002 - Processo de autorização de despesas referente à verba concedida à Alemanha para 
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construção de infraestruturas navais em Cabo Verde e aquisição de material para a Estação de Rádio Naval, pela conta 
FDMU da Armada. 1964 / 1964 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/030 

Título: Despesas de Obras da Guiné 

Datas extremas: 1950 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 3 cxs. (nº 83 - 85) com um total de 19 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas com obras em vários aquartelamentos e construção de 
infraestruturas na Guiné com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0083 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/001 - Processo sobre movimento de dinheiros do FDMU, da Direção dos Serviços do 
Ultramar e da Repartição Central dos Serviços da Fazenda para obras na Guiné.  Contém relatório sobre a aplicação das 
verbas de 400.000$00 e 809.510$90 do Comando Militar da Guiné, 6 fotografias p/b do Quartel de Amura na Guiné. 1950 / 
1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/002 - Processo e respetivo justificativo sobre construção de uma moradia no quartel da 
Amura na Guiné, pagamentos, orçamentos e despesas. 1951 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/003 - Folhas de pagamento e recibos vários referentes a despesas com obras efetuadas em 
vários aquartelamentos do Comando Militar da Guiné nos meses de janeiro e fevereiro. 1959 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/004 - Folhas de pagamento e recibos vários referentes a despesas com obras efetuadas em 
vários aquartelamentos do Comando Militar da Guiné nos meses de Abril a Junho. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/005 - Folhas de pagamento e recibos vários referentes a despesas com obras efetuadas em 
vários aquartelamentos do Comando Militar da Guiné nos meses de Outubro a Dezembro. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/006 - Folhas de pagamento e recibos vários referentes a despesas com obras efetuadas em 
vários aquartelamentos do Comando Militar da Guiné nos meses de Julho a Setembro. 1960 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/007 - Despesas referentes a obras nos aquartelamentos do Comando Militar da Guiné pagos 
pelo FDMU. 1960 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/008 - Processo de instalação de esgoto de abastecimento de água e de energia elétrica para 
o aquartelamento dos fuzileiros da Guiné. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0083/009 - Processo com justificativos sobre a conservação de infraestruturas da Marinha e 
prestação de contas da Guiné. 1963 / 1965 

 

 

UI 0084 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0084/010 - Construção do cais da Marinha em Bissau. Contém ordens de pagamento, despesas 
autorizadas, correspondência trocada, prestação de contas com crédito concedido para a construção de ponte-cais da 
Marinha em Bissau, liquidação de despesa e de encargos, guia de receita, minuta do contrato para a execução da 
empreitada de construção da ponte-cais, e informações. 1965 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0084/011 - Construção de uma rampa no Porto de Bissau. Contém ordens de pagamento, 
correspondência trocada no âmbito da construção de um plano Inclinado em Bissau e da liquidação de despesa, 
informações. 1965 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0084/012 - Processo de construção de instalações para o serviço de material e para o depósito 
disciplinar na Guiné. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0084/013 - Construção do novo quartel dos Comandos na Guiné- Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, correspondência trocada, informações sobre a construção do novo quartel dos Comandos na Guiné, 
comprovativos de despesa, contrato para o fornecimento de estruturas metálicas "Mague". 1971 / 1977 
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DC. PT/ADN/FDMU/030/0084/014 - Ampliação da Pista de Pirada de Cufar, na Guiné - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, informações, recibos, correspondência trocada, transferência de verbas, contrato 
referente à execução da obra de ampliação da pista de Cufa. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0084/015 - Captações de água na Ilha das Galinhas, na Guiné - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada no âmbito da aquisição de material, conta corrente da despesa 
na Ilha das Galinhas, lista de folhas de jornais, recibos. 1973 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0084/016 - Comparticipação nas obras de aquartelamento do Centro de Preparação dos Fuzileiros 
Africanos em Bolama - Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, informações da comparticipação 
nas obras de aquartelamento, correspondência trocada, comprovativos de despesa. 1973 / 1975 

 

 

UI 0085 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0085/017 - Reconstrução do Edifício do quartel-general do Comando Territorial Independente da 
Guiné - Encerrado. Contém informações e correspondência trocada sobre a reconstrução do edifício, contas correntes da 
despesa com a reconstrução do quartel-general, comprovativos de despesa, folha de jornais da semana e quinzena finda, 
ordens de pagamento. 1974 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0085/018 - Reparação da estrada Binta-Guidage, na Guiné. Contém ordens de pagamento, 
correspondência trocada, informações. 1974 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/030/0085/019 - Prestação de Contas de crédito concedido par a reparação da Estrada Binta - Guidage, 
na Guiné. Contém correspondência trocada, prestação de contas de crédito concedido e conta corrente da despesa com a 
reparação da estrada, lista de folhas de jornais. 1974 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/031 

Título: Despesas de Obras de Angola 

Datas extremas: 1964 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 3 cxs. (nº 86 - 88) com um total de 17 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a infraestruturas na Frente Leste de Angola, crédito concedido à Força 
Aérea, aquisição e reparação de material e construção de um terminal em Angola com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0086 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/001 - Atribuição de verba destinada à construção de instalações para armazenamento de 
material do Exército, em Angola, com respetivos documentos justificativos. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/002 - Processo de reforço do OPFTU Angola 1967 para despesas extraordinárias na 
construção de obras novas. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/003 - Processo de contas de um crédito de 100.000$00 concedido à Força Aérea através das 
verbas do FDMU, para a construção de um abrigo em Gago Coutinho em Angola.  Contém informação, ofícios e autorização 
de pagamento com recibos diversos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/004 - Infraestruturas na Frente Leste de Angola - Volume I. Contém ordens de pagamento, 
correspondência trocada, prestação de contas de verbas concedidas, contas correntes de obras efetuadas em Angola, 
contrato para a construção da Messe de Sargentos do Luso. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/005 - Infraestruturas na Frente Leste de Angola - Volume II. Contém a conta corrente da obra 
de instalação do STM em Canzamba, declarações de receita, correspondência trocada, auto de medições, minuta do 
contrato e contrato relativo à construção da messe de sargentos do Luso (1ª fase). 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/006 - Infraestruturas na Frente Leste de Angola - Volume III. Contém o envio de documentos 
de despesa e prestação de contas de verbas concedidas para a construção de infraestruturas no Leste de Angola e da 
construção da Messe de Sargentos do Luso (1ª fase). 1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/007 - Infraestruturas na Frente Leste de Angola - Volume IV. Contém a conta corrente da 
obra de instalação do STM em Cazombo, declarações de receita, correspondência trocada, auto de medições, minuta do 
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contrato e contrato relativo à construção da messe de sargentos do Luso (1ª fase). 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/008 - Infraestruturas na Frente Leste de Angola - Volume V. Contém o envio de conta 
corrente, correspondência trocada no âmbito da construção da messe de sargentos do Luso (1ª fase), prestação de contas 
de crédito concedido para infraestruturas em Angola. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0086/009 - infraestruturas na Frente Leste de Angola- Volume VI. Contém correspondência trocada 
e prestação de contas de verba concedida para a construção de infra-estruturas no Leste de Angola, ordens de pagamento. 
1973 / 1975 

 

 

UI 0087 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0087/010 - Construção de um abrigo em Gago Coutinho, em Angola - Encerrado. Contém ordens 
de pagamento, correspondência trocada, informações, ofícios, pedido de autorização de despesa, liquidação dos exercícios 
económicos. 1967 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0087/011 - Processo de construção de um pequeno terminal para passageiros dos TAM à Base 
Aérea 9 (BA9) em Angola com os respetivos documentos justificativos. Contém documentos de despesa. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0087/012 - Construção de um terminal e alojamentos para passageiros na Base Aérea 9 (BA9), em 
Luanda. Contém ordens de pagamento, despesas autorizada, correspondência trocada e da liquidação de encargos, 
informações, prestação de contas. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0087/013 - Reparação e revestimento na pista de Cuito - Canavale, construção de abrigos para 
hélis no Fuso, Toto e Gago Coutinho e obras de defesa de instalações da Força Aérea na 2ª Região Aérea. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada e prestação de contas da verba concedida para as obras. 1971 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0087/014 - Instalações para as tropas em Pereira D' Eça, em Angola - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada e prestação de contas e da liquidação de encargos, ofícios, auto 
de medições, conta corrente da obra nº F 11043, orçamento. 1972 / 1976 

 

 

UI 0088 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0088/015 - Processo do Pavilhão das Forças Armadas na FILDA/1973 do Comando Chefe de Angola 
- Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, prestação de conta, conta corrente, faturas, recibos, 
informações, ofícios, pedidos de cobertura de despesas. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0088/016 - Prestação de contas de aquisição e reparação de materiais através da Região Militar de 
Angola. Contém informações de prestação de contas de aquisição e reparação de materiais, comprovativos de despesas, 
contas correntes da obra para aquisição de sobressalentes e reparações PAD nº 2505/SME/73. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/031/0088/017 - Instalações para novas unidades que reforçaram Sector Cabinda - Encerrado. Contém 
ordens de pagamento, correspondência trocada, prestação de contas, conta corrente da obra nº FA 11014, pedidos de 
autorização de despesa, e informações. 1974 / 1976 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/032 

Título: Despesas de Obras de Moçambique 

Datas extremas: 1957 / 1978 

Dimensão e suporte: Série constituída por 6 cxs. (nº 89 - 94) com um total de 31 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a verbas concedidas para despesas com diversas infraestruturas, 
conservação de imóveis e plano de estradas com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0089 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0089/001 - Processo com mapas justificativos da despesa de 1.500 contos por obras efetuadas 
pelo Batalhão de Engenharia e Regimento de Infantaria do Comando Militar de Moçambique. 1957 / 1957 
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DC. PT/ADN/FDMU/032/0089/002 - Processo de compra de um imóvel no valor de 500.000$00 para instalação numa 
Unidade Militar em Porto Amélia, efetuadas através das verbas do FDMU. Contém escritura celebrada entre o Comando 
Militar de Moçambique e Sassatelli Andrea para a compra e venda de um prédio. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0089/003 - Processo sobre o aquartelamento de praças do Comando Naval de Moçambique, pelo 
FDMU da Marinha. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0089/004 - Processo sobre as obras 3 e 33/64 e respetiva correspondência, execução de 25 carris 
em Vila Perry e ampliação da messe de oficiais de Lourenço Marques em Moçambique. Contém contas correntes, 
documentos de despesa. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0089/005 - Conservação de imóveis em Moçambique. Contém correspondência trocada, 
informação sobre o pedido de verba de 1500 contos para conservação de imóveis em Moçambique. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0089/006 - Obra nº 171/65 do posto de transformação das instalações militares de Boane com 
respetivos documentos justificativos.  Contém duplicado da documentação referente à ordem de pagamento 61/65 e 
justificação nº 23/65. 1965 / 1965 

 

 

UI 0090 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/007 - Abastecimento de água a Boana, em Moçambique, com respetivos documentos 
justificativos. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/008 - Obras - Construção da cozinha e refeitório de instalação para formação e lavandaria em 
Nampula, Moçambique, conforme documentos anexos justificativos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/009 - Documentação justificativa da ordem de pagamento nº 75/66 (duplicados). Contém 
conta corrente da obra do Hospital Militar de Nampula, construção de cozinha e refeitório de instalação para formação e 
lavandaria, requisições e ordens e trabalho, recibos e faturas. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/010 - Prestação de contas de verba concedida para despesas com conservação de 
infraestruturas na Região Militar de Moçambique. Contém informações, prestação de contas de verba concedida para 
despesas, conta corrente de obras em Moçambique, faturas. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/011 - Prestação de contas de verba concedida para despesas com infraestruturas na Região 
Militar de Moçambique. Contém informações, prestação de contas de verba concedida, conta corrente de obras em 
Moçambique, faturas. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/012 - Prestação de contas de verba concedida para diversas infraestruturas em Moçambique. 
Contém informações, prestação de contas, conta corrente de obras em Moçambique, faturas. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/013 - Prestação de contas de verba concedida para infraestruturas na Região Militar de 
Moçambique. Contém informações, conta corrente da obra do Hospital Militar de Nampula, construção de cozinha e 
refeitório de instalação para formação e lavandaria, requisições e ordens de trabalho, faturas. 1965 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0090/014 - Construção do aquartelamento do batalhão de Transmissões em Nampula. Contém 
ordens de pagamento, despesas autorizada, correspondência, conta corrente, informações, faturas. 1965 / 1967 

 

 

UI 0091 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0091/015 - Prestação de contas de verba concedida para diversas infraestruturas em Moçambique. 
Contém informações, conta corrente de obras em Moçambique, faturas. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0091/016 - Prestação de contas de verba atribuída para reparações em diversas infraestruturas em 
Moçambique. Contém informações, conta corrente de obras em Moçambique, faturas. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0091/017 - Despesas com infraestruturas de Comando Naval Moçambique. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0091/018 - Processo de trabalhos de melhoria da segurança de aquartelamento de Morumbala em 
Moçambique. 1966 / 1968 
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DC. PT/ADN/FDMU/032/0091/019 - Prestação de contas de verba concedida para despesas com infraestruturas na Região 
Militar de Moçambique. Contém informações, conta corrente de obras em Moçambique, faturas. 1966 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0091/020 - Instalações em Nampula. Ordens de pagamento, despesas autorizadas, 
correspondência trocada no âmbito das obras das instalações de Nampula, da prestação de contas e da liquidação de 
encargos, ofícios, informações, conta corrente, recibos, faturas, peças desenhadas de edifícios. 1966 / 1978 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0091/021 - Aquisição de Imóvel em Nampula. Contém ordens de pagamento, despesas 
autorizadas, correspondência trocada do âmbito das obras das instalações de Nampula, prestação de contas, contrato, 
informações, memória descritiva e justificativa, peças desenhadas de edifícios. 1966 / 1978 

 

 

 

UI 0092 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0092/022 - Processo de contas pela Direcção dos Serviços de Infraestruturas de Nacala, em 
Moçambique, de obras e infraestruturas, folhas de salário e recibos diversos. Contém documentos de despesa. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0092/023 - Plano de estradas da Região Militar de Moçambique - Encerrado -  Volume I. Contém 
comprovativos de despesa, guias de remessa, ordens de pagamento, correspondência trocada, informações, contas 
correntes da obra de itinerários e pistas, liquidação das OT do Batalhão de Engenharia relativas à obra nº 18/68 do FDMU 
relativo a itinerários e pistas na Região Militar de Moçambique, folhas de salários, mapas com os itinerários a abrir ou 
apropriar. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0092/024 - Plano de estradas da Região Militar de Moçambique - Encerrado - Volume II. Contém 
liquidação de débitos, guias de remessa, ordens de pagamento, correspondência trocada, informações, contas correntes da 
obra de itinerários e pistas em Moçambique, liquidação das OT do Batalhão de Engenharia relativas à obra nº 18/68 do 
FDMU/68 relativo a itinerários e pistas em Moçambique, folhas de salários. 1969 / 1976 

 

 

UI 0093 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0093/025 - Processo sobre captação de águas em várias localidades do norte de Moçambique e 
liquidação de encargos em conta do PADU. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0093/026 - Obras de construção e conservação de imóveis em várias localidades de Moçambique - 
Volume I. Contém documentação da obra da construção de um armazém de 300 m2 para a Intendência em Marrupa, 
trabalhos de conservação e aproveitamento da instalação e habitações militares em Nampula, conservação de imóveis em 
Nampula, construção de um parque de 12x60 m no Batalhão de Serviço de Material em Nampula, folhas de vencimentos 
dos trabalhadores das obra, declarações e documentos de despesa. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0093/027 - Obras de construção e conservação de imóveis em várias localidades de Moçambique - 
Volume II. Contém a proposta de anos económicos findos, guias de entrega, prestação de contas, contas correntes, 
liquidação de anos económicos findos da Região Militar de Moçambique, documentos de despesa. 1969 / 1973 

 

 

UI 0094 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0094/028 - Processo relativo aos anos económicos findos em poder da Região Militar de 
Moçambique, sobre obras e materiais de construção.  Contém folhas de cálculo e orçamento (originais). 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0094/029 - Processo relativo à proposta 31/72  relativo a obras e materiais de construção e folhas 
de orçamentos e cálculos relativos a Moçambique (duplicados). 1970 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0094/030 - Processo relativo à proposta 3/72 do FDMU relativos a obras e materiais de construção 
em Moçambique.  Contém folhas de cálculos e orçamentos de anos económicos findos. Contém aquisição de móveis e 
conservação. 1970 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/032/0094/031 - Aquisição de Material para "Apetrechamento da Cozinha do Rancho Geral da CCS/QG 
em Nampula"- Encerrado. Contém despesas autorizadas, comprovativos de despesa, mensagens, pedidos de autorização de 
despesa, informações, correspondência trocada. 1973 / 1976 
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SR. PT/ADN/FDMU/033 

Título: Despesas de Obras da Índia 

Datas extremas: 1955 / 1955 

Dimensão e suporte: Série constituída por 3 cxs. (nº 95 - 97) com um total de 16 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas efetuadas pelo Comando Militar do Estado da Índia e gastos 
gerais com os respetivos documentos justificativos. 

 

 

UI 0095 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0095/001 - Processos de despesas com obras efetuadas pelo Comando Militar do Estado da Índia - 
Volume I. Contém os verbetes da conta de exploração de pedreiras, exploração de areias, estaleiros de blocos, móveis e 
utensílios, obras, relativas  ao mês de Julho. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0095/002 - Processos de despesas com obras efetuadas pelo Comando Militar do Estado da Índia- 
Volume II. Contém a relação de abonos e descontos, horas extraordinárias, folhas de prémio e de vencimentos dos 
trabalhadores, correspondência trocada, declarações. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0095/003 - Processos de despesas com obras efetuadas pelo Comando Militar do Estado da Índia - 
Volume III. Contém a relação de abonos e descontos, horas extraordinárias, folhas de prémio e de vencimentos dos 
trabalhadores, correspondência trocada, declarações. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0095/004 - Processo da Direcção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia- Volume I. 
Contém verbete da conta corrente, declarações, recibos, folhas de ponto dos funcionários relativas à exploração de 
pedreiras -britadeiras, estaleiros de blocos, aRM Angolazém, móveis e utensílios no mês de Setembro. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0095/005 - Processo da Direcção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia- Volume II. 
Contém a relação de abonos e descontos, horas extraordinárias, folhas de prémio e de vencimentos dos trabalhadores, 
folhas de ponto, declarações, recibos relativos ao mês e Setembro dos gastos. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0095/006 - Processo da Direcção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia- Volume III. 
Contém conta corrente, declarações, recibos, folhas de ponto dos funcionários relativas aos gastos gerais no mês de 
Setembro. 1955 / 1955 

 

 

UI 0096 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0096/007 - Processo de obras da Direção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia - 
Volume I. Contém  verbetes da conta de gastos gerais, recibos, declarações e folhas de ponto dos funcionários relativos às 
obras no mês de outubro. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0096/008 - Processo de gastos gerais da Direção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia - 
Volume II. Contém a conta corrente, verbete da conta de obras, recibos, declarações, folhas de ponto, relações de horas 
extraordinárias, gratificações, relações dos abonos e descontos dos funcionários, relativos aos gastos gerais no mês de 
outubro. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0096/009 - Processo de obras da Direção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia e 
processos de exploração de Pedreiras-Briteiras, estaleiros de blocos, Armazéns, móveis e utensílios - Volume III. Contém  
verbetes de conta, recibos, declarações, folhas de ponto dos funcionários relativas ao mês de outubro. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0096/010 - Processo de obras da Direção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia - 
Volume I. Contém  verbetes da conta de gastos gerais, recibos, declarações e folhas de ponto dos funcionários relativos às 
obras  no mês de dezembro. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0096/011 - Processo de gastos gerais da Direção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia - 
Volume II. Contém a conta corrente, verbete da conta de obras, recibos, declarações, folhas de ponto, relações de horas 
extraordinárias, gratificações, relações dos abonos e descontos dos funcionários, relativos aos gastos gerais no mês de 
dezembro. 1955 / 1955 
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DC. PT/ADN/FDMU/033/0096/012 - Processo de obras da Direção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia e 
processos de exploração de Pedreiras-Briteiras, estaleiros de blocos, armazéns, móveis e utensílios- Volume III. Contém  
verbetes de conta, recibos, declarações, folhas de ponto dos funcionários relativas ao mês de dezembro. 1955 / 1955 

 

 

UI 0097 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0097/013 - Processo da Direcção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia- Volume I. 
Contém a verbetes da conta, recibos, declarações, folha de ponto dos funcionários relativos à exploração de pedreiras, 
estaleiro de blocos, armazém, móveis e utensílios e gastos gerais, do mês de Agosto. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0097/014 - Processo da Direcção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia- Volume II. 
Contém declarações, folhas de ponto dos funcionários relativos ao mês de Agosto. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0097/015 - Processo da Direcção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia Volume. III. 
Contém declarações, folhas de ponto dos funcionários, recibos e conta corrente relativos ao mês de Agosto. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/033/0097/016 - Processo da Direcção de Obras do Comando Militar do Estado da Índia- Volume IV. 
Contém conta corrente, recibos, guias de entrega, verbetes da conta de obras, folhas de ponto dos funcionários, relativo ao 
mês de Agosto. 1955 / 1955 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/034 

Título: Despesas de Obras de Macau 

Datas extremas: 1975 / 1976 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 98) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a ordens de pagamento, informação sobre homologação de despesa, 
correspondência trocada, recibos e transferência de fundos para a nova Messe de Sargentos e Carreira de Tiro de Coloane. 

 

UI 0098 

 

DC. PT/ADN/FDMU/034/0098/001 - Processo de obras da Messe de Sargentos e Carreira de Tiro de Coloane, em Macau - 
Encerrado. Contém ordens de pagamento, informação sobre homologação de despesa, correspondência trocada, recibos, 
transferência de fundos para a nova Messe. 1975 / 1976 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/035 

Título: Despesas de Obras de Timor 

Datas extremas: 1956 / 1971 

Dimensão e suporte: Série constituída por 2 cxs. (nº 99 - 100) com um total de 14 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas efetuadas com obras no Comando Militar de Timor com os 
respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0099 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0099/001 - Contribuição do Fundo de Defesa Militar para construção de aquartelamento e 
edifícios militares naquele comando. Contém lançamento nº 512 relativo à contribuição do Fundo de Defesa Militar para 
construção de aquartelamento e edifícios militares naquele comando. 1956 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0099/002 - Despesas efetuadas com as obras do Comando Militar de Timor. Contém lançamento 
nº 86 relativo às despesas efetuadas com as obras. 1957 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0099/003 - Despesas efetuadas com as obras daquele comando. Contém lançamento nº 110 
relativo às despesas efetuadas naquele comando. 1957 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0099/004 - Obras em curso em Timor - Outubro 1957. Contém documentação de despesa, conta 
corrente das obras em curso, liquidação a trabalhadores, folha de salários, declarações, requisições, lista de folha de 
jornais, guias de marcha relativas ao mês de Outubro de 1957. 1957 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0099/005 - Obras em curso em Timor - Novembro 1957. Contém documentação de despesa, conta 
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corrente das obras em curso, liquidação a trabalhadores, folha de salários, declarações, requisições, lista de folha de 
jornais, guias de marcha relativas ao mês de Novembro de 1957. 1957 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0099/006 - Obras em curso em Timor - Dezembro 1957. Contém documentação de despesa, conta 
corrente das obras em curso, liquidação a trabalhadores, folha de salários, declarações, requisições, lista de folha de 
jornais, guias de marcha relativas ao mês de Dezembro de 1957. 1957 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0099/007 - Obras em curso em Timor - Janeiro 1958. Contém documentação de despesa, conta 
corrente das obras em curso, liquidação a trabalhadores, folha de salários, declarações, requisições, lista de folha de 
jornais, guias de marcha relativas ao mês de Janeiro de 1958. 1957 / 1958 

 

 

UI 0100 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0100/008 - Importância com que foram dotadas as obras do Comando Militar de Timor no Plano 
de 1958 do FDMU. Contém lançamento nº 131 relativo à importância com que foram dotadas as obras. 1958 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0100/009 - FDMU no mês de Agosto de 1959 relativo a obras em Timor e respetiva documentação. 
1958 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0100/010 - Documentos de despesa por conta do FDMU de Janeiro relativo a obras em Timor. 
1959 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0100/011 - Documentos de despesa por conta do FDMU de Fevereiro relativo a obras em Timor. 
1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0100/012 - Verba de obras do Comando Militar de Timor. Contém lançamento nº 28 relativo à 
verba de obras, no plano de 1959 que reverte a favor do FDMU pelas cobranças de 1958 e 1959. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0100/013 - Adaptação do quartel de Aileu a Comando Territorial - 1ª fase, em Timor com 
documentos justificativos. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/035/0100/014 - Reconstrução de um edifício da messe de sargentos em Díli, Timor. 1971 / 1971 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/036 

Título: Despesas de Pessoal Geral 
Datas extremas: 1953 / 1976 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 101) com um total de 10 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a ajudas de custo e relação de vencimentos com os respetivos documentos 
justificativos. 

 

UI 0101 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/001 - Apontamentos e minutas sobre o Serviço da Repartição de Tropas do Ultramar. 1953 / 
1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/002 - Ofícios sobre a devolução da importância do Depósito de Tropas do Ultramar à 
Direcção dos Serviços do Ultramar. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/003 - Guia de remessa com a devolução de importâncias pela Direcção dos Serviços do 
Ultramar. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/004 - Processo da Direcção dos Serviços do Ultramar sobre ajudas de custo abonadas aos 
oficiais que foram em missão a Paria para aquisição de material PANHARD. 1958 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/005 - Processo de ajudas de custo para a Força Aérea. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/006 - Processo sobre o treino de tripulações em deslocação ao Ultramar pelo FDMU da Força 
Aérea. 1963 / 1964 
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DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/007 - Processo relativo ao CAP Alfredo Miranda Prado. Contém receitas do FDMU, conta 
corrente, correspondência trocada no âmbito da situação da reforma do CAP Alfredo Miranda Prado, processo nº 1563 do 
Tribunal da Contas, ofícios, mensagens. 1966 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/008 - Relação de vencimentos de Janeiro e Fevereiro de 1973. Contém relações de abono de 
vencimentos efetuados ao Grupo Especial, correspondência trocada, guia de entrega. 1968 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/009 - Informações sobre a verba concedida para pagamento de ajudas de custo a pessoal 
que se deslocou a Espanha para aquisição de material Barreiros. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/036/0101/010 - Correspondência referente à manufatura de boletins de inquérito para recrutamento 
de 1976.  Contém informações e ofícios. 1975 / 1976 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/037 

Título: Despesas de Pessoal da Guiné 

Datas extremas: 1968 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 3 cxs. (nº 102 - 104) com um total de 12 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a reforços para o Comando territorial Independente da Guiné, 
levantamento de companhias de milícias na Guiné e verificação de contas com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0102 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0102/001 - Processo sobre o envio pelo Batalhão de Engenharia 447 do Comando Territorial 
Independente da Guiné das contas correntes, relatórios e folhas de salários da construção do CIAO na Guiné. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0102/002 - Processo sobre reforços para o Comando Territorial Independente da Guiné - Volume I. 
Contém ofícios, informações da 1ª Repartição do SGDN com estudo anexo, e despacho anexo do CEMGFA. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0102/003 - Processo sobre reforços para o Comando Territorial Independente da Guiné - Volume 
II. Contém correspondência, relatórios e mapas. 1969 / 1973 

 

 

UI 0103 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0103/004 - Levantamento de Companhias de Milícias na Guiné - Volume I. Contém 
correspondência trocada, ordens de pagamento, documentos de despesa, mensagens, informações e notas no âmbito do 
levantamento de material para as milícias na Guiné. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0103/005 - Levantamento de Companhias de Milícias na Guiné - Volume II. Contém 
correspondência trocada, documentos de despesa, mensagens, informações relativas ao fornecimento de material para as 
milícias na Guiné. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0103/006 - Levantamento de Companhias de Milícias na Guiné - Volume III. Contém 
correspondência trocada, ordens de pagamento, documentos de despesa, mensagens, informações e notas no âmbito do 
levantamento de material para as milícias na Guiné. 1975 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0103/007 - Constituição de um Comando de Agrupamento Operacional, na Guiné - Encerrado. 
Contém correspondência e informações. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0103/008 - Notas das alterações às relações de vencimentos de pelotões de milícias da Guiné. 
Contém notas das alterações às relações de vencimentos dos meses de Janeiro a Junho de 1974. 1974 / 1974 

 

 

UI 0104 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0104/009 - Verificação de contas da Guiné. Contém total das relações, notas das alterações às 
relações de vencimentos. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0104/010 - Verificação de contas da Guiné. Contém total das relações, mapa da situação das 
dotações e conta corrente das receitas e despesas referente ao 1º semestre de 1974, notas das alterações às relações de 
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vencimentos. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0104/011 - Verificação de contas da Guiné. Contém total das relações, notas das alterações às 
relações de vencimentos. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/037/0104/012 - Levantamento de 10 pelotões de milícias na Guiné, em 1974 - Encerrado. Contém 
correspondência e informações. 1974 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/038 

Título: Despesas de Pessoal de Moçambique 

Datas extremas: 1972 / 1974 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 105) com um total de 8 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a relações de vencimentos do pessoal militar e dos agentes especiais e 
relações de abono de alimentação e documentos justificativos com os encargos de segurança de Cabora Bassa. 

 

UI 0105 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/001 - Mapas das relações de vencimentos ordinários de pessoal militar e dos agentes 
especiais (GAE) do mês de Janeiro do ano de 1972- Volume I. Contém recibos de despesas da Região Militar de 
Moçambique. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/002 - Mapas das relações de vencimentos ordinários de pessoal militar e dos agentes 
especiais (GAE) do mês de Fevereiro do ano de 1972- Volume II. Contém recibos de despesas da Região Militar de 
Moçambique. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/003 - Mapas das relações de vencimentos ordinários de pessoal militar e dos agentes 
especiais (GAE) do mês de Março do ano de 1972- Volume III. Contém recibos de despesas da Região Militar de 
Moçambique. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/004 - Mapas das relações de vencimentos ordinários de pessoal militar e dos agentes 
especiais (GAE) do mês de Abril do ano de 1972- Volume IV. Contém recibos de despesas da Região Militar de Moçambique. 
1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/005 - Mapas das relações de vencimentos ordinários de pessoal militar e dos agentes 
especiais (GAE) do mês de Maio do ano de 1972- Volume V. Contém recibos de despesas da Região Militar de Moçambique. 
1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/006 - Mapas das relações de vencimentos ordinários de pessoal militar e dos agentes 
especiais (GAE) do mês de Junho do ano de 1972- Volume VI. Contém recibos de despesas da Região Militar de 
Moçambique. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/007 - Abono de alimentação. Contém relações de abono de alimentação a dinheiro ao Grupo 
Especial na Região Militar de Moçambique, declarações. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/038/0105/008 - Encargos com a segurança de Cabora Bassa, em 1974 - Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, despesas autorizadas, correspondência trocada, liquidação de encargos, memória justificativa do orçamento 
do sector da segurança para 1974, informações, ofícios, memorial da despesa sector de segurança. 1974 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/039 

Título: Despesas de Pessoal da Índia 

Datas extremas: 1952 / 1952 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 106) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém o processo com pedidos de autorização de movimentos de verbas do FDMU no Comando Militar do 
Estado da Índia. 

 

UI 0106 

 

DC. PT/ADN/FDMU/039/0106/001 - Processo com pedidos de autorização de movimentos de verbas do FDMU no Comando 
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Militar do Estado da Índia. 1952 / 1952 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/040 

Título: Despesas de Pessoal de Timor 

Datas extremas: 1952 / 1978 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 107) com um total de 3 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a notas de lançamento, mapas justificativos do consumo de combustíveis e 
lubrificantes, declarações de despesa, relações de materiais, informação da verba concedida para infraestruturas e 
melhoramentos em Timor. 

 

UI 0107 

 

DC. PT/ADN/FDMU/040/0107/001 - Taxa militar cobrada pelo distrito de Recrutamento e Mobilização de Timor. 1952 / 
1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/040/0107/002 - Notas de lançamento de despesas de pessoal de Timor. Contém mapas justificativos do 
consumo de combustíveis e lubrificantes, declarações de despesa, relações de materiais, informação da verba concedida 
para infraestruturas e melhoramentos em Timor, comprovativos de despesa. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/040/0107/003 - Liquidação respeitante a uma parte do subsidio de férias do 1SAR José Lourenço para 
reposição por este da quantia de 14.880$00 em moeda de Timor. Contém envelope com a respetiva quantia em numerário. 
No envelope constam 9 notas de 500, 68 notas de 100, 4 notas de 50, 4 notas de 20 com a figura de Régulo D. Aleixo, 2 
notas de 500, 12 notas de 100 com a figura de José Celestino da Silva. Estão em mau estado de conservação 1 nota de 500, 
5 notas de 100 com a figura de Régulo D. Aleixo, 1 nota de 100 com a figura de José Celestino da Silva. 1978 / 1978 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/041 

Título: Liquidação de Encargos Geral 
Datas extremas: 1966 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 108) com um total de 4 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a liquidação de encargos, ordens de pagamento e contrato de fornecimento 
de viaturas para o Exército. 

 

UI 0108 

 

DC. PT/ADN/FDMU/041/0108/001 - Material - Liquidado - Encerrado. Contém ordens de pagamento, despesas autorizadas, 
correspondência trocada no âmbito da aquisição de viaturas e transformação de viaturas, ofícios, informações, recibos, 
faturas, mensagens, pedidos de autorização de despesas, contrato de fornecimento de 67 viaturas ao Exército e pedidos de 
liquidação de faturas. 1966 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/041/0108/002 - Exército: Liquidação de encargos do FDMU. Contém ordem de pagamento. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/041/0108/003 - Liquidação de encargos e Ordens de pagamento PCCAG. Contém correspondência 
trocada no âmbito da liquidação de encargos e pagamentos, ofícios, mensagens, recibos, ordens de pagamento. 1973 / 
1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/041/0108/004 - Transferência de fundos do FDMU. Contém ordens de pagamento, recibos, 
documentação relativa a envio de fundos, remessas, transferência de fundos, informações. 1974 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/042 

Título: Liquidação de Encargos da Guiné 

Datas extremas: 1960 / 1960 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 109) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém a liquidação do Serviço da Fazenda e Contabilidade ao Comando Militar da Guiné de importâncias do 
FDMU com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0109 
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DC. PT/ADN/FDMU/042/0109/001 - Liquidação do Serviço da Fazenda e Contabilidade ao Comando Militar da Guiné de 
importâncias do FDMU. Contém documentos justificativos. 1960 / 1960 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/043 

Título: Liquidação de Encargos de Moçambique 

Datas extremas: 1962 / 1976 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 110) com um total de 6 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentos justificativos relativos a liquidação de faturas de transportes de Moçambique pelo 
OPFMEU e cartografia de Moçambique. 
 

UI 0110 

 

DC. PT/ADN/FDMU/043/0110/001 - Liquidação de encargos do ano de 1961 em Moçambique. Contém mensagens, 
correspondência. 1962 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/043/0110/002 - Propostas para liquidação de faturas de transportes do ano económico de 1968 relativo 
a Moçambique pelo OPFMEU- Volume I. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/043/0110/003 - Propostas para liquidação de faturas de transportes do ano económico de 1969 relativo 
a Moçambique pelo OPFMEU- Volume II. Contém documentos justificativos relativos a Moçambique pelo OPFMEU. 1969 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/043/0110/004 - Propostas para liquidação de faturas de transportes do ano económico de 1970 relativo 
a Moçambique pelo OPFMEU- Volume III. Contém documentos justificativos relativos a Moçambique pelo OPFMEU. 1969 / 
1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/043/0110/005 - Propostas para liquidação de faturas de transportes dos meses de Janeiro a Maio do 
ano económico de 1971 relativo a Moçambique pelo OPFMEU- Volume IV. Contém documentos justificativos relativos a 
Moçambique pelo OPFMEU. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/043/0110/006 - Liquidação de encargos com cartografia de Moçambique - Encerrado. Contém despesas 
autorizadas, informações, ordem de pagamento, correspondência trocada, memorandos. 1973 / 1976 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/044 

Título: Mapas de Provisão de Encargos. Geral 
Datas extremas: 1960 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 111) com um total de 6 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a mapas de provisão de encargos, planos suplementares e ofícios. 

 

UI 0111 

 

DC. PT/ADN/FDMU/044/0111/001 - Mapas de provisão de encargos para 1960 do FDMU para as diversas Forças no 
Ultramar para compra de material de guerra, munições e obras. Contém ofícios diversos. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/044/0111/002 - FDMU. Mapas de provisões de encargos para 1960 dos diversos ramos e províncias. 
1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/044/0111/003 - Processo sobre a situação do FDMU em 31 de maio de 1961.  Contém mapas da 
provisão de encargos e planos suplementares. 1960 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/044/0111/004 - Plano geral de encargos da Força Aérea. Contém resumo do plano geral de encargos. 
1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/044/0111/005 - FDMU. Mapas de Provisões de encargos para 1962. Contém resumo do plano geral de 
encargos. 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/044/0111/006 - FDMU-EMGFA: Mapas de disponibilidades depositadas no Conselho Administrativo das 
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províncias ultramarinas. 1974 / 1977 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/045 

Título: Orçamento Geral 
Datas extremas: 1952 / 1984 

Dimensão e suporte: Série constituída por 6 cxs. (nº 112 - 117) com um total de 40 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentos referente a orçamento privativo da Força Aérea, orçamento suplementar, relatórios de 
Superintendência dos Orçamentos Militares, plano ordinário e homologação de despesas com os respetivos documentos 
justificativos. 

 

UI 0112 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/001 - Propostas orçamentais da Direção dos Serviços do Ultramar e administração das verbas 
privativas com o respetivo expediente. 1952 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/002 - Orçamento de despesas das Forças Navais Ultramarinas do Comando de Defesa 
Marítimo das Províncias de Cabo Verde, Guiné, Angola, Moçambique, Macau e Timor. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/003 - Orçamento privativo da Força Aérea, pelo FDMU. Contém orçamento de despesa, 
orçamento da despesa extraordinária das Forças Aéreas Ultramarinas. 1960 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/004 - Orçamento privativo para o ano económico de 1962, despesas com o pessoal, 
infraestruturas, fardamentos e aquisição de material, conforme documentos anexos. Contém despesas com o pessoal, 
infraestruturas, fardamentos e aquisição de material conforme documentos anexos. 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/005 - FDMU. Mapas de orçamento suplementar de 1963 e mapas de encargos para 1963 
para os diversos Ramos. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/006 - Processo com plano de orçamento geral do FDMU para 1964.  Contém cópia do acordo 
entre Portugal e a RFA para a aquisição de aviões. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/007 - Processo (cópia) do OFMEU para o Exército 1964. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/008 - FDMU. Mapas de Provisões de encargos de Lisboa, para 1964/66 e orçamentos gerais 
para o mesmo período.  Contém ofícios. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0112/009 - 1º Orçamento suplementar do FDMU para 1965. Contém orçamento suplementar, 
previsão de encargos. 1964 / 1966 

 

 

UI 0113 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0113/010 - OFMEU - 1968 - Exército. Orçamento das Forças Terrestres Extraordinárias no Ultramar 
para 1968. Dívidas no Ministério do Exército. Anos económicos findos, conforme documentos em anexo. Contém 
correspondência, despachos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0113/011 - Orçamento das Forças Extraordinárias no Ultramar: verba a atribuir ao Gabinete do 
Ministro da Defesa Nacional - 1968 e despesas com os Comandos Chefes da Guiné, Angola e Moçambique e Adjunto do 
Comando Chefe de Moçambique, conforme documentos justificativos. Contém saldos privativos (orçamentos) das 
Províncias Ultramarinas de 1967 e 1968. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0113/012 - Orçamento de Forças Extraordinárias no Ultramar: verba atribuída ao Gabinete do 
Ministro da Defesa Nacional no ano de 1968 e oficiais do Quadro de Complemento destinados a auxiliar a ação psicológica 
do Comando Territorial Independente da Guiné, conforme documentos justificativos. Contém despachos, memorial, plano 
de aquisições de material para o Exército. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0113/013 - Mapa de orçamentos das Forças Militares e Extraordinárias no Ultramar. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0113/014 - Correspondência trocada relacionados com os orçamentos do FDMU. Contém 
documentos sobre a transferência de receitas arrecadadas, correspondência trocada (mensagens), conta corrente anual do 
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OPFTA, correspondência trocada, ordens de pagamento, informações, contas correntes com o FDMU, orçamento das 
Forças Terrestres Ultramarinas para 1973, guias de entrega, previsão das comparticipações das províncias ultramarinas para 
o ano económico de 1974. 1971 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0113/015 - Memorandos e propostas sobre orçamento. Contém memorando, apontamentos, 
orçamento do exército. 1972 / 1974 

 

 

UI 0114 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0114/016 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares para o Ministro da Defesa 
Nacional.  Contém relatório, planos de emprego da verba destinada aos ministérios do Exército e da Marinha, do ano de 
1973, em conta do OFMEU. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0114/017 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares.  Contém relatório para o 
Ministro da Defesa Nacional, orçamento do Comando Chefe das Forças Armadas da Guiné para 1974, Cabo Verde, São 
Tomé, Angola, Moçambique, Macau e Timor, com respetivos documentos. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0114/018 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares.  Contém relatórios sobre 
Angola e Moçambique. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0114/019 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares.  Contém relatórios sobre 
Moçambique, Macau, Angola. 1973 / 1973 

 

 

UI 0115 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0115/020 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares.  Contém relatórios. 1973 / 
1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0115/021 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares.  Contém relatórios. 1973 / 
1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0115/022 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares.  Contém relatórios e mapas 
de aquisições de sobressalentes para viaturas. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0115/023 - Orçamento geral do Fundo Militar do Ultramar para o ano de 1973 e mapas 
discriminatórios de créditos concedidos. Contém relatórios nº 65/72 a 72/73. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0115/024 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) com prestação de contas, aquisição e montagem de equipamentos de transmissões para VBA "Chaimite" e 
respetivos documentos. 1973 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0115/025 - Orçamento Suplementar de Defesa para 1974, despesas comuns, despesas correntes, 
Defesa Nacional, Exército, Marinha e Aeronáutica. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0115/026 - Aquisição NARAS de Equipamentos Anti- Míssil para Helicópteros "Strella"- Encerrado. 
Contém despesas autorizadas, descativações e informações. 1974 / 1974 

 

 

UI 0116 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/027 - Plano ordinário para 1974. Contém Plano Ordinário para 1974, memorando da relação 
dos créditos concedidos ou a conceder em conta da FDMU, despacho do Ministro da Defesa Nacional. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/028 - Pasta de trabalho com documentos relacionados com orçamentação de despesas 
militares. Classificados da Repartição de Orçamento. 1974 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/029 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre requisitos de comunicações do EMGFA, aquisição de 10 teleinfusoras e despesas alfandegárias, estudo de 
facilidades habitacionais e sociais para militares em serviço nas Forças Armadas e homologação de despesas, com 
documentos em anexo. 1975 / 1976 
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DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/030 - Requisitos de comunicações do EMGFA. Contém plano ordinário para 1975 e 1977 do 
FDMU, correspondência trocada no âmbito da desativação de unidades das 2ª e 3ª Regiões Aéreas, informações. 1975 / 
1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/031 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF), contribuição financeira de Portugal nos encargos iniciais projeto AWAC5 e empréstimo reembolsável. 1978 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/032 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre instalações militares em serviço no estrangeiro, com respetivos recibos, ordem de pagamento e guia de 
entrega. 1978 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/033 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre homologação de despesas, colaboração da Empresa Geral de Fomento em atividades de planeamento do 
EMGFA, com documentos justificativos. 1978 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0116/034 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre obras no Forte de Santo António da Barra com homologação de despesas, com respetivos documentos. 1978 / 
1979 

 

 

UI 0117 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0117/035 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre construção de uma piscina no Forte do Areeiro, com respetivos documentos anexos. 1979 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0117/036 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre visita a Portugal dos Comités de Infraestruturas NATO. 1979 / 1980 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0117/037 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre rede de oleodutos portugueses, no âmbito da CEIOTAN, e atribuição de uma verba para estudos, com 
documentos justificativos. 1979 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0117/038 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre construção de infraestruturas desportivas para unidades da Força Aérea, homologação de contas, com os 
respetivos documentos. 1979 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0117/039 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre homologação de despesas de estudo conceptual de facilidades habitacionais e sociais para militares em serviço 
nas Forças Armadas, com a Empresa Geral de Fomento (EGF). Contém ofícios, correspondência trocada, contrato com a 
Empresa Geral de Fomento. 1979 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/045/0117/040 - FDMU: Planeamento e orçamento da Divisão de Administração Financeira do EMGFA 
(DIAF) sobre adaptação e construção das instalações para o Museu Militar do Porto. 1979 / 1984 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/046 

Título: Orçamento de Cabo Verde 

Datas extremas: 1967 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 118) com um total de 2 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamento, conta corrente relativa ao ano económico de 1972, mapa da despesa 
orçamental que constitui encargo o orçamento da FDMU, informações, ofícios, relatórios vários e saldos privativos. 

 

UI 0118 

 

DC. PT/ADN/FDMU/046/0118/001 - Saldos privativos (orçamentos) das províncias ultramarinas/1968. Receitas eventuais 
diversas e juros, conforme expediente anexo de Cabo Verde. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/046/0118/002 - Reforço OPFTU  Cabo verde - Encerrado. Contém ordens de pagamento, conta corrente 
relativa ao ano económico de 1972, mapa da despesa orçamental que constitui encargo o orçamento da FDMU, 
informações, ofícios, relatórios vários. 1973 / 1975 
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SR. PT/ADN/FDMU/047 

Título: Orçamento de S. Tomé e Príncipe 

Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 119) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a relatórios sobre o reforço do orçamento privativo da Força Aérea de S. 
Tomé e Príncipe. 

 

UI 0119 

 

DC. PT/ADN/FDMU/047/0119/001 - Reforço do orçamento privativo da Força Aérea de S. Tomé e Príncipe. Contém 
relatórios. 1966 / 1973 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/048 

Título: Orçamento da Guiné 

Datas extremas: 1967 / 1968 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 120) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente ao orçamento do Gabinete Militar do Comando Chefe da Guiné para 1968, 
prémios para civis e militares, apreensão de material de guerra ao inimigo, restruturação no Gabinete Militar e aluguer de novas 
instalações e sua expansão e respectivos documentos. 

 

UI 0120 

 

DC. PT/ADN/FDMU/048/0120/001 - OFMEU: Orçamento do Gabinete Militar do Comando Chefe da Guiné para 1968. 
Prémios para civis e militares. Apreensão de material de guerra ao inimigo. Restruturação no Gabinete militar. Aluguer de 
novas instalações e sua expansão e respetivos documentos. 1967 / 1968 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/049 

Título: Orçamento de Angola 

Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 121) com um total de 3 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a relatórios sobre o orçamento do Gabinete Militar do Comando Chefe de 
Angola e reforço do orçamento privativo da Província de Angola. 

 

UI 0121 

 

DC. PT/ADN/FDMU/049/0121/001 - Processo sobre reforços do orçamento privativo do Ultramar e autorização de despesa 
da Marinha em Angola. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/049/0121/002 - Processo referente ao reforço do orçamento privativo da Região Militar de Angola com 
recurso ao saldo do OPFTU de 1963.  Contém ordens de pagamento e ofícios. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/049/0121/003 - Orçamento do Gabinete Militar do Comando Chefe de Angola de 1968: Alteração 
Orçamental e transferências de verbas. Contém relatórios. 1967 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/050 

Título: Orçamento de Moçambique 

Datas extremas: 1967 / 1974 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 122) com um total de 4 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente ao orçamento do Gabinete do Comando-Chefe de Moçambique, 
descativações, despesas autorizadas e correspondência trocada no âmbito do Dispositivo Naval de Cabora Bassa. 
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UI 0122 

 

DC. PT/ADN/FDMU/050/0122/001 - OFMEU: Orçamento do Gabinete do Comando Chefe de Moçambique para 1968. 
Alteração orçamental. Mapas de plano. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/050/0122/002 - OFMEU: Orçamento do Gabinete do Comando Chefe Adjunto de Moçambique. 
Propostas, mapas e orçamentos conforme documentos anexos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/050/0122/003 - Processo da Superintendência dos Orçamentos Militares.  Contém relatórios vários e 
documentos sobre a comparticipação de Moçambique para as Forças Armadas. Alteração de tabela de orçamento privativo 
do Comando Territorial Independente. Dificuldades de numerário da Região Militar do Comando Naval da 3ª Região Aérea 
de Moçambique, com orçamentos, relatórios e propostas. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/050/0122/004 - Dispositivo Naval da Albufeira de Cabora Bassa- Encerrado. Contém descativações, 
despesas autorizadas, correspondência trocada. 1973 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/051 

Título: Orçamento de Macau 

Datas extremas: 1956 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 123) com um total de 5 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém orçamentos gerais de Macau dos anos de 1960 a 1962 e mapas de orçamentos. 

 

UI 0123 

 

DC. PT/ADN/FDMU/051/0123/001 - Orçamentos do FDMU relativos a Macau. 1956 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/051/0123/002 - Orçamento geral da província de Macau para 1960. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/051/0123/003 - Orçamento geral da província de Macau para 1961. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/051/0123/004 - Orçamento geral da província de Macau para 1962. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/051/0123/005 - Mapas de orçamentos e despesas do ano económico de 1962 de Macau, com pessoal 
civil e militar. Contém relatórios. 1961 / 1973 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/052 

Título: Orçamento de Timor 

Datas extremas: 1961 / 1967 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 124) com um total de 2 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas com o pessoal e remunerações acidentais, despesas de material 
de utilização permanente e infraestruturas de Timor e documentos justificativos. 

 

UI 0124 

 

DC. PT/ADN/FDMU/052/0124/001 - Mapas de orçamento para o ano económico de 1962. Contém despesas com o pessoal 
e remunerações acidentais, despesas de material de utilização peRM Angolanente e infraestruturas de Timor, com os 
respetivos documentos justificativos. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/052/0124/002 - Processo relativo ao reforço do orçamento privativo do Comando Territorial 
Independente de Timor em 1966. Contém mapas, ofícios e ordens de pagamento. 1966 / 1967 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/053 

Título: Ordens de Pagamento Geral 
Datas extremas: 1950 / 1981 

Dimensão e suporte: Série constituída por 12 cxs. (nº 125 - 136) com um total de 61 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamento para aquisição de material de guerra, despachos alfandegários, liquidação de 
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ajudas de custo e verbas do FDMU para pagamento de despesas diversas. 
 

UI 0125 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0125/001 - Ordens de pagamento 13 a 61 referentes a despesas relacionadas com a aquisição de 
material de guerra, armamento, munições, transportes, aviões Chipmunk, material de transmissões e outros relativos a 
Angola, Guiné, Cabo Verde e Timor. 1950 / 1951 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0125/002 - Ordens de pagamento 63 a 124 referentes a despesas relacionadas com a aquisição de 
material de guerra, armamento, munições, transportes, aviões Chipmunk, material de transmissões e outros relativos a 
Angola, Guiné, Cabo Verde e Timor. 1952 / 1952 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0125/003 - Ordens de pagamento nº 44 relativo ao frete de 167 caixas de material de guerra para 
Mormugão e Macau fornecimento de material destinado à instalação frigorifica do Comando Militar do estado da Índia à 
firma "Alfredo Alves e Cª". 1952 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0125/004 - Ordem de pagamento 149 sobre reforço provisório das verbas orçamentais das Forças 
Militares destacadas no Ultramar. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0125/005 - Ordem de pagamento 107 - "Fazenda da metrópole = conta das repartições". Reforço 
provisório das verbas orçamentais das Forças Militares Destacadas no Ultramar. Contém devolução de importâncias. 1954 / 
1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0125/006 - Ordens de pagamento 111 a 133 pelo FDMU de fretes de vários artigos de material de 
guerra enviados às EQM de Angola e Moçambique. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0125/007 - Ordem de pagamento 166 para as despesas efetuadas com a rendição das tropas 
destacadas em 1953/1954. 1954 / 1955 

 

 

UI 0126 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0126/008 - Ordens de pagamento de 160 a 165 sobre armamento e munições enviadas à instrução 
de recrutas das praças africanas. 1954 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0126/009 - Ordem de pagamento 385 relativa ao crédito de coroas dinamarquesas a favor do Den 
Landmands Bank para pagamento do fornecimento de metralhadoras MADSEN. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0126/010 - Ordens de pagamento relacionadas com o aparelho rádio e respetivas baterias 
enviados às províncias ultramarinas. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0126/011 - Ordem de pagamento 382 para fornecimento de 1 torno mecânico destinado à 
Direcção das Obras Militares do Estado da Índia, pago à J. B. Fernandes Lda. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0126/011A - Ordem de pagamento 384 pelo FDMU à firma Norte Importadora Lda. pelo 
fornecimento de 28 jeeps. 1955 / 1955 

 

 

 

UI 0127 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0127/012 - Ordens de pagamento 209 a 225 pelo FDMU sobre requisições de material, 
armamento, munições, pessoal, material de construção e obras, material rádio, viaturas, fretes e despachos e material de 
guerra para Angola, Moçambique, Índia e Cabo Verde,  relativo ao mês de Abril- Volume I. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0127/013 - Ordens de pagamento 226 a 237 pelo FDMU sobre requisições de material, 
armamento, munições, pessoal, material de construção e obras, material rádio, viaturas, fretes e despachos e material de 
guerra para Angola, Moçambique, Índia e Cabo Verde, relativo ao mês de Maio- Volume II. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0127/014 - Ordens de pagamento 239 a 250 pelo FDMU sobre requisições de material, 
armamento, munições, pessoal, material de construção e obras, material rádio, viaturas, fretes e despachos e material de 
guerra para Angola, Moçambique, Índia e Cabo Verde, relativo ao mês de Junho- Volume III. 1955 / 1955 
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DC. PT/ADN/FDMU/053/0127/015 - Ordens de pagamento 251  a 262 pelo FDMU sobre requisições de material, 
armamento, munições, pessoal, material de construção e obras, material rádio, viaturas, fretes e despachos e material de 
guerra para Angola, Moçambique, Índia e Cabo Verde relativo ao mês de Julho- Volume IV. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0127/016 - Ordens de pagamento 163 a 270 pelo FDMU sobre requisições de material, 
armamento, munições, pessoal, material de construção e obras, material rádio, viaturas, fretes e despachos e material de 
guerra para Angola, Moçambique, Índia e Cabo Verde, relativo ao mês de Agosto- Volume V. 1955 / 1955 

 

 

UI 0128 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0128/017 - Ordens de pagamento 277 a 282 referentes a despesas relacionadas com munições, 
material de guerra, material de transmissões, armamentro, diverso material para obras, aparelhos de Rx e outro médico, 72 
jeeps, material de comunicações e outros relativos a Angola e Índia- Volume I. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0128/018 - Ordens de pagamento 285 a 315 referentes a despesas relacionadas com munições, 
material de guerra, material de transmissões, armamento, diverso material para obras, aparelhos de Rx e outro médico, 72 
jeeps, material de comunicações e outros relativos a Angola e Índia- Volume II. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0128/019 - Ordens de pagamento 317 a 335 referentes a despesas relacionadas com munições, 
material de guerra, material de transmissões, armamento, diverso material para obras, aparelhos de Rx e outro médico, 72 
jeeps, material de comunicações e outros relativos a Angola e Índia- Volume III. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0128/020 - Ordens de pagamento 336 a 378 referentes a despesas relacionadas com munições, 
material de guerra, material de transmissões, armamento, diverso material para obras, aparelhos de Rx e outro médico, 72 
jeeps, material de comunicações e outros relativos a Angola e Índia- Volume IV. Contém ainformação sobre a verba 
concedida para recondicionamento de 9 autometralhadoras Humber. 1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0128/021 - Processos e documentos justificativos com varias ordens de pagamento para serem 
efetuados. Pagamento de despesas referentes a transportes, fretes, seguros, material de guerra e outros relativos a Angola, 
Índia e Cabo Verde. 1955 / 1961 

 

 

UI 0129 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0129/022 - Ordens de pagamento relativos a combustíveis, material de guerra e outros materiais 
relativos ao 1º semestre- Volume I. Contém os lançamentos nº 411, 483/3 e 496/4. 1956 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0129/023 - Ordens de pagamento relativos ao combustíveis, material de guerra e outros materiais 
relativos ao 2º semestre- Volume II. 1956 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0129/024 - Ordens de pagamento da Direcção dos Serviços do Ultramar, fretes marítimos, 
fornecimento de munições, reparação de viaturas e armamento e aquisição de armamento no Ultramar relativos ao 1º 
semestre- Volume I. 1957 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0129/025 - Ordens de pagamento da Direcção dos Serviços do Ultramar, fretes marítimos, 
fornecimento de munições, reparação de viaturas e armamento e aquisição de armamento no Ultramar relativos ao 2º 
semestre- Volume II. 1957 / 1965 

 

 

UI 0130 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/026 - Ordens de pagamento da Direcção dos Serviços do Ultramar, despachos alfandegários, 
seguros e obras em Angola, S. Tomé e Príncipe , Cabo Verde e Índia. 1957 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/027 - Ordens de pagamento, prestação de contas, ajudas de custo, transportes e despachos 
alfandegários. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/028 - Processo com notas e ofícios e ordens de pagamento referentes a obras e prestação de 
serviços pagos pela Divisão de Obras Ultramarinas e Ilhas Adjacentes do Ministério do Exército. 1959 / 1959 
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DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/029 - Ordens de pagamento de verbas do FDMU para gastos diversos- Volume I. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/030 - Ordens de pagamento de verbas do FDMU para gastos diversos- Volume II. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/031 - Ordens de pagamento de verbas do FDMU para gastos diversos- Volume III. 1961 / 
1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/032 - Ordens de pagamento de verbas do FDMU para gastos diversos- Volume IV. 1962 / 
1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0130/033 - Ordens de pagamento de verbas do FDMU para gastos diversos- Volume V. 1963 / 1963 

 

 

UI 0131 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0131/034 - Ordens de pagamento para ajudas de custo em missões em diversas províncias 
ultramarinas e restante expediente. 1959 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0131/035 - Ordens de pagamento da Repartição de Administração da Direcção dos Serviços do 
Ultramar, relativas a verbas gastas respeitantes a ajudas de custo e transportes com a deslocação de pessoal a Espanha e à 
fronteira a fim de receber material Barreiros. 1959 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0131/036 - Ordens de pagamento de diversas províncias ultramarinas relativos ao 1º semestre- 
Volume I. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0131/037 - Ordens de pagamento de diversas províncias ultramarinas relativos ao 2º semestre- 
Volume II. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0131/038 - Ordens de pagamento de material de guerra transportes e despachos alfandegários. 
1959 / 1965 

 

 

UI 0132 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0132/039 - Ordens de pagamento da Direcção dos Serviços do Ultramar com a respetiva 
justificação- Volume I. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0132/040 - Ordens de pagamento da Direcção dos Serviços do Ultramar com os respetivos 
documentos justificativos- Volume II. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0132/041 - Ordens de pagamentos com pedidos de autorização de despesas e plano de emprego 
de verbas relativos a material da Força Aérea para Angola, S. Tomé e Príncipe e Guiné. Contém ordens de pagamentos, 
relação dos PAD autorizada pelo Ministro da Defesa, declarações. 1960 / 1961 

 

 

 

UI 0133 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/042 - Ordens de pagamento para liquidação de combustíveis utilizados nas viaturas vindas de 
Espanha, transporte de pessoal para o Trofeu Salazar. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/043 - Ordens de pagamento para liquidação de ajudas de custo a oficiais e sargentos que se 
deslocavam a França e Espanha. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/044 - Ordens de pagamento e documentos anexos, ajudas de custo e despachos da Guiné e 
Cabo Verde. 1959 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/045 - Tratores Diesel Barreiros TT90 para o Exército. Contém ordens de pagamento. 1960 / 
1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/046 - Aquisição de 50.000 Granadas Morteiro. Contém ordens de pagamento, informações 
sobre a prestação de contas da aquisição de granadas para morteiro, contas correntes da despesa com o FDMU, 
comprovativos de despesa, correspondência trocada. 1960 / 1965 
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DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/047 - Transporte de pessoal e de material. Contém ordens de pagamento, despesas 
autorizadas, informações sobre prestação de contas na liquidação de transportes do pessoal militar de Macau, 
comprovativos de despesa, serviço de passagens e embarques da Companhia Nacional de Navegação, requisições. 1961 / 
1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/048 - Aquisição de material de projeção cinematográfica. Contém ordens de pagamento e 
ordens de transferência, informações sobre prestação de contas da aquisição de material de projeção cinematográfica, 
autorização para efetuar a despesa com a aquisição do material destinado à execução da ação psicológica a cargo das 
Forças Armadas em Angola, correspondência trocada. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0133/049 - Ordens de pagamento do SGDN pelo FDMU e que se destinam a transferir numerário 
para o Banco de Angola com os respetivos recibos e depósitos. 1963 / 1966 

 

 

UI 0134 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0134/050 - Cópias de livros de ordens e transferências de verbas. 1963 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0134/051 - OP's de 1966, 1967 e 1968 não justificadas. Contém ordens de pagamento não 
justificadas, informações. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0134/052 - Aquisição e obras diversas do Ministério do Exército. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, crédito e verbas concedidas para obras e aquisições de diverso material, prestação de contas, 
correspondência trocada, informações, contratos para execução de empreitadas de obras, caderno de encargos, pedidos de 
autorização de despesas, contas correntes de despesas com obras de reparação e remodelação diversas. 1966 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0134/053 - Ordens de pagamento do Exército, Marinha e Força Aérea através da Agência Militar, 
Banco de Angola, Banco Nacional do Ultramar, Região Militar de Angola, Região Militar de Moçambique e 3ª Região Aérea. 
1967 / 1967 

 

 

UI 0135 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0135/054 - Livros: Cópias de ordens de pagamentos e ordens de transferência do Secretariado 
Geral de Defesa Nacional. 1967 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0135/055 - Ordens de Pagamento 1969 relativos aos 3 Ramos das Forças Armadas. Contém ordens 
de pagamento. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0135/056 - Ordens de Pagamento entre os anos de 1970 a 1974 relativas às províncias 
ultramarinas. Contém ordens de pagamento. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0135/057 - OP's de 1970 e 1971 relativas aos 3 Ramos das Forças Armadas e à Defesa Nacional. 
Contém ordens de pagamento. 1970 / 1971 

 

 

UI 0136 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0136/058 - OP's de 1972 relativas aos 3 Ramos das Forças Armadas e à Defesa Nacional. Ordens de 
pagamento. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0136/059 - Apetrechamento de novos órgãos do serviço da Guiné. Contém ordens de pagamento, 
despesas autorizadas, liquidação de encargos, correspondência trocada, informações, conta corrente da despesa com a 
aquisição de material de frio para o Comando Territorial Independente da Guiné pelo FDMU, comprovativos de despesa, 
pedidos de autorização de despesa, aquisição de material, contrato para a aquisição de material de refrigeração. 1973 / 
1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0136/060 - Ordens de pagamento de 1974 a 1981 relativos aos 3 Ramos das Forças Armadas, 
Defesa Nacional e EMGFA. 1974 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/053/0136/061 - Centro Financeiro do Exército. FDMU - notas de saldo e ordens de pagamento. 1980 / 
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1981 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/054 

Título: Ordens de Pagamento de Cabo Verde 

Datas extremas: 1955 / 1972 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 137) com um total de 4 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamento relativo a material destinado à estação Rádio Naval de S. Vicente em Cabo 
Verde, obras feitas em aquartelamentos, pagamentos de transporte e reforço ao OPFTU de Cabo Verde. 

 

UI 0137 

 

DC. PT/ADN/FDMU/054/0137/001 - Ordens de pagamento referentes a despesas com obras feitas em aquartelamentos no 
Comando Militar de Cabo Verde. Contém contas correntes relativas a construção e obras novas, despachos alfandegários. 
1955 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/054/0137/002 - Ordens de pagamento, com verbas concedidas para pagamento de transportes que se 
deslocam a Cabo Verde - Lisboa, no Trofeu Salazar. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/054/0137/003 - Ordem de pagamento relativo a material destinado à estação Rádio Naval de S. Vicente 
em Cabo Verde. 1960 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/054/0137/004 - Exército: Reforço ao OPFTU de Cabo Verde. Ordem de pagamento relativos aos anos de 
1963 a 1972. 1971 / 1972 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/055 

Título: Ordens de Pagamento de S. Tomé e Príncipe 

Datas extremas: 1956 / 1967 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 138) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém ordem de pagamento da Força Aérea para S. Tomé. 

 

UI 0138 

 

DC. PT/ADN/FDMU/055/0138/001 - Reforço de verbas e ordens de pagamento da Força Aérea para S. Tomé e Príncipe. 
Contém levantamentos relativos ao fornecimento de diverso material e despacho alfandegário. 1956 / 1967 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/056 

Título: Ordens de Pagamento da Guiné 

Datas extremas: 1954 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 139) com um total de 4 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamento relativo ao fornecimento de material. 

 

UI 0139 

 

DC. PT/ADN/FDMU/056/0139/001 - Ordens de pagamento 134 a 139 pelo fornecimento de diverso material ao Comando 
Militar da Guiné pelo FDMU. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/056/0139/002 - Ordem de pagamento 145 pelo FDMU pelo fornecimento e embalagem de diverso 
material de transmissões enviado ao Comando Militar da Guiné pelas Oficinas Gerais de Material de Engenharia. 1954 / 
1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/056/0139/003 - Ordens de pagamento nº 39 e 151. Contém ordem de pagamento referente a despacho 
alfandegário de 175 pistolas, ordem de pagamento nº 151 referente a material de transmissões destinado ao Comando 
Militar da Guiné. 1955 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/056/0139/004 - Correspondência sobre o reforço do OPFAO da Guiné.  Contém ordens de pagamento, 
notas e ofícios. 1973 / 1973 
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SR. PT/ADN/FDMU/057 

Título: Ordens de Pagamento de Angola 

Datas extremas: 1953 / 1974 

Dimensão e suporte: Série constituída por 5 cxs. (nº 140 - 144) com um total de 18 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamento relativas a passagens aéreas, transporte rodoviário e aluguer de viaturas. 

 

UI 0140 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0140/001 - Ordens de pagamento relacionadas com sacos de terra enviados ao Comando Militar 
de Angola. 1953 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0140/002 - Ordem de pagamento das despesas efetuadas com as rendições de 1953 do Comando 
Militar de Angola. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0140/003 - Ordens de pagamento de despesas relacionadas com armamento, combustíveis, 
viaturas, material de transmissões e outros para Angola. 1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0140/004 - Ordens de pagamento de passagens por via aérea para Angola. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0140/005 - Ordens de pagamento do SGDN pelo FDMU e que se destina a transferir numerário 
para o Banco de Angola com os respetivos recibos e depósitos. 1963 / 1965 

 

 

UI 0141 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0141/006 - Plano de 1964- 1º Suplemento. Contém ordens de pagamento, informações sobre 
prestação de contas de artigos de Material de Guerra, pagamento pelo FDMU de artigos de Material de Guerra, situação do 
FDMU, comprovativos de despesa, correspondência trocada,. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0141/007 - FDMU - Ordens de pagamento de 1964 e 1965 em Angola (quadruplicado). 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0141/008 - Plano de 1964 - 1º Suplemento. Contém ordens de pagamento, informações sobre a 
prestação de contas da conclusão do "banco" do Hospital Militar de Luanda, contas correntes da despesa com a obra de 
conclusão do Banco Hospitalar de Angola, correspondência trocada, autos de medições, orçamentos, pedido de autorização 
de despesa. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0141/009 - Processo sobre contribuições do FDMU para a receita ordinária do OPFTU de Angola.  
Contém ordens de pagamento e ofícios. 1966 / 1966 

 

 

UI 0142 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0142/010 - Ordens de pagamento nº 58 e respetivos comprovativos relacionados com transportes 
rodoviários em Angola até ao ano de Janeiro de 1968- Volume I. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0142/011 - Ordens de pagamento nº 58 e respetivos comprovativos relacionados com transportes 
rodoviários em Angola até à 1ª quinzena de Fevereiro de 1968- Volume II. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0142/012 - Ordens de pagamento nº 58 e respetivos comprovativos relacionados com transportes 
rodoviários em Angola até à 2ª quinzena de Fevereiro de 1968- Volume III. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0142/013 - Ordens de pagamento nº 58 e respetivos comprovativos relacionados com transportes 
rodoviários em Angola até à 2ª quinzena de Fevereiro de 1968- Volume IV. 1967 / 1968 

 

 

UI 0143 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0143/014 - Ordens de pagamento referentes a correios e telégrafos, telefones e transportes de 
aluguer de viaturas civis em Angola- Volume I. 1967 / 1968 
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DC. PT/ADN/FDMU/057/0143/015 - Ordens de pagamento referentes a correios e telégrafos, telefones e transportes de 
aluguer de viaturas civis em Angola- Volume II. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0143/016 - Ordens de pagamento referentes a correios e telégrafos, telefones e transportes de 
aluguer de viaturas civis em Angola- Volume III. 1967 / 1968 

 

 

UI 0144 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0144/017 - Restituição de valor indevidamente entregue ao FDMU- Encerrado. Contém ordens de 
pagamento, restituição de receitas, entregas por extravio de material. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/057/0144/018 - Restituições FDMU - RM Angola - Encerrado. contém ordens de pagamento, 
correspondência trocada no âmbito de restituições. 1974 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/058 

Título: Ordens de Pagamento de Moçambique 

Datas extremas: 1953 / 1972 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 145) com um total de 5 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a ordens de pagamento de despesas efetuadas com as rendições de 1953 
do Comando Militar de Moçambique, fornecimento de diverso material e despachos alfandegários. 

 

UI 0145 

 

DC. PT/ADN/FDMU/058/0145/001 - Ordem de pagamento 167 para liquidação de contas das rendições das tropas 
destacadas em Moçambique em 1953/1954. 1953 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/058/0145/002 - Ordens de pagamento sobre munições enviadas ao Comando Militar de Moçambique. 
1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/058/0145/003 - Ordens de pagamento relativas a Moçambique. Contém ordens de pagamento de 
despesas efetuadas com as rendições de 1953 do Comando Militar de Moçambique, fornecimento de diverso material, 
despachos alfandegários. 1955 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/058/0145/004 - Reforço da ordem de pagamento da 3ª Região Aérea, em Moçambique para liquidação 
de saldos negativos apurados de 1961/62. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/058/0145/005 - Reforço orçamental para Moçambique: ordem de pagamento. 1972 / 1972 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/059 

Título: Ordens de Pagamento da Índia 

Datas extremas: 1954 / 1966 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 146) com um total de 17 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a ordens de pagamento relativas a despesas efetuadas com despachos 
alfandegários, aquisição de material diverso e despesas efetuadas pelo Comando Militar da Índia. 

 

UI 0146 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/001 - Ordem de pagamento 109 do FDMU à firma "Alfredo Alves e Companhia" pelo 
fornecimento de uma instalação frigorífica para o Comando Militar do Estado da Índia. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/002 - Ordem de pagamento 142 pelo FDMU relativo ao envio de material diverso com 
destino à Policia do Estado da Índia. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/003 - Ordem de pagamento 145 pelo FDMU do frete de 800 cunhetes com munições 
enviados ao Comando Militar do Estado da Índia. 1954 / 1954 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/004 - Ordens de pagamento relativas a material de transmissões ao Comando Militar do 
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Estado da Índia. 1954 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/005 - Ordem de pagamento 158 à firma M. Simões Júnior pelo fornecimento de 3 máquinas 
de cifra enviadas para o Comando Militar do Estado da Índia. 1954 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/006 - Despesas efetuadas com despachos alfandegários. Contém ordens de pagamento, 
correspondência, contas correntes, pedido de fornecimento de material ao Comando Militar da Índia, fornecimento de uma 
instalação frigorífica ao Comando Militar da Índia. 1954 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/007 - Ordens de pagamento relativas à província ultramarina da Índia. Contém ordens de 
pagamento com documentos justificativos. 1954 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/008 - Ordem de pagamento 169 para o contrato de artífices civis para o Estado da Índia. 
1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/009 - Ordem de pagamento 168 para despesas a efetuar pela Direcção de Obras Militares do 
Estado da Índia. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/010 - Ordem de pagamento 380 sobre o frete de envio de máquinas para a Direção de Obras 
Militares do Estado da Índia. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/011 - Ordem de pagamento 383 de despesas efetuadas pela Direcção das Obras Militares do 
Estado da Índia. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/012 - Ordem de pagamento 375 pelo fornecimento de frete e despacho de 50.000 sacos para 
terra destinados ao Comando Militar do Estado da Índia. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/013 - Ordem de pagamento 378 do freto e despacho de 1.000 atados com estacas de ferro 
destinado ao Comando Militar do Estado da Índia. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/014 - Ordens de pagamento 170 a 183 pela aquisição de diversos materiais destinados ao 
serviço de obras do Comando Militar do Estado da Índia. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/015 - Ordens de pagamento para manutenção, reparação e aquisição de material na Índia. 
1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/059/0146/016 - Despesas efetuadas com despachos alfandegários. Contém ordens de pagamento. 1955 
/ 1966 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/060 

Título: Ordens de Pagamento de Macau 

Datas extremas: 1954 / 1966 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 147) com um total de 3 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamento relativas a despesas com material de guerra. 
 

UI 0147 

 

DC. PT/ADN/FDMU/060/0147/001 - Ordem de pagamento 157 relativo a despesas efetuadas com o armazenagem e 
descarga de peças de artilharia, cunhetes e armamento enviados pelo Comando Militar de Macau no ano de 1952. Contém 
os levantamentos nº 397/2  e 412/2 relativos a despachos alfandegários. 1951 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/060/0147/002 - Ordens de pagamento 156 sobre despesas efetuadas com o despacho alfandegário de 
metralhadoras ao Comando Militar de Macau. 1954 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/060/0147/003 - Ordens de pagamento referentes ao fornecimento, aquisição e reparação de material 
de guerra e despesas com pessoal em Macau. 1956 / 1966 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/061 
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Título: Ordens de Pagamento de Timor 

Datas extremas: 1955 / 1960 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 148) com 1 processo  
Âmbito e conteúdo: Contém ordens de pagamento relativo ao débito da Direção dos Serviços do Ultramar (DSU), fornecimento de 
material de guerra e despacho alfandegário de diverso material. 

 

UI 0148 

 

DC. PT/ADN/FDMU/061/0148/001 - Débito da DSU em 31/12/1959 a enviar ao CM de Timor. Contém lançamento nº 27 
relativo ao débito da DSU em 31/12/1959 a enviar ao CM de Timor, lançamento nº 445 relativo ao fornecimento de 500 
granadas de mão ofensivas, lançamento nº 562/1 referente a 200 granadas de exercício, levantamento 437 relativo ao 
despacho alfandegário de diverso material. 1955 / 1960 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/062 

Título: Planos. Geral 
Datas extremas: 1961 / 1981 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 149) com um total de 15 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém planos ordinários, suplementares e de encargos. 

 

UI 0149 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/001 - Informação e despacho sobre alguns subsídios para a elaboração dum plano trienal de 
defesa por parte de Portugal. 1961 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/002 - Plano de 1963- Cancelado. Contém crrespondência trocada einformação sobre o 
pedido de 2584.627$00 para a beneficiação de minas, reforço da verba do OFMEU para 1963. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/003 - Processo sobre os planos do FDMU (duplicados). 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/004 - Plano de 1964- 1º Suplemento. Contém informações relativas a radares de vigilância 
anti- pessoal e aparelhos de visão noturna (I.V), aparelhagem de infravermelhos e radares de  vigilância anti- pessoal, 
complemento dainformação nº 566/64sobre aparelhagem IV e radar de vigilância próxima, estudo de equipamentos 
especiais infravermelhos, correspondência trocada. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/005 - Plano de emprego e orçamento geral para 1966 do FDMU e previsão de encargos. 1965 
/ 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/006 - Plano do fundo de Defesa Militar do Ultramar para 1967 e plano de emprego 
suplementar para 1966. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/007 - Plano de encargos com o Exército, ARM Angolada, Força Aérea e Defesa Nacional. 1966 
/ 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/008 - Plano suplementar do FDMU. Plano ordinário e plano de emprego. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/009 - Plano financeiro de referente ao ano de 1969 e plano ordinário, relativos ao FDMU. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0149/010 - Plano ordinário do Fundo de Defesa Militar do Ultramar para o ano de 1970. 
Descativação de valor desnecessário de crédito atribuído. 1970 / 1971 

 

 

UI 0150 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0150/011 - Plano ordinário de 1974. Relatório referente à gestão de 1973. Memorandos, mapas de 
encargos e infomações. Contém memorandos, mapas de encargos, informações, despachos, pareceres, plano ordinário 
para 1974, encargos para 1974. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0150/012 - Plano ordinário para 1974. Contém despacho do Ministro da Defesa Nacional. 1974 / 
1974 
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DC. PT/ADN/FDMU/062/0150/013 - FDMU: Processo da Divisão de Administração Financeira do EMGFA (DIAF) com planos 
ordinários de 1974 a 1977, relatórios financeiros de 1978 a 1980 e balancete de 1981. Contém mapa demonstrativo da 
situação dos encargos até 16 de Fevereiro de 1981. 1974 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0150/014 - Pasta de trabalho com diversos documentos relacionados com o plano de utilização do 
FDMU. Contém previsão de receitas e encargos em 1975. 1975 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/062/0150/015 - Plano ordinário para 1975 e 1977 do FDMU. 1975 / 1976 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/063 

Título: Prestação de Contas. Geral 
Datas extremas: 1955 / 1982 

Dimensão e suporte: Série constituída por 43 cxs. (nº 151 - 193) com um total de 248 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a liquidação de despesas com transportes, transporte de material, 
reparação de viaturas, aquisição de peças sobressalentes, verbas recebidas para as províncias ultramarinas, aquisição de material 
de guerra e material eletrónico com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0151 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/001 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército referente às verbas concedidas para a 
liquidação de despesas com transportes, vencimentos, embalagens e outras despesas. Contém recibos justificativos. 1955 / 
1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/002 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército referente às verbas concedidas para a 
liquidação de despesas com transporte de material enviado ao Ultramar (viaturas auto, material rádio, granadas, pistolas 
metralhadoras, ferramentas, tratores, munições. Contém recibos justificativos. 1955 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/003 - Prestação de contas referente às verbas concedidas para liquidação das despesas 
efetuadas com a aquisição e acondicionamento de sobressalentes para viaturas destinadas ao Ultramar. Contém recibos 
justificativos. 1955 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/004 - Prestação de contas referente às verbas concedidas para a liquidação de despesas com 
transporte de pessoal e material destinado às províncias ultramarinas. Contém apólices e recibos justificativos. 1955 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/005 - Prestação de contas através do FDMU do Exército, pelo Conselho Eventual do DGMG 
da Direcção de Serviço de Material referente às verbas concedidas para liquidação e acondicionamento de material, caixas 
para acondicionamento de armas de guerra e munições.  Contém pedidos de autorização de despesas, recibos justificativos 
e ofícios. 1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/006 - Prestação de contas das verbas concedidas para liquidação de despesas com despacho 
de material destinado às províncias ultramarinas.  Contém recibos justificativos. 1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/007 - Prestação de contas da venda concedida para liquidação de despesa efetuada com a 
missão que se deslocou à Dinamarca para receção de material de guerra.  Contém recibos justificativos, relação de 
vencimentos e ordens de pagamento. 1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0151/008 - Prestação de contas pela Escola Prática de Engenharia em Tancos referente à verba 
concedida para aquisição de motor "out-board" à EPE.  Contém recibo e ordens de pagamento e ofícios. 1955 / 1968 

 

 

UI 0152 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/009 - Processos de prestação de contas, correspondência anexa relativa a verbas do FDMU 
para aquisição e reparação de material de guerra e pessoal. 1956 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/010 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército referente às verbas concedidas para a 
liquidação de despesas com a aquisição de materiais de construção destinadas ao Ultramar. Contém recibos justificativos. 
1956 / 1965 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/011 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército referente às verbas concedidas para 
liquidação de despesas com a aquisição de explosivos, minas e munições para armas ligeiras e pesadas. Contém recibos 
justificativos. 1956 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/012 - Prestação de contas referente às verbas concedidas para transporte de material 
enviado ao Ultramar. Contém recibos justificativos. 1956 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/013 - Prestação de contas das verbas concedidas para liquidação de despesas com despacho 
de material para o Ultramar. 1956 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/014 - Prestação de contas referente às verbas concedidas para a liquidação de despesas com 
despacho de material destinada ao Ultramar. Contém recibos justificativos. 1956 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/015 - Prestação de contas referente às verbas concedidas para a liquidação de cunhetes para 
acondicionamento de material de guerra. Contém pedidos de autorização de despesas, recibos justificativos e ofícios. 1956 
/ 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/016 - Prestação de contas de verba concedida para liquidação da 1ª e 2ª prestação da 
encomenda de munições diversas à Societé Nouvelle des Etablissements Brandt em França. 1956 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/017 - Prestação de contas para pagamento com despesas de ajudas de custo e vencimentos 
e da verba concedida para fornecimento de sobresselentes e reparação de viaturas. Contém mapas de conta corrente, 
recibos, guias de marcha, ofícios e relações de vencimentos. 1957 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0152/018  - Prestação de contas de despesa com despacho alfandegário com destino ao Ultramar, 
liquidação de taras para acondicionamento de material, restituição de desconto para imposto de defesa e da liquidação de 
despesas com a liquidação de seguros de material importado do estrangeiro e expedido para as províncias ultramarinas. 
Contém ofícios, informações, declarações, pedidos de pagamento e recibos. 1957 / 1966 

 

 

UI 0153 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/019 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Depósito de Tropas do Ultramar 
relativas a despesas efetuadas com deslocação de pessoal ao Ultramar com despacho de diverso equipamento e aquisição 
de material diverso- Volume I. Contém recibos justificativos, ordens de pagamento e ofícios  relativos ao primeiro semestre 
de 1958. 1958 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/020 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Depósito de Tropas do Ultramar 
relativas a despesas efetuadas com deslocação de pessoal ao Ultramar com despacho de diverso equipamento e aquisição 
de material diverso- Volume II. Contém recibos justificativos, ordens de pagamento e ofícios relativos ao segundo semestre 
de 1958. 1958 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/021 - Prestação de contas de despesas com reparação de viaturas e aquisição de peças 
sobressalentes. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/022 - Prestação de contas para aquisição de diverso material de guerra destinados ao 
Ultramar. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/023 - Prestação de contas para liquidação de despesas com os seguros de material enviado 
para as províncias ultramarinas. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/024 - Prestação de contas para liquidação de despesas com fretes marítimos, respeitantes a 
material expedido para o Ultramar. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/025 - Prestação de contas de várias quantias para reparação de material de guerra destinado 
ao Ultramar. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/026 - Prestação de contas de várias quantias para suportar despesas com embalagem de 
material de guerra com destino ao Ultramar. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/027 - Prestação de contas pela Repartição de Administração da Direcção dos Serviços do 
Ultramar do Ministério do Exército referente às verbas concedidas para pagamento de ajudas de custo ao pessoal que se 
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deslocou a Espanha e França para o estágio de adaptação e receção de material Panhard e Instalaza, pelo FDMU do 
Exército. Contém recibos justificativos, ordens de pagamento e guias de marcha. 1958 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/028 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo das 1ª e 2ª Direções Gerais do 
Ministério do Exército referente a verba despendida com o pagamento do 4º lote de material PANHARD. Ordens de 
Pagamentos, recibos e notas. 1959 / 1959 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0153/029 - Prestação de contas das liquidações de prestações do empréstimo da CGD ao FDMU 
com recibos justificativos da CGD e da verba de 2 111 260$70 concedida para a aquisição de instrumentos musicais. 1959 / 
1969 

 

 

UI 0154 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0154/030 - Prestação de contas de verbas concedidas para a aquisição e conservação dos tratores 
Barreiros.  Contém mapas, recibos e outros justificativos. 1959 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0154/031 - Prestação de contas das verbas recebidas para as províncias ultramarinas- Volume I. 
Contém guias de entrega, receitas, mensagens e ofícios, informações sobre transferência de verbas e situação do FDMU. 
1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0154/032 - Prestação de contas das verbas recebidas para as províncias ultramarinas- Volume II. 
Contém guias de entrega, receitas, mensagens e ofícios, informações sobre transferência de verbas e situação do FDMU. 
1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0154/033 - Prestação de contas das verbas recebidas para as províncias ultramarinas- Volume III. 
Contém guias de entrega, receitas, mensagens e ofícios, informações sobre transferência de verbas e situação do FDMU. 
1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0154/034 - Processo sobre relação de prestação de contas à 3ª Repartição do SGDN pela Direcção 
de Serviço de Material do Ministério do Exército referente à conta FDMU com despesas de companhias de moradores de 
Timor, de munições, material auto, construções militares, captação de água na Guiné e Cabo Verde. 1960 / 1962 

 

 

UI 0155 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0155/035 - Prestação de contas pela verba concedida para pagamento de transportes de oficiais 
em missão ligada à aquisição de material Panhard e Barreiros. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0155/036 - Prestação de contas pela Inspeção de Construção Naval do Ministério da Marinha das 
verbas aplicadas na construção de seis lanchas patrulhas de 20 T .  Contém mapas de despesas, recibos justificativos e guias 
de receitas. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0155/037 - Prestação de contas da verba concedida para fabrico de adaptação de ganchos de 
engate para camiões Barreiros e aquisição de pistolas metralhadoras pelo FDMU do Exército. 1960 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0155/038 - Prestação de contas para aquisição de dois postos de rádio C11/R-210 e da aquisição 
equipamento para estações de rádio navais de Bissau e Sazaire, na Guiné e postos radionavais, equipamento de água e luz 
para a estação rádio naval de Luanda, em Angola, pelo FDMU da Marinha. 1960 / 1966 

 

 

UI 0156 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/039 - Prestação de contas. Verba concedida para liquidação da 1ª  e 2ª prestação anual de 
um empréstimo à CGDCP, empréstimo à Sociedade de investimentos da Guiné, empréstimo feitos pelo FDMU ao CA do 
SGDN. 1960 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/040 - Prestação de contas de verba concedida para a aquisição de material destinado a 
comandos da aRM Angolada, aquisição de três aviões Broussard, dezoito aviões PV2 e modificação em dez aviões T-6, 
infraestruturas na Força Aérea para as diversas províncias ultramarinas. Contém informações, ofícios, recibos, mapas de 
conta corrente e folhas de vencimentos a ajudas de custo. 1960 / 1966 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/041 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção Serviço de Material 
respeitante à verba paga pelo envio de material e o plano do FMDU para o ano de 1961. Contém recibo, ordem de 
operações e ofícios. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/042 - Processo de prestação de contas com justificativos e ajudas de custo para a Força 
Aérea em Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. 1961 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/043 - Processo sobre prestação de contas de verbas concedidas à Força Aérea para a compra 
de 3 aviões Noratlas. Contém mapas de conta corrente e documentos justificativos. 1961 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/044 - Prestação de contas referente à verba de 856$00 para aquisição de impressos, verba 
de 8 608$80 para adquirir artigos de expediente destinados ao FDMU, crédito de 224 976$00 para aquisição de diverso 
material para o Serviço de Transfusão de Sangue das Forças Armadas. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/045 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção do Serviço 
de Material referente à aquisição de quatro helicópteros Allouetee II pelo FDMU da Força Aérea. Contém mapas de contas 
correntes de despesas, guias de receitas, ordens de pagamento. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0156/046 - Prestação de contas pelo CA da Direcção do Serviço de Material da verba concedida 
para a aquisição de munições Panhard. Contém mapas de contas corrente, guias de receita de operações de tesouraria, 
ordens de pagamento, ofícios. 1961 / 1965 

 

 

 

UI 0157 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/047 - Prestação de contas pelo CA da Direcção dos Serviços de Material da Força Aérea de 
verba parcial de 1 678 046$40, de um total de 30 000 contos concedidos para  instalação no Ultramar . Contém mapa de 
conta corrente, recibos justificativos, guia de receitas pelo FDMU da Força Aérea. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/048 - Prestação de contas pelo CA da Direcção dos Serviços de Material da Força Aérea de 
verba parcial de 483 605$40, de um total de 30 000 contos concedidos para instalação no Ultramar .  Contém mapa de 
conta corrente, recibos justificativos. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/049 - Prestação de contas pelo CA da Direcção do Serviço de material da Força Aérea das 
verbas atribuídas para aquisição de seis aviões NORDATLAS. Contém mapas de contas correntes, guias de receita de 
operações de tesouraria, recibos, ordens de pagamento, ofícios. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/050 - Prestação de contas pela verba concedida para a aquisição de material destinada a 
Comandos da Armada. Contém documentação referente à aquisição de munições, de dois postos de rádio, de aquisição de 
casas,  liquidação de despesas de despachos alfandegários, de material "Barreiros", de empréstimos feitos pelo FDMU ao 
CA do SGDN, de transporte de oficial. 1961 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/051 - Prestação de contas da verba concedida para instalação das estações rádio navais de 
Luanda e Lourenço Marques em Angola e Moçambique, pelo FDMU da Marinha, despesa com a aquisição em França de 
material Panhard. 1961 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/052 - Prestação de contas de verbas concedidas para pagamento de 28 aros de rodas para 
camiões Barreiros, munições e morteiros pelo FDMU - Exército. 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/053 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Estado Maior do Exército pela 
verba concedida para aquisição de material cinematográfico. Contém mapas de contas correntes, recibos, ordens de 
pagamento, ofícios. 1962 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/054 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Estado Maior do Exército 
referente à verba concedida para a aquisição de um tripé e 2 tambores para metralhadoras MG (42). Contém mapas de 
contas corrente, ordens de pagamento, recibos, ofícios. 1962 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/055 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Material da 
verba concedida para a vistoria de 1200 metralhadoras MG (42). Contém mapas de contas corrente, ordens de pagamento, 
recibos, ofícios. 1962 / 1965 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0157/056 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços 
de Eletricidade e Comunicação (DSEC) da Marinha referente à verba para aquisição de material de transmissões e recetores 
para as forças de desembarque no Ultramar pelo FDMU da Marinha . Contém mapas de conta corrente, recibos 
justificativos, guia de receita de operações de tesouraria. 1962 / 1965 

 

 

UI 0158 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/057 - Processo sobre prestação de contas das verbas despendidas com a revisão de diversas 
aeronaves, notas justificativas da Direcção dos Serviços de Material da Força Aérea e recibos das OGMA. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/058 - Processo sobre prestação de contas para aquisição de material de aquartelamento para 
aeronáutica com vários documentos justificativos. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/059 - Processo de prestação de contas pelo FDMU da Força Aérea relativo ao treino de 
tripulações em deslocação ao estrangeiro. Contém ofícios, correspondência, ordens de pagamento, informações, boletins 
de vencimento de ajudas e custo de missão a Cabo Verde e à Guiné. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/060 - Prestação de contas de verba para impressão dos orçamentos privativos das Forças 
Armadas Ultramarinas / 62. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/061 - Processo de prestação de contas respeitante a despesas feitas pela Força Aérea- 
Volume I. Contém documentos de despesa, ofícios, recibos. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/062 - Processo de prestação de contas respeitante a despesas feitas pela Força Aérea- 
Volume II. Contém ordens de pagamento, ofícios, guias de reposição, receitas de operações de tesouraria, recibos. 1963 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/063 - Processo de prestação de contas de compra de 10 jeeps Willys.  Contém mapas de 
conta corrente, documentos justificativos. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0158/064 - Prestação de contas de verba concedida para liquidação de despesa de impressão dos 
orçamentos privativos das províncias ultramarinas/63. 1963 / 1965 

 

 

UI 0159 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0159/065 - Prestação de contas de verba atribuída para aquisição de material de escritório com 
documentos justificativos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0159/066 - Processo de prestação de contas com justificativos e ajudas de custo para a Força 
Aérea em Missões na França, Inglaterra, Angola, Cabo Verde, Moçambique e Guiné. Contém boletins de vencimentos de 
ajudas de custo, guias de marcha. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0159/067 - Processo sobre prestação de contas de despesas efetuadas com a vinda a Portugal de 
técnicos franceses para estudo do fabrico local de foguetes de 32 mm. Contém mapas de movimentos e recibos 
justificativos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0159/068 - Processo de prestação de contas para aquisição de material de aquartelamento para 
aeronáutica com documentos justificativos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0159/069 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para liquidação de encargos 
assumidos anteriormente ao despacho do Ministro das Finanças que suprimiu as dotações do 4º trimestre de 1963 em 
conta do OFMEU. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0159/070 - Processo de prestação de contas pelo Conselho de Administração da Direcção do 
Serviço de Material referente às verbas atribuídas para a aquisição de helicópteros.  Contém nota de conta-corrente, guia 
de operações de tesouraria, ordens de pagamento, guias de receita, recibos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0159/071 - Prestação de contas para aquisição de equipamento para unidades de fuzileiros pelo 
FDMU da Marinha. 1963 / 1965 
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UI 0160 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0160/072 - Prestação de contas pela Direção dos Serviços de Intendência da 2ª Região Aérea de 
Angola referente à verba atribuída para a conservação de infraestruturas da Região Militar de Angola pelo FDMU da Força 
Aérea - Volume I. Contém recibos justificativos, guias de receita, conta corrente, ordens de pagamento, ofícios. 1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0160/073 - Prestação de contas pela Direção dos serviços de Intendência da 2ª Região Aérea de 
Angola, referente à verba atribuída para a conservação de infraestruturas da Região Militar de Angola pelo FDMU da Força 
Aérea no 1º semestre do ano de 1964 - Volume II. Contém recibos justificativos, guias de receita, conta corrente, ordens de 
pagamento, ofícios. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0160/074 - Prestação de contas pela Direcção dos serviços de Intendência da 2ª Região Aérea de 
Angola, referente à verba atribuída para a conservação de infraestruturas da Região Militar de Angola pelo FDMU da Força 
Aérea no 1º semestre do ano de 1964 - Volume III. Contém recibos justificativos, guias de receita, conta corrente, ordens de 
pagamento, ofícios. 1964 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0160/075 - Prestação de contas pela Direção dos serviços de Intendência da 2ª Região Aérea de 
Angola, referente à verba atribuída para a conservação de infraestruturas da Região Militar de Angola pelo FDMU da Força 
Aérea no 1º semestre do ano de 1964 - Volume IV. Contém recibos justificativos, guias de receita, conta corrente, ordens de 
pagamento, ofícios. 1965 / 1966 

 

 

UI 0161 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/076 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Inspeção de Construção Naval do 
Ministério da Marinha da verba aplicada na construção de seis lanchas de fiscalização. Contém recibos justificativos, guias 
de receita, conta corrente, ordens de pagamento, ofícios. 1963 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/077 - Prestação de contas pelo Estado Maior da Armada (EMA) referente à verba concedida 
para elaboração dos projetos para a construção de 6 corvetas e aquisição de respetivo armamento. Contém mapas de 
conta corrente, ordens de pagamento, contrato de fornecimento, recibos, pedido de autorização de despesa, guias de 
receita, informações, ofícios. 1963 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/078 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço 
de Material referente à verba concedida para pagamento de transportes da Alemanha para Portugal de 11 mil cabeças de 
foguete (2,75), pedido de autorização de despesas, recibos justificativos e conta corrente.  Contém correspondência sobre 
aquisição de meios de deteção e localização de emissão inimigas de Angola e Guiné. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/079 - Prestação de contas de verba concedidas para aquisição de expediente para o SIP, em 
Lisboa, com respetivos documentos. Contém ofícios, ordens de pagamento, recibos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/080 - Processo de prestação de contas com justificativos sobre combustíveis para a Força 
Aérea em Cabo Verde, Guiné e Angola. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/081 - Processo de prestação de contas de despesas efetuadas com a aquisição de 
espingardas G3 para paraquedistas e polícia. Contém mapas de conta corrente, ofícios, recibos justificativos. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/082 - Processo de prestação de contas pela Conselho Administrativo da Direcção do Serviço 
de Material do Ministério do Exército da verba concedida para manufatura de 7334 granadas de morteiro (6 cm/964) por 
conta do FDMU Exército . Contém mapas de conta corrente,, faturas, recibos justificativos. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/083 - Prestação de contas pela verba concedida para comparticipação na aquisição de 1.550 
espingardas G3 pelo FDMU Marinha e para a aquisição de 12 aviões Auster às OGMA pelo FDMU da Força Aérea. 1964 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/084 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de 5.000 granadas incendiárias 
para uso nos aviões T-6. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/085 - Prestação de contas pela verba parcial de 2720 contos concedida para transformação 
de granadas de obus 11,4 cm em bombas aeronáuticas de 15 Kg. 1964 / 1966 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0161/086 - Prestação de contas da verba concedida para revisão de aviões T-6 e DO-27. 1964 / 
1966 

 

 

UI 0162 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0162/087 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Material 
para aquisição de material de guerra, munições, granadas de mão, bombas de fragmentação, equipamento individual, 
obras e material de construção e compra de aviões nos anos de 1964 e 1965 - Volume I. Contém mapas de conta corrente, 
recibos justificativos, ofícios. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0162/088 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Material 
para aquisição de material de guerra, munições, granadas de mão, bombas de fragmentação, equipamento individual, 
obras e material de construção e compra de aviões nos anos de 1966 e 1967 - Volume II. Contém mapas de conta corrente, 
recibos justificativos, ofícios. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0162/089 - Processo de prestação de contas da compra de 144 tripés para metralhadora MG 48 
pelo FDMU - Exército. Contém faturas, recibos e ofícios. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0162/090 - Prestação de contas pelo Secretariado Geral da Defesa Nacional pelo FDMU do Exército 
referente à verba concedida para liquidação respeitante à cedência pela RFA de diverso armamento: espingardas FN, 
metralhadoras MG42 e Uzi.  Contém recibos justificativos, ordens de pagamento, ofícios. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0162/091 - Processo de prestação de contas de verba atribuída para a aquisição de peças de 
artilharia para as lanchas da Armada por conta do FDMU da Armada.  Contém mapas de conta corrente, guias de receita, 
recibos, ofícios. 1964 / 1970 

 

 

UI 0163 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0163/092 - Defesa Nacional: Prestação de contas de verba concedida para aquisição de uma 
viatura, ficheiros e material de escritório com propostas e todo o expediente- Volume I. Contém documentação relativa à 
aquisição de ficheiros, material de escritório, impressos e artigos de expediente. 1964 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0163/093 - Defesa Nacional: Prestação de contas de verba concedida para aquisição de uma 
viatura, ficheiros e material de escritório com propostas e todo o expediente- Volume II. Contém documentação sobre a 
aquisição de uma estante e dois armários fechados. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0163/094 - Defesa Nacional: Prestação de contas de verba concedida para aquisição de uma 
viatura, ficheiros e material de escritório com propostas e todo o expediente- Volume III. Contém documentação sobre a 
aquisição de uma viatura T.P. 3 Volkswagen. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0163/095 - Defesa Nacional: Prestação de contas de verba concedida para aquisição de uma 
viatura, ficheiros e material de escritório com propostas e todo o expediente- Volume IV. Contém documentação sobre a 
aquisição de uma viatura Volkswagen. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0163/096 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de expediente para o SIP em 
Lisboa com os respetivos documentos. Contém ordens de pagamento, mapas de conta corrente, ofícios, informações. 1965 
/ 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0163/097 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para aquisição de munições 
para a Força Aérea. Contém mapas conta corrente, ofícios, informações, correspondência. 1965 / 1966 

 

 

UI 0164 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0164/098 - Prestação de contas com verbas concedidas relativas aos anos de 1965 e 1966 para 
comparticipação de despesas ao abrigo do decreto-lei 45844 de 1 de Agosto de 1964 com documentos justificativos- 
Volume I. Contém ordens de  pagamento, mapas de conta corrente, ofícios, informações, contratos, pedidos de autorização 
de despesa, recibos. 1965 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0164/099 - Prestação de contas com verbas concedidas relativas aos anos de 1967 e 1968 para 
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comparticipação de despesas ao abrigo do decreto-lei 45844 de 1 de Agosto de 1964 com documentos justificativos- 
Volume II. Contém ordens de pagamento, mapas de conta corrente, ofícios, informações, contratos, pedidos de autorização 
de despesa, recibos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0164/100 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição de munições para peças 
40m/m, tipo Bofors e de despesas com material. Contém ordens de pagamento, mapas de conta corrente, ofícios, 
informações, recibos. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0164/101 - Processo de prestação de contas de verbas concedidas à Força Aérea através de FDMU 
para manufatura e instalação de lança-foguetes, porta-bombas e reparação de armamento.  Contém informações, ofícios, 
recibos, mapas de conta corrente de despesa. 1965 / 1968 

 

 

 

UI 0165 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0165/102 - Prestação de contas da verba atribuída para liquidação de horas extraordinárias de 
pessoal civil, liquidação de despesa e de transporte de material. Contém informações, ofícios, recibos, mapas de conta 
corrente de despesa, informações da Inspeção de Construção Naval. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0165/103 - Prestação de contas pela Direcção de Serviços de Material da Força Aérea referente a 
verbas concedidas para comparticipação em despesas com ferramentas oficinais, material de guerra entre outro material 
militar- Volume I. Contém ordens de pagamento, pedidos de autorização de despesa, mapas de conta corrente, recibos 
justificativos, ofícios. 1965 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0165/104 - Prestação de contas pela Direcção de Serviços de Material da Força Aérea referente a 
verbas concedidas para comparticipação em despesas com ferramentas oficinais, material de guerra, entre outro material 
militar- Volume II. Contém ordens de pagamento, pedidos de autorização de despesa, mapas de conta corrente, recibos 
justificativos, ofícios. 1970 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0165/105 - Processo de prestação de contas por verba concedida para trabalhos de adaptação do 
navio S. Rafael. Contém recibos, ordens de pagamento, ofícios. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0165/106 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando da 3ª Região Aérea 
referente à verba concedida para a construção da secção fotográfica . Contém ofícios, notas, mapas de conta corrente, 
recibos, ordens de pagamento. 1965 / 1970 

 

 

UI 0166 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0166/107 - Prestação de contas para aquisição de corvetas, armamento e munições e 
embarcações pelo FDMU da Marinha para Angola e Guiné. Contém recibos, ordens de pagamento, ofícios. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0166/108 - Prestação de contas pela Divisão de Administração Financeira do EMGFA (DAF) das 
verbas despendidas em aquisição de diverso material de escritório, mobiliário e impressos de Angola e Moçambique - 
Volume I. Contém ordens de pagamentos, recibos, ofícios, informações. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0166/109 - Prestação de contas pela Divisão de Administração Financeira do EMGFA (DAF) das 
verbas despendidas em aquisição de diverso material de escritório, mobiliário e impressos de Angola e Moçambique - 
Volume II. Contém ordens de pagamentos, recibos, ofícios. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0166/110 - Prestação de contas pela Divisão de Administração Financeira do EMGFA (DAF) das 
verbas despendidas em aquisição de diverso material de escritório, mobiliário e impressos de Angola e Moçambique - 
Volume III. Contém ordens de pagamentos, recibos, ofícios. 1974 / 1976 

 

 

UI 0167 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0167/111 - Defesa Nacional: Prestação de contas da liquidação de despesas com o pessoal civil - 
horas extraordinárias de serviço com respetivas propostas e justificativos- Volume I. Contém informações, ofícios, ordens 
de pagamento, recibos. 1965 / 1971 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0167/112 - Defesa Nacional: Prestação de contas da liquidação de despesas com o pessoal civil - 
horas extraordinárias de serviço com respetivas propostas e justificativos- Volume II. Contém informações, ofícios, ordens 
de pagamento, recibos. 1972 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0167/113 - Prestação de contas pela verba concedida para liquidação da despesa com a exposição 
do material capturado ao inimigo, na cidade do Porto. Contém informações, ofícios, relações de despesa, guias de marcha. 
1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0167/114 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição de material de cinema e som, 
destinado à RM Moçambique, aquisição de cinco livros de cheques para movimentação das disponibilidades do FDMU. 
Contém ofícios, informações, ordens de pagamento, recibos. 1966 / 1966 

 

 

UI 0168 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0168/115 - Prestação de contas de aquisição de equipamentos pesado de engenharia e respetivos 
sobressalentes pelo FDMU do Exército. Contém informações, faturas. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0168/116 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de 50 detetores de minas em 
França com documentos justificativos. Contém ofícios, informações, notas, ordens de pagamento. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0168/117 - Processo de prestação de contas pelo Conselho de Administração da Direcção da Arma 
de Engenharia referente à verba atribuída para a aquisição de 100 pesquisadores de minas transistorizadas por conta do 
FDMU Exército. Contém ordens de pagamento, recibos, ofícios. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0168/118 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de sobresselentes para o DO-
27. Contém informações, ofícios, mapas de conta corrente, pedidos de autorização de despesa. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0168/119 - Prestação de contas pela Direcção dos Serviços de infraestruturas da Força Aérea da 2ª 
Região Aérea - Luanda referente à verba concedida para a construção de um arquivo de fotografias. Contém autorização de 
pagamento, recibos justificativos, folhas de salários, ofícios. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0168/120 - Prestação de contas do CA da Direcção dos Serviços de infraestruturas da Força Aérea 
referente à verba concedida para infraestruturas no Ultramar . Contém informações contra materiais de tratamento de 
água e material diverso de rádio pelo FDMU da Força Aérea. 1966 / 1967 

 

 

UI 0169 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0169/121 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção de Fortificações e Obras 
Militares das verbas gastas em obras e melhoramentos em quartéis militares- Volume I. Contém mapas conta corrente, 
recibos, folhas de salários, ordens de pagamento. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0169/122 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção de Fortificações e Obras 
Militares das verbas gastas em obras e melhoramentos em quartéis militares- Volume II. Contém mapas conta corrente, 
recibos, folhas de salários e ordens de pagamento. 1968 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0169/123 - Prestação de contas pela verba atribuída para aquisição de uma antena direcional 
rotativa, aquisição de armamento e munições pelo FDMU da Marinha. Contém informações, ofícios, recibos. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0169/124 - Prestação de contas pela verba concedida para embarcações para Angola e Guiné pelo 
FDMU da Marinha. Contém informações, ofícios, recibos. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0169/125 - Prestação de contas pelo Estado Maior do Exército referente à aquisição de 50 
detetores de minas. Contém recibos, mensagens, ordens de pagamento, ofícios. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0169/126 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Base Aérea 12 (BA12) do 
Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné da Força Aérea referente à verba atribuída para a conservação de 
infraestruturas no Ultramar .  Contém mapas de conta corrente, recibos, folhas de salários, ofícios e as despesas com a 
impressão dos orçamentos privativos das Forças Ultramarinas em 1968. 1966 / 1968 
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UI 0170 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0170/127 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição de aviões Noratlas e G-91.  
Contém ordens de pagamento, mapas de conta corrente, informações, ofícios, cópia do contrato. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0170/128 - Prestação de contas pela verba concedida para trabalhos de adaptação do navio S. 
Rafael (ex-Medusa) e de aquisição de material para o Instituto Hidrográfico. Contém ordens de pagamento, ofícios, 
informações, recibos e resumos de caixa do mês de setembro de 1967. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0170/129 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de expediente, ficheiros e 
material de escritório para o SAF com documentos justificativos. Contém informações, ofícios, recibos. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0170/130 - Prestação de contas pelo EMGFA das verbas concedidas para liquidação de 
amortização e juros do empréstimo de 200 mil contos contraído na CGD em 1969 para Angola e Guiné- Volume I. Contém 
fotocópia do empréstimo de CGD, ordens de pagamentos, recibos, mapa de conta corrente, notas e ofícios. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0170/131 - Prestação de contas pelo EMGFA das verbas concedidas para liquidação de 
amortização e juros do empréstimo de 200 mil contos contraído na CGD em 1969 para Angola e Guiné- Volume II. Contém 
fotocópia do empréstimo de CGD, ordens de pagamentos, recibos, mapa de conta corrente, notas e ofícios. 1970 / 1979 

 

 

UI 0171 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0171/132 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisições e obras diversas do 
Ministério do Exército, pelo FDMU do Exército.  Contém ordens de pagamento, mapas de conta corrente, informações. 
ofícios. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0171/133 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Material, 
despesas referentes à aquisição de material de guerra: espingardas G3 e outro material.  Contém recibos justificativos, 
ordens de pagamento, pedidos de autorização de despesas, ofícios. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0171/134 - Processo de prestação de contas por crédito concedido para obras e aquisição de 
diverso material com documentos justificativos sobre obras, material de construção e viaturas Mercedes- Volume I. Contém 
documentação relativa ao PAD sem número. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0171/135 - Processo de prestação de contas por crédito concedido para obras e aquisição de 
diverso material com documentos justificativos sobre obras, material de construção e viaturas Mercedes- Volume II. 
Contém documentação relativa ao PAD nº 642/1966. 1966 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0171/136 - Processo de prestação de contas por crédito concedido para obras e aquisição de 
diverso material com documentos justificativos sobre obras, material de construção e viaturas Mercedes- Volume III. 
Contém documentação relativa ao PAD nº 655/1966. 1966 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0171/137 - Processo de prestação de contas por crédito concedido para obras e aquisição de 
diverso material com documentos justificativos sobre obras, material de construção e viaturas Mercedes- Volume IV. 
Contém documentação relativa ao PAD nº 6567A/1966. 1966 / 1973 

 

 

UI 0172 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0172/138 - Prestação de contas da Direcção do Serviço de Material da Força Aérea referente à 
verba concedida para o aprontamento de aviões FIAT e aquisição de papel, trabalhos de dactilografia para publicações, 
reparação e manutenção de aviões FIAT G91- Volume I.  Contém mapas de conta corrente, guias de receita, pedidos de 
autorização de despesa, ofícios. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0172/139 - Prestação de contas da Direcção do Serviço de Material da Força Aérea referente à 
verba concedida para o aprontamento de aviões FIATe aquisição de papel, trabalhos de dactilografia para publicações, 
reparação e manutenção de aviões FIAT G91- Volume II.  Contém mapas de conta corrente, guias de receita, pedidos de 
autorização de despesa, ofícios. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0172/140 - Prestação de contas pelo CA da Direcção dos Serviços de Material da Força Aérea 
referente à verba concedida para reparação e manutenção de aviões Fiat G-91 e de aquisição e reparação para aviões DO 
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27 e sobresselentes para aeronaves. Contém mapas de contas corrente, guias de receitas, recibos, informações, ofícios. 
1966 / 1972 

 

 

UI 0173 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0173/141 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção do Serviço de 
Fortificações e Obras Militares das verbas gastas em diversas obras e melhoramentos em diversas unidades militares. 
Contém ordens de pagamento, ofícios, informações, recibos, correspondência, pedidos de autorização de despesa. 1966 / 
1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0173/142 - Defesa Nacional, EMGFA: Prestação de contas para liquidação de despesas bancárias 
com os documentos justificativos. Contém ordens de pagamento, ofícios, informações, recibos. 1966 / 1979 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0173/143 - Prestação de contas do Secretariado Geral da Defesa Nacional da verba concedida para 
aquisição de espingardas G3 pelo FDMU do Exército. Contém recibos justificativos. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0173/144 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição de material para diversas 
obras e respetiva documentação pelo FDMU do Exército. Contém mapas de contas corrente, folhas de ponto, guias de 
entrega, recibos, informações, ofícios. 1967 / 1968 

 

 

UI 0174 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/145 - Prestação de contas pelo EME referente à verba concedida para a aquisição de 144 
tripés para metralhadoras à RFA pelo FDMU do Exército.  Contém recibos, ofícios. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/146 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços de Material 
referente à verba concedida para aquisição de armamento pelo FDMU Exército. Contém mapa de conta corrente, recibos 
justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/147 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços de Material 
referente à verba concedida para aquisição de espingardas G3) pelo FDMU do Exército. Contém mapas de conta corrente, 
recibos justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/148 - Prestação de contas pelo Ministério do Exército referente à verba concedida para 
liquidação de diverso armamento recebido da RFA.  Contém recibos justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/149 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do QG da 
RM Moçambique referente à verba atribuída para compra de materiais para depósito da Base de Intendência, material de 
escritório, maquinas de escrever .  Contém recibos justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/150 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção da Arma de Engenharia 
da verba atribuída para aquisição de material de guerra para Angola. Contém recibos justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/151 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviço de Material  
da verba concedida para aquisição de viaturas Mercedes Benz e VW. Contém mapas de contas corrente, recibos 
justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/152 - Prestação de contas da verba concedida para conservação e reparação de material. 
Contém informações, documentos de despesa. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/153 - Prestação de contas da verba concedida para despesas bancárias com respetivo 
expediente. Contém informações, receitas de operações de tesouraria. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/154 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisições e obras diversas com 
justificativos pelo FDMU do Exército- Volume I.  Contém mapas de contas corrente, recibos justificativos, ofícios. 1967 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0174/155 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisições e obras diversas com 
justificativos pelo FDMU do Exército- Volume II.  Contém mapas de contas corrente, recibos justificativos, ofícios. 1967 / 
1970 
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UI 0175 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0175/156 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de 
Fortificações e Obras Militares referentes a verbas concedidas para aquisição e obras diversas: Centro de Instrução de 
Comandos, obras no Batalhão de Caçadores 3 (BC3), Presidio Militar de Santarém, Casa de Reclusão do Governo Militar de 
Lisboa (GML), Hospital Militar Principal e no Campo de Tiro da Serra da Carregueira.  Contém mapas de contas corrente, 
recibos justificativos, ofícios. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0175/157 - Processo de prestação de contas de um crédito de 20 mil contos e outro de 38 mil 
contos concedidos à Força Aérea para aquisições ao abrigo do Decreto-Lei nº 48048 e nº 45844.  Contém mapas de contas 
corrente, recibos justificativos, ofícios. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0175/158 - Processo de prestação de contas da verba concedida para aquisição de uma antena 
direcional rotativa por conta do FDMU da Armada. Contém ordens de pagamento, recibo, ofícios. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0175/159 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativos da Direção da Arma de Engenharia 
referente à compra de material diverso: máquinas de trabalhar madeira, detonadores 8 tipo I, tratores agrícolas, alfaias, 
grupo de moto, bombas e coleções de ferramentas para a Metrópole, Angola e Moçambique. Contém recibos justificativos, 
mapas de conta corrente, ofícios. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0175/160 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Material 
referente à verba concedida para aquisição ao abrigo do Decreto-Lei nº 47.586/67 de sobressalentes para armamento e 
espingardas G3 e metralhadoras HK21. Contém mapas de contas correntes, ordens de pagamento, guias de receita, pedidos 
de autorização de despesa, recibos, ofícios. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0175/161 - Força Aérea: Prestação de contas de verba concedida para aquisições de material de 
guerra, conforme expediente em anexo. Contém correspondência trocada, informações, ordens de pagamento, recibos, 
minutas de contrato relativos à aquisição de munições, aviões, helicópteros, viaturas, equipamentos e armamento. 1967 / 
1972 

 

 

UI 0176 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0176/162 - Prestação de contas pela verba concedida pelo FDMU do Exército para aquisição de 
estruturas MAGUE, para o novo quartel dos Comandos da Guiné e aquartelamentos improvisados para unidades de reforço 
da Região Militar de Moçambique, equipamentos e infraestruturas com documentos justificativos- Volume I. Contém as 
contas correntes das obras de aquartelamentos improvisados na RM Moçambique, faturas. 1967 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0176/163 - Prestação de contas pela verba concedida pelo FDMU do Exército para aquisição de 
estruturas MAGUE, para o novo quartel dos Comandos da Guiné e aquartelamentos improvisados para unidades de reforço 
da Região Militar de Moçambique, equipamentos e infraestruturas com documentos justificativos- Volume II. Contém 
documentação referente prestação de contas pela verba concedida pelo FDMU do Exército para aquisição de estruturas 
MAGUE para o novo quartel dos comandos da Guiné e aquartelamentos improvisados para unidades de reforço da Região 
Militar de Moçambique. 1967 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0176/164 - Prestação de contas pela verba concedida pelo FDMU do Exército para aquisição de 
estruturas MAGUE, para o novo quartel dos Comandos da Guiné e aquartelamentos improvisados para unidades de reforço 
da Região Militar de Moçambique, equipamentos e infraestruturas com documentos justificativos- Volume III. Contém 
documentação referente ao envio da conte corrente, faturas relativas a obras em São Tomé e Príncipe. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0176/165 - Prestação de contas pela verba concedida pelo FDMU do Exército para aquisição de 
estruturas MAGUE, para o novo quartel dos Comandos da Guiné e aquartelamentos improvisados para unidades de reforço 
da Região Militar de Moçambique, equipamentos e infraestruturas com documentos justificativos- Volume IV. Contém 
documentação referente a prestação de contas, contas correntes de obras, faturas de aquisição de diverso material para as 
regiões de Angola e Moçambique. 1971 / 1974 

 

 

UI 0177 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0177/166 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição e reparação de material da 
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Marinha por conta do FDMU.  Contém mapas das contas de caixa, recibos, ofícios. 1967 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0177/167 - Prestação de contas pelo CA do serviço cartográfico do Exército referente à verba 
atribuída para a produção de filmes de instrução. Contém ordens de pagamento, pedidos de autorização de despesas. 1967 
/ 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0177/168 - Prestação de contas da verba concedida ao abrigo do Decreto-Lei nº 45844 de 1 de 
Agosto de 1964 para diversas despesas de obras e materiais de construção pelo FDMU da Força Aérea. Contém ofícios, 
contas correntes, recibos, folhas de salários, notas do Conselho Administrativo da Força Aérea de Cabo Verde e Guiné. 1968 
/ 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0177/169 - Processo de prestação de contas de verbas concedidas para preparação de cursos de 
reconhecimento aéreo fotográfico e respetivos justificativos do FDMU. Contém ofícios, liquidação de encargos, contas 
correntes, informações, recibos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0177/170 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para aquisição de 
sobressalentes para aeronaves e documentos anexos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0177/171 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção do Serviço de Material 
do Ministério do Exército referente à liquidação da verba destinada à compra de 160 espingardas G3. 1968 / 1969 

 

 

UI 0178 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0178/172 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição e reparação de diverso 
material pelo FDMU da Marinha. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0178/173 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição e reparação de diverso 
material pelo FDMU da Marinha. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0178/174 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Base Aérea 12 (BA12) do 
Comando da Zona Aérea de Cabo Verde e Guiné referente à verba concedida para despesas com infraestruturas no 
Ultramar pelo FDMU da Força Aérea. Contém mapas de contas corrente, folhas de salários, recibos justificativos, ofícios. 
1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0178/175 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Saúde 
referente à verba concedida para a compra de diverso material na Metrópole, Angola e Moçambique. Contém mapas de 
conta corrente, recibos justificativos pelo FDMU do Exército. 1968 / 1969 

 

 

UI 0179 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0179/176 - Prestação de contas e contas corrente pela verba concedida para aquisição de material 
para Iinfraestruturas na 2ª Região Aérea. Contém documentos justificativos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0179/177 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de Material 
da força Aérea da verba atribuída para aquisição de sobressalentes e material para aeronaves relativo aos anos de 1968 e 
1969 - Volume I. Contém mapas de conta corrente, pedidos  de autorização de despesa, ordens de pagamento, recibos, 
ofícios. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0179/178 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de Material 
da Força Aérea da verba atribuída para aquisição de sobressalentes para aeronaves relativo aos  de 1970 a 1972 - Volume II. 
Contém mapas de conta corrente, pedidos de autorização de despesa, ordens de pagamento, recibos, ofícios. 1970 / 1972 

 

 

UI 0180 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0180/179 - Prestação de contas de verbas concedidas para aquisição de helicópteros. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0180/180 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção de Serviço de Material 
do Ministério do Exército referente à venda destinada à aquisição de 5000 granadas foguete tipo SNEB de 37 mm tipo 447. 
Contém mapas de conta corrente, recibos, ordens de pagamento, ofícios. 1968 / 1970 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0180/181 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Material do 
Exército referente à verba atribuída para aquisição de viaturas DAIMLER - DINGO . Contém guias de receita, mapa de conta 
corrente, ordens de pagamento e ofícios. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0180/182 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Orçamento e Administração do Quartel 
General do Ministério do Exército referente à verba aplicada nas obras de construção no Centro de Instrução de Sapadores 
de Infantaria do Batalhão de Caçadores 3 (BC3). 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0180/183 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de Material 
referente à verba concedida para aquisição de 10.000 granadas foguete pelo FDMU da Defesa Nacional. Contém recibos 
justificativos, mapas de conta corrente, guias de receita, ordens de pagamento, ofícios. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0180/184 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de Material 
da Força Aérea sobre verbas concedidas pela comparticipação de despesas no Decreto-Lei nº 45.844 relativo a paraquedas, 
bombas (FR 15 kg MI/68), aparelhos de RX, armamento, mobiliário de escritório. Contém mapas de conta corrente, recibos 
justificativos e ofícios. 1968 / 1970 

 

 

UI 0181 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0181/185 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços 
Administrativos relativo às verbas gastas na aquisição de viaturas "Chaimite" e equipamentos de transmissão- Volume I. 
Contém mapas de conta corrente, ordens de pagamentos, recibos justificativos, guias de entrega e ofícios. 1968 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0181/186 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços 
Administrativos relativo às verbas gastas na aquisição de viaturas "Chaimite" e equipamentos de transmissão- Volume II. . 
1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0181/187 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços 
Administrativos relativo às verbas gastas na aquisição de viaturas "Chaimite" e equipamentos de transmissão- Volume III. 
1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0181/188 - Prestação de contas de verba concedida para equipamento de aviões DO-27 e 
aquisição das fragatas Corte Real e Diogo Cão. Contém, ordens de pagamento, mapas de conta corrente, informações, 
correspondência, recibos. 1968 / 1972 

 

 

UI 0182 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0182/189 - Exército: Prestação de contas. Equipamento para aquisição de material e 
apetrechamento da 1ª Companhia de Manutenção e Equipamento de Engenharia e respetivos documentos. 1968 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0182/190 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para ampliação da enfermaria 
do AB 8 em Lourenço Marques e documentos anexos. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0182/191 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para melhoramento da pista de 
Mocímboa da Praça e documentos anexos. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0182/192 - Prestação de contas pelo Estado-Maior da Armada, da Divisão do serviço de 
Abastecimento referente à verba atribuída na aquisição e reparação de material diverso. Contém mapas de conta de caixa, 
recibos. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0182/193 - Prestação de contas com documentos justificativos para Moçambique, Angola, Cabo 
Verde, Macau e Índia relativos ao ano de 1969- Volume I. Contém mapas de contas correntes e respetiva correspondência. 
1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0182/194 - Prestação de contas com documentos justificativos para Moçambique, Angola, Cabo 
Verde, Macau e Índia relativos ao ano de 1970- Volume II. Contém mapas de contas correntes e respetiva correspondência. 
1970 / 1970 
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UI 0183 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0183/195 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Divisão do Serviço 
Material da verba concedida para reparação de aeronaves. Contém mapas de conta-corrente, recibos, ofícios. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0183/196 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Divisão do Serviço de 
Material referente à verba concedido para aquisição de sobresselentes para aeronaves, mapa de contas correntes, recibo e 
ofício. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0183/197 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção do Serviço 
de Material referente à verba concedida para aquisição de munições. Contém mapa de conta-correntes, recibos, ofícios. 
1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0183/198 - Prestação de contas do Estado-Maior da Armada das verbas concedidas para 
comparticipação na aquisição de Corvetas, despesas efetuadas com a construção do Cais da Marinha de Bissau, trabalhos 
de adaptação no navio "São Rafael" , lancha de desembarque para S. Tomé.  Contém recibos, ofícios. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0183/199 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de sobressalentes para stock no 
Ultramar com documentos justificativos. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0183/200 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de material 
da Força Aérea referente à verba para a aquisição de sobressalentes para aeronaves. Contém mapa de conta corrente, 
recibos justificativos. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0183/201 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de 
Abastecimento referente às despesas efetuadas com a aquisição de sobressalentes para o stock no Ultramar. Contém 
recibos justificativos, mapas de conta corrente, ordens de pagamento, ofícios. 1969 / 1973 

 

 

UI 0184 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0184/202 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército da verba concedida para construção e 
adaptação de instalações em Angola e Moçambique e para aquisição de material e equipamento para Angola, com os 
respetivos documentos justificativos. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0184/203 - Processo de prestação de contas, verba concedida para a construção de nova carreira 
de tiro de S. Vicente. Contém mapas da conta corrente, informações, ofícios, folhas de salários. Inclui documentação 
relativa à verba concedida ao Ministério da Marinha para aquisição de sobresselentes para stock no Ultramar. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0184/204 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército da verba concedida para aquisição de 
viaturas blindadas Chaimite e equipamentos de transmissões, dispositivos anti emboscada e viaturas VBA-CHAIMITE.  
Contém documentos relativos a receitas e despesas. 1969 / 1974 

 

 

UI 0185 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0185/205 - FDMU: Processo da Divisão de Administração Financeira do EMGFA (DIAF) sobre 
prestação de contas de verba concedida para a produção na Fábrica Militar de Braço de Prata (FMBP) de granadas foguete.  
Contém o contrato celebrado entre a UMAL e a FMBP e restante expediente. 1969 / 1982 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0185/206 - Prestação de contas da verba do FDMU concedida para aquisição de 3 aparelhos de 
radiorrastreio.  Contém mapas de conta corrente, recibos. 1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0185/207 - Exército: Prestação de contas de verba concedida para a construção de 4 casernas no 
aquartelamento de Brá, aquisição de sobresselentes para stock no Ultramar. Contém informações, ofícios, recibos, cópia de 
conta de caixa do ano de 1970. 1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0185/208 - Prestação de contas referente à aquisição de um terreno na Guiné, aquisição do "Luso 
Hotel" em Angola, fornecimento de minas A/P à RAS, cartas cartográficas do Tete e Niassa, aquisição de viaturas 
"Chaimite". Contém relatórios de situação financeira, recibos, notas e ofícios. Inclui documentação sobre a aquisição de 
uma viatura Furgon VW, reparação e manutenção de aviões FIAT G-91, crédito concedido para liquidação da amortização e 
juros de empréstimo contraído na CGDCP. 1970 / 1973 
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UI 0186 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0186/209 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços de Material 
do Ministério do Exército referente às verbas concedidas para aquisição de aparelhos de visão noturna.  Contém mapas de 
conta corrente, recibos, ordens de pagamento, cadernos de ajuste direto, pedido de autorização de despesa, ofícios, notas. 
1970 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0186/210 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos serviços de 
Abastecimentos do Estado Maior da Armada (EMA) referente à verba concedida para aquisição de sobressalentes para 
stock no Ultramar e peças para motores pelo FDMU da Marinha - Volume I. Contém mapas de conta corrente, recibos 
justificativos. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0186/211 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de 
Abastecimentos do Estado Maior da Armada referente à verba concedida para aquisição de sobressalentes para stock no 
Ultramar e peças para motores pelo FDMU da Marinha - Volume II. Contém mapas de conta corrente, recibos justificativos. 
1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0186/212 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos serviços de 
Abastecimentos do Estado Maior da Armada referente à verba concedida para aquisição de sobressalentes para stock no 
Ultramar e peças para motores pelo FDMU da Marinha - Volume III. Contém mapas de conta corrente, recibos justificativos. 
1973 / 1974 

 

 

UI 0187 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0187/213 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços e 
infraestruturas da Força Aérea relativa à verba concedida para infraestruturas complementares para operação de aviões 
Boeing da Força Aérea - Volume I. Contém correspondência trocada, informações, ofícios, pedidos de autorização de 
despesa, ordens de pagamento, contratos de execução de obra. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0187/214 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços e 
infraestruturas da Força Aérea relativa à verba concedida para infraestruturas complementares para operação de aviões 
Boeing da Força Aérea - Volume II. Contém correspondência trocada, informações, ofícios, ordens de pagamento, conta 
corrente de despesa. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0187/215 - Exército: Prestação de contas de crédito concedido para liquidação da alteração de 
preço do fornecimento de 2500 espoletas nº 3 MK1 para minas anti-carro conforme documentação anexa. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0187/216 - Exército: Prestação de contas de verba concedida para liquidar os encargos com 
transportes de material cedido pela República da África do Sul (RAS) às unidades do SE - Angola e Moçambique com 
documentos justificativos - Volume I. Contém correspondência trocada, informações, liquidação de encargos, ordens de 
pagamento, faturas. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0187/217 - Exército: Prestação de contas de verba concedida para liquidar os encargos com 
transportes de material cedido pela República da África do Sul (RAS) às unidades do SE - Angola e Moçambique com 
documentos justificativos - Volume II. Contém correspondência trocada, informações, ofícios, liquidação de encargos, 
ordens de pagamento, faturas. 1973 / 1977 

 

 

UI 0188 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0188/218 - Exército: Prestação de contas de crédito concedido para aquisição de diverso material 
de intendência para o Comando Territorial Independente da Guiné, Região Militar de Angola e Moçambique com 
documentos justificativos - Volume I. Contém correspondência trocada, informações, ofícios, ordens de pagamento, 
contratos . 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0188/219 - Exército: Prestação de contas de crédito concedido para aquisição de diverso material 
de intendência para o Comando Territorial Independente da Guiné, Região Militar de Angola e Moçambique com 
documentos justificativos - Volume II. Contém correspondência trocada, informações, ofícios, ordens de pagamento, 
pedidos de autorização de despesas, contratos, faturas. 1973 / 1977 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0189/220 - Exército: Prestação de contas de crédito concedido para suportar os encargos com o 
equipamento de 18 companhias de intervenção em Angola com diversa correspondência entre Angola e Moçambique 
relativa aos anos 1971 e 1972- Volume I. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0189/221 - Exército: Prestação de contas de crédito concedido para suportar os encargos com o 
equipamento de 18 companhias de intervenção em Angola com diversa correspondência entre Angola e Moçambique 
relativa aos anos de 1973 a 1976- Volume II. 1973 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0189/222 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Infraestruturas da 
Força Aérea referente a despesas em infraestruturas complementares do AB1 na Portela para a operação de aviões 
BOEING. Contém mapas de conta corrente, guias de receita, recibos justificativos, folhas de salários, ofícios. 1971 / 1973 

 

 

UI 0190 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0190/223 - Prestação de contas de crédito concedido para suportar os encargos com a 
manutenção de diversas infraestruturas em Comandos Ultramarinos - Timor, Cabo Verde, S. Tomé e Príncipe e Macau. 1971 
/ 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0190/224 - Exército: Prestação de contas de crédito concedido para aquisição de material de 
intendência destinado ao Comando Territorial Independente da Guiné e Região Militar de Angola, aquisição de material de 
frio com documentos justificativos. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0190/225 - Prestação de contas da aquisição de 2 milhões de cartuchos especiais calibre 7,62. 
Contém ordens de pagamento, recibos justificativos, notas. 1972 / 1972 

 

 

UI 0191 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0191/226 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de sobressalentes para stock no 
Ultramar com os respetivos documentos justificativos relativo ao ano de 1972- Volume I. Contém faturas, recibo, conta de 
caixa do mês de Julho de 1972. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0191/227 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de sobressalentes para stock no 
Ultramar com os respetivos documentos justificativos relativo ao ano de 1973-  Volume II. Contém faturas, recibo, conta de 
caixa do mês de Junho de 1973. 1973 / 1973 

 

 

UI 0192 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/228 - Prestação de contas de crédito concedido para aposição de "Taxa Militar" em 200.000 
estampilhas fiscais de 60$00 conforme documento justificativo. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/229 - Prestação de contas pelo crédito concedido para aquisição de diverso material clínico 
pelo FDMU do Exército. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/230 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de livros "Administração no 
Exército". 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/231 - Prestação de contas de verba concedida para liquidar transportes de viaturas AML - 
Panhard expedidas de Lourenço Marques para Lisboa e Luanda. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/232 - Prestação de contas de crédito concedido para recuperação nas OGMA de aviões T6 
com respetivos documentos pelo FDMU do Exército. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/233 - Prestação de contas pela Direcção de Serviço de Fortificações das verbas atribuídas 
para obras de ampliação e remodelação do Hospital Militar de Doenças Infectocontagiosas. Contém informações, ofícios. 
1972 / 1975 
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DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/234 - Exército: Prestação de contas de crédito concedido para aquisição de material de frio 
destinado às Regiões Militares de Angola e Moçambique com os respetivos justificativos. 1972 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/235 - Prestação de contas sobre a frequência de cursos no INIL com ordens de pagamento, 
recibos e ofícios. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/236 - Prestação de contas pelo crédito concedido para a construção de diversas 
infraestruturas para o serviço de saúde e para a construção em Nampula de instalação para o Batalhão de Transmissões 
com o respetivos documentos. 1973 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/237 - Prestação de contas pela Liga dos Combatentes referente ao crédito concedido para 
cobertura do défice apurado com a exposição ao cinquentenário da Liga dos Combatentes. Contém mapas de contas 
correntes, recibos justificativos, ofícios. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/238 - Exército: Prestação de contas da aquisição de aparelhos de visão noturna "Kniteye" e 
aparelhos de observação IL AEG com respetivos documentos. 1973 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0192/239 - Prestação de contas pelo Secretariado Geral da Defesa Nacional ao FDMU referente ao 
encargo com a avaliação do imóvel na Av. Infante Santo, 42. Contém recibos, ordens de pagamentos e ofícios. 1973 / 1974 

 

 

UI 0193 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/240 - Despesas com a manutenção das Forças Auxiliares de Angola e de Moçambique no ano 
de 1973. 1974 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/241 - Prestação de contas pelo EMGFA referente ao fretamento de 3 aviões à TAP.  Contém 
recibos justificativos, contrato de fretamento, ordens de pagamento, recibos justificativos. 1974 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/242 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direcção de Serviço de 
Fortificação e Obras Militares referente a obras no "Forte do Areeiro".  Contém mapas de conta corrente, orçamento, 
ordens de pagamento, recibos justificativos. 1974 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/243 - Prestação de contas pela Divisão de Administração Financeira do EMGFA referente ao 
saldo final proveniente do encerramento das Conta corrente do FDMU de Moçambique, Angola, Guiné, Cabo verde, São 
Tomé e Príncipe, India, Macau e Timor.  Contém mapas de receitas, guias de entrega, mapas de conta corrente, mapas de 
saldos. 1974 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/244 - Prestação de contas pelo EMGFA referente ao crédito concedido à Associação de 
Comandos. Contém recibos, ordens de pagamentos, ofícios. 1975 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/245 - Prestação de contas pela Comissão Organizadora das Comemorações do Dia de 
Camões e das Comunidades Portuguesas do ano de 1977. Contém recibos justificativos, ordens de pagamento, ofícios. 1977 
/ 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/246 - Prestação de contas pelo Serviço de Contabilidade das OGFE referente ao empréstimo 
de 60 mil contos. Contém relação de entrega de quantia, recibos, ordens de pagamentos, balancete, ofícios. 1977 / 1981 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/247 - Prestação de contas pela 2ª Repartição do EME referente à importância relativa à 
aquisição de equipamento de segurança técnica, para o EME. Contém recibos, ordens de pagamentos, ofícios. 1978 / 1978 

 

DC. PT/ADN/FDMU/063/0193/248 - Prestação de contas pelo EMGFA referente ao crédito concedido para aquisição de 
bandeiras nacionais. Contém recibos, ordens de pagamentos, ofícios. 1978 / 1978 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/064 

Título: Prestação de Contas de Cabo Verde 

Datas extremas: 1955 / 1975 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 194) com um total de 7 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a verbas atribuídas e despendidas na aquisição de bungalows e na construção 
de aquartelamentos, manutenção de infraestruturas. 
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UI 0194 

 

DC. PT/ADN/FDMU/064/0194/001 - Prestação de contas pelo Comando Territorial Independente de Cabo Verde referente à 
verba atribuída para aquisição de dois bungalows e respetivo mobiliário. Contém certidão de escritura de venda, notas, 
ofícios, mensagens. 1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/064/0194/002 - Prestação de contas pelo Comando Militar de Cabo Verde referente às verbas 
despendidas com a construção de novos aquartelamentos, passagens, vencimentos e outras despesas com o pessoal de 
engenharia.  Contém ordens de pagamento, ofícios, mensagens. 1956 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/064/0194/003 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando Territorial 
Independente de Cabo Verde referente à verba concedida para aquisição de uma propriedade agrícola na Ilha do Sal e da 
verba de 23 149$40 concedida para pagamento das despesas com a deslocação à Metrópole de uma equipa de Cabo Verde 
que disputou o Troféu Salazar. Contém mapas de contas correntes, recibos, ordens de pagamento, ofícios. 1959 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/064/0194/004 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General do Comando 
Territorial Independente de Cabo Verde referente à verba concedida para construção e manutenção de infraestruturas pelo 
FDMU Exército - Volume I. Contém mapas de contas corrente, salários, recibos justificativos. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/064/0194/005 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General do Comando 
Territorial Independente de Cabo Verde referente à verba concedida para construção e manutenção de infraestruturas pelo 
FDMU Exército - Volume II. Contém mapas de contas corrente, salários, recibos justificativos. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/064/0194/006 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General do Comando 
Territorial Independente de Cabo Verde referente à verba concedida para construção e manutenção de infraestruturas pelo 
FDMU Exército - Volume III. Contém mapas de contas corrente, salários, recibos justificativos. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/064/0194/007 - Prestação de contas da aquisição de estantes para um supermercado no Comando 
Territorial Independente de Cabo Verde. Contém ordens de pagamento, ofícios, resumo das propostas recebidas e o 
caderno de encargos para o concurso de aquisição de estantes. 1973 / 1975 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/065 

Título: Prestação de Contas de S. Tomé e Príncipe 

Datas extremas: 1957 / 1969 

Dimensão e suporte: Série constituída por 2 cxs. (nº 195 - 196) com um total de 7 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a mapas de conta corrente, recibos justificativos e ofícios no âmbito das 
verbas aplicadas com despesas em obras em São Tomé.  

 

UI 0195 

 

DC. PT/ADN/FDMU/065/0195/001 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando Territorial 
Independente de de S. Tomé e Príncipe referente à verba concedida para gastos com as obras de construção de uma 
barraca, campo de ténis, parque infantil, construção e obras no bairro militar e aquartelamento.  Contém recibos 
justificativos, mapas de contas corrente, ofícios, medições. 1957 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/065/0195/002 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços de 
Fortificações e Obras Militares, das verbas aplicadas com despesas em obras em São Tomé- Volume I. Contém mapas conta 
corrente, recibos justificativos, ofícios. 1961 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/065/0195/003 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços de 
Fortificações e Obras Militares, das verbas aplicadas com despesas em obras em São Tomé - Volume II. Contém mapas 
conta corrente, recibos justificativos, ofícios. 1961 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/065/0195/004 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços de 
Fortificações e Obras Militares, das verbas aplicadas com despesas em obras em São Tomé - Volume III. Contém mapas 
conta corrente, recibos justificativos, ofícios. 1962 / 1968 

 

 

UI 0196 
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DC. PT/ADN/FDMU/065/0196/005 - Prestação de contas pela verba concedida para uma lancha de desembarque para S. 
Tomé e Príncipe pelo FDMU da Marinha. Contém informações, recibos e relações de despesas sem recibo. 1962 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/065/0196/006  - Prestação de contas pelo Estado Maior da Armada (EMA) referente à aquisição de 1 
lancha de desembarque e sobressalentes para S. Tomé. Contém ordens de pagamentos, contrato de construção, pedido de 
autorização de despesa, recibos, ofícios. 1962 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/065/0196/007 - Processo de prestação de contas pela Conselho Administrativo do Comando Territorial 
Independente de S. Tomé e Príncipe das quantias gastas na construção de abrigos no aeroporto de S. Tomé. Contém folhas 
de obras, recibos, mapas de contas correntes de despesas, ordens de pagamento, ofícios. 1964 / 1966 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/066 

Título: Prestação de Contas da Guiné 

Datas extremas: 1949 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 10 cxs. (nº 197 - 206) com um total de 57 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a aquisição de material diverso, construção e adaptação de infraestruturas, 
aquisição de material para o Comando Territorial Independente da Guiné, aquisição de fardamento e material de guerra com os 
respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0197 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/001 - Regulamento administrativo dos serviços militares na Guiné. Contém composição e 
atribuições do Conselho Administrativo e dos serviços militares da Guarnição, incluindo instruções para o FDMU e 
prestação de contas. 1949 / 1949 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/002 - Prestação de contas pela Repartição Central dos Serviços da Fazenda e Contabilidade 
da Guiné relativa a receitas e despesas efetuadas com verbas do FDMU.  Contém mapas de conta corrente, ofícios. 1951 / 
1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/003 - Prestação de contas das verbas gastas com deslocação de pessoal, de vencimentos de 
Sargentos, praças e do Diretos de Obras, na Guiné. Contém a relação de vencimentos de sargentos e praças no mês de 
Outubro de 1960, guias de marcha, recibos. 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/004 - Prestação de contas do processo sobre lancha de desembarque de 12 T para a Guiné. 
Contém ordens de pagamento, ofícios, correspondência. 1962 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/005 - Prestação de contas para cobertura de saldos negativos de verbas do FDMU - Exército 
do CTI da Guiné. Contém mapa de conta corrente, informação, ofícios. 1962 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/006 - Prestação de contas com mapas e justificativos sobre armamento e munições para a 
Guiné e respetivo expediente da Marinha. Contém ordens de pagamento, ofícios, cópias de conta de caixa extra. 1963 / 
1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/007 - Processo sobre prestação de contas relativo à aquisição de seis lanchas de 
desembarque destinadas à Guiné. Contém informações, ofícios, recibos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0197/008 - Prestação de contas para construção e adaptação de infraestruturas para alojamento 
de fuzileiros na Guiné. Contém informações, ofícios, cópia da conta de caixa e recibos. 1963 / 1965 

 

 

UI 0198 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0198/009 - Prestação de contas respeitante à aquisição de equipamento frigorifico para a Guiné. 
Contém informações, ofícios, recibos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0198/010 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição de embarcações para a Guiné 
e de combustíveis. Contém informações ofícios, cópia da conta de caixa extra, recibos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0198/011 - Prestação de contas pelo EMA referente à verba concedida para aquisição de 
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embarcações para a Guiné. Contém ordens de pagamentos, pedido de autorização de despesa, informações, recibos, notas, 
ofícios. 1963 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0198/012 - Processo de prestação de contas de verbas concedidas para a compra e montagem de 
sistema de radares do Comando da Guiné. Contém mapas de conta corrente de despesas, recibos, correspondência diversa. 
1963 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0198/013 - Prestação de contas respeitante à a aquisição de quatro lanchas para a Guiné. Contém 
recibos, guia de receita, ofícios, informações. 1964 / 1965 

 

 

UI 0199 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0199/014 - Processo de prestação de contas pela quantia parcial enviada para liquidação de 
despesas com infraestruturas e apetrechamentos oficial na Guiné. Volume I. Contém cópias de conta de caixas, 
correspondência, recibos, guia de receita, ordens de pagamento, informações, ofícios. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0199/015 - Processo de prestação de contas pela quantia parcial enviada para liquidação de 
despesas com infraestruturas e apetrechamentos oficial na Guiné. Volume II. Contém cópias de conta de caixas, 
correspondência, recibos, guia de receita, ordens de pagamento informações, ofícios. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0199/016 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços de Material 
do Exército referente à verba concedida para a aquisição de radares NA/TPS P/sistema de detetor na Guiné. Contém mapa 
de contas correntes, recibos, guia de receita, ofícios. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0199/017 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de material de ação psicológica 
para as Forças Armadas na Guiné e respetivo expediente. Contém mapa de contas correntes, ordens de pagamento, ofícios, 
informações, recibos. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0199/018 - Prestação de contas pela verba concedida para a construção de uma rampa no porto 
de Bissau, na Guiné. Contém informações, recibos, operações de tesouraria. 1965 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0199/019 - Prestação de contas pelo Comando Territorial Independente da Guiné referente à 
verba concedida para instalação de companhias de reserva do Comando Chefe da Guiné. Contém ordens de pagamento, 
ofícios. 1965 / 1968 

 

 

UI 0200 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0200/020 - Processo de prestação de contas com a construção do Centro de Repouso Militar de 
Bolama, na Guiné.  Contém plantas, folhas de salários, recibos, ofícios. 1965 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0200/021 - Prestação de contas da verba concedida para execução de sondagens e captação de 
água para abastecimento das unidades militares na Guiné. Contém mapas de conta corrente, recibos, contratos (cópias). 
1965 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0200/022 - Processo de obras com respetivo expediente com prestação de contas para construção 
do Centro de Repouso de Bolama, na Guiné. Contém informações, ofícios, declarações, mapas de conta corrente, folhas de 
salários, recibos. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0200/023 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção do Serviço de Material de 
Guerra e Tiro Naval do Estado Maior da Armada (EMA) referente a verba atribuída para aquisição de armamento e 
munições para o Comando de defesa Marítima (COMDEFMAR) da Guiné . Contém guias de receita, mapa de contas 
corrente, recibos, relações de material, ordens de pagamento, ofícios. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0200/024 - Prestação de contas pelo Comando Territorial Independente da Guiné,  pela Chefia do 
Serviço de Contabilidade e Administração referente à verba concedida para a construção do Centro de repouso de Bolama.  
Contém conta corrente, folhas de salários, ofícios. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0200/025 - Prestação de contas de verbas concedidas para obras de ampliação do aeródromo de 
Bissalanca, na Guiné. Contém mapas de conta corrente, recibos justificativos, ofícios. 1967 / 1967 
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UI 0201 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0201/026 - Prestação de contas pela verba concedida para a construção do cais em Bissau, na 
Guiné. Contém ofícios, informações, operações de tesouraria. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0201/027 - Prestação de contas pelas  secção de orçamento do Serviço de Contabilidade e 
Administração do Comando Territorial Independente da Guiné referente à verba concedida para instalação de companhia 
de reserva do Comando Chefe da Guiné.  Contém mapas de despesas, folhas de salários, recibos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0201/028 - Prestação de contas do Conselho Administrativo do Batalhão de Engenharia 447 do 
Comando Territorial Independente da Guiné referente a verbas gastas na construção de instalações para o serviço de 
material da Guiné . Contém mapas de conta-corrente, recibos, ofícios, guias de transferência. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0201/029 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para aquisição de materiais de 
construção para o CTI da Guiné.  Contém informações, ofícios, conta corrente, recibos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0201/030 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de material de sapadores para 
o Pelotão de Sapadores dos Batalhões de Caçadores da Guiné.  Contém informações, ofícios, conta corrente, recibos. 1968 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0201/031 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de materiais para o Comando 
Territorial Independente da Guiné. Contém ordens de pagamento, ofícios, conta corrente, recibos. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0201/032 - Prestação de contas referente à verba concedida para aquisição de folhas de carta para 
a Guiné . Contém ordens de pagamento, ofícios, notas, conta corrente, recibos. 1968 / 1971 

 

 

UI 0202 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0202/033 - Processo de prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e 
Administração do Comando Territorial Independente da Guiné referente à verba concedida para as instalações de CIAO no 
Comeré e à verba concedida para rendição parcelada das forças em operações - Volume I. Contém correspondência, guia de 
receita, ordens de pagamento, informações sobre a ampliação do Campo Militar do Brá. 1968 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0202/034 - Processo de prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e 
Administração do Comando Territorial Independente da Guiné referente à verba concedida para as instalações de CIAO no 
Comeré e à verba concedida para rendição parcelada das forças em operações - Volume II. Contém folhas de salário, 
transferências de fundo, ofícios. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0202/035 - Processo de prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e 
Administração do Comando Territorial Independente da Guiné referente à verba concedida para as instalações de CIAO no 
Comeré e à verba concedida para rendição parcelada das forças em operações - Volume III. Contém folhas de salário, 
contas corrente, recibos, ofícios. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0202/036 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção da Arma de Engenharia 
referente à aquisição de material de defesa e segurança pública destinado a equipar dez Pelotões de Caçadores Nativos do 
Comando Territorial Independente da Guiné. Contém mapa de conta corrente, ordens de pagamento, recibos justificativos, 
guias de receita, ofícios sobre material de transmissões, viaturas auto e outros materiais. 1968 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0202/037 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército da verba concedida para aquisição de 
material de defesa e segurança pública para equipamento de 10 pelotões de caçadores nativos no Comando Territorial 
Independente da Guiné. Contém mapa de conta corrente, recibos, guias de receita, ofícios. 1968 / 1973 

 

 

UI 0203 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0203/038 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição de material de construção para 
o Comando Territorial Independente da Guiné. Contém ordens de pagamento, mapas de conta corrente, pedidos de 
autorização de despesa, recibos, ofícios, informações, correspondência. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0203/039 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para aquisição de materiais de 
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construção para o Comando Territorial Independente da Guiné. Contém informações, ofícios, mapas de conta corrente, 
recibos. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0203/040 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para aquisição de materiais de 
construção para o Comando Territorial Independente da Guiné. Contém informações, ofícios, mapas de conta corrente, 
recibos. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0203/041 - Prestação de contas da Direcção de Serviços de Transporte do Ministério do Exército 
referente às verbas concedidas para o despacho alfandegário de exportação de diverso material de guerra para a Guiné . 
Contém faturas, faturas de despachos. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0203/042 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços Material da 
Força Aérea da verba concedida para aquisição de material e equipamento para a 1ª Companhia Paraquedista à Força 
Aérea da Guiné - Volume I. Contém folhas conta corrente com recibos justificativos, pedidos de autorização de despesa, 
ordens de pagamentos, guia receita, operações de tesouraria - PAD, contratos, ofícios , informações diversas. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0203/043 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção de Serviços Material da 
Força Aérea da verba concedida para aquisição de material e equipamento para a 1ª Companhia Paraquedista à Força 
Aérea da Guiné - Volume II. Contém folhas conta corrente com recibos justificativos, ordens de pagamentos, guia receita, 
operações de tesouraria - PAD, ofícios, informações diversas. 1971 / 1972 

 

 

UI 0204 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0204/044 - Processo de prestação de verba concedida para aquisição de material de sapadores 
para o Pelotão Sapadores do Batalhão de Caçadores da Guiné, verba concedida para impressão de folhas de conta da 
Guiné. Contém recibos justificativos, mapa de conta corrente, ofícios. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0204/045 - Prestação de contas das verbas concedidas para levantamento de quatro companhias 
de Milícias na Guiné, armamento e munições, relativo aos anos de 1969 a 1971- Volume I. Contém recibos , receitas de 
operações de tesouraria, guias de receita, mapas de contas correntes, ordens de pagamento, ofícios, notas. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0204/046 - Prestação de contas das verbas concedidas para levantamento de quatro companhias 
de Milícias na Guiné, armamento e munições, relativo aos anos de 1972 a 1975- Volume II. Contém recibos, receitas de 
operações de tesouraria, guias de receita, mapas de contas correntes, ordens de pagamento, ofícios, notas. 1972 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0204/047 - Prestação de contas de verba concedida para pesquisas e captação de água na Guiné. 
Contém mapas da conta corrente, folhas de circulação, recibos faturas, ofícios. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0204/048 - Prestação de contas das despesas efetuadas pelo Comando Territorial Independente da 
Guiné com a construção de um Centro de Instrução Militar do Cumeré. Contém conta-corrente, folha de salários, recibos. 
1970 / 1971 

 

 

 

UI 0205 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0205/049 - Prestação de contas pela verba concedida para material de guerra para a PSP da Guiné. 
Contém mapas da conta corrente, informações, ofícios, recibos. 1970 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0205/050 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção da Arma de Engenharia 
referente à verba concedida para despesas com a aquisição de trinta barcos e sessenta motores para o Comando Territorial 
Independente da Guiné . Contém mapas de conta corrente, recibos justificativos, pedidos de autorização de despesas, 
contrato de execução, ordens de pagamento, ofícios. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0205/051 - Prestação de contas pela  secção de Orçamento do Conselho Administrativo do 
Comando Territorial Independente da Guiné referente às verbas concedidas para obras no Aeródromo de Bissalanca e 
defesa da cidade de Bissau.   Contém mapas de contas corrente, folhas de salários, recibos justificativos, ordens de 
pagamentos, declarações de transferências de fundo, ofícios, notas. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0205/052 - Verba concedida para aquisição de estruturas "MAGUE" para o novo quartel dos 
Comandos da Guiné. Contém contas correntes da despesa com Quartel dos Comandos em Ilondé, folhas de jornais da 
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semana finda e comprovativos de despesa. 1971 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0205/053 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército, da verba concedida para aquisição de 
materiais destinados às milícias da Guiné. Contém informações, notas, mapas e conta corrente, documentos de despesa. 
1972 / 1973 

 

 

UI 0206 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0206/054 - Prestação de contas de crédito concedido para aquisição do equipamento de um 
Pelotão de Polícia Militar para o Comando Territorial Independente da Guiné. Contém ordens de pagamento, informações, 
ofícios, notas, propostas. 1972 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0206/055 - Prestação de contas de crédito concedido para aquisição suportar o encargo com a 
construção de aquartelamento do Serviço de Material na Guiné em Brá. Contém ordens de pagamento, informações, 
ofícios, notas e contas do Batalhão de Engenharia da Guiné. 1972 / 1977 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0206/056 - Prestação de contas da aquisição de fardamento e material de guerra para a Guiné.  
Contém documentação relativa à homologação de despesas, pedidos de autorização de despesa, ordens de pagamento, 
recibos, ofícios, informações. 1973 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/066/0206/057 - Prestação de contas pela Superintendência dos Serviços Financeiros da Marinha das 
despesas relativas ao pagamento à Manutenção  Militar do débito do Comando de Defesa Marítima da Guiné, à Ex sucursal 
da Manutenção Militar na Guiné . Contém recibo, guia de entrega, conta de caixa, ordens de pagamento, ofícios. 1976 / 
1977 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/067 

Título: Prestação de Contas de Angola 

Datas extremas: 1960 / 1981 

Dimensão e suporte: Série constituída por 17 cxs. (nº 207 - 223) com um total de 98 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a despesas de anos económicos findos do Comando Naval de Angola, 
revisão de material aeronáutico, aquisição de combustíveis, verbas concedidas para infraestruturas na Frente Leste de Angola com 
os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0207 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0207/001 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção dos Serviços de Material 
da Força Aérea referente à compra de materiais  para instalação na 2ª Região Aérea em Angola.  Contém ofícios 
justificativos, guias de embarque, recibos, mapas de conta corrente para aquisição de material aeronáutico, armamento, 
material auto, geradores, munições. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0207/002 - Prestação de contas da Direção de Serviços de Infraestruturas da 2ª Região Aérea em 
Angola referente à verba concedida para a montagem de barracas Arcon e outros materiais.  Contém recibos justificativos, 
folhas de salários. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0207/003 - Prestação de contas da verba parcial, concedidas para construções, terraplanagens e 
instalações em Angola e respetiva orçamentação. Contém recibos justificativos, folhas de salários. 1960 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0207/004 - Prestação de contas do Comando Naval de Angola referente ao ano de 1961. Contém 
ordens de pagamento, informações, ofícios, folhas de pagamento de vencimentos a sargentos e praças, recibos, relação de 
despesas sem recibo. 1961 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0207/005 - Processo de prestação de contas com justificativos e ajudas de custo para a Força 
Aérea em Angola. Contém relações de vencimentos, recibos, declarações. 1962 / 1962 

 

 

UI 0208 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0208/006 - Processo de prestação de contas com justificativos e ajudas de custo para a Força 
Aérea em Angola. Contém relações de vencimentos, recibos, declarações. 1962 / 1963 
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DC. PT/ADN/FDMU/067/0208/007 - Prestação de contas sobre docagens e reparações de lanchas de fiscalização e de 
desembarque incluindo os respetivos sobressalentes em Angola. Contém informações, ofícios, recibos. 1962 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0208/008 - Processo de prestação de contas com respetiva documentação para conservação de 
infraestruturas em Angola. Contém informações, ofícios, conta corrente, relação dos documentos de despesa. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0208/009 - Processo de prestação de contas com justificativos e ajudas de custo para a Força 
Aérea em Angola. Contém guias de marcha. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0208/010 - Processo de prestação de contas pelo Conselho de Administração do Comando Naval 
de Angola das verbas atribuídas por aquisição de material de aquartelamento. Contém conta-corrente, mapas de despesa, 
ordens de pagamento, cópia da conta de caixa. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0208/011 - Prestação de contas pelas despesas de anos económicos findos do Comando Naval de 
Angola. Contém informações, ofícios, ordens de pagamento, recibos, guia de entrega, resumo geral das propostas de 
orçamento privativo das Forças Navais Ultramarinas para o ano económico de 1964. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0208/012 - Prestação de contas para aquisição de material para o serviço de reconhecimento das 
transmissões do Quartel General da Região Militar de Angola. Contém ordens de pagamento, informações, ofícios, recibos. 
1963 / 1966 

 

 

UI 0209 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0209/013 - Prestação de contas da verba concedida à Região Militar de Angola para aquisição de 
cartas topográficas ao SCE.  Contém ordens de pagamento, autorizações de despesas, recibos, ofícios. 1963 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0209/014 - Prestação de contas relativo à revisão de material aeronáutico para Angola- Volume I. 
Contém ordens de pagamento, ofícios, informações, mapas de conta corrente, pedidos de autorização de despesa. 1964 / 
1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0209/015 - Prestação de contas relativo à revisão de material aeronáutico para Angola- Volume II. 
Contém informações, mapas de conta corrente, recibos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0209/016 - Prestação de contas relativo à revisão de material aeronáutico para Angola- Volume III. 
Contém informações sobre a verba parcial de 466 175$00 e de 196 865$00 de um total de 20 000 contos concedida para a 
revisão do material aeronáutico, mapas de conta corrente, recibos. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0209/017 - Prestação de contas relativo à revisão de material aeronáutico para Angola- Volume IV. 
Contém informações sobre a verba de 20 000 contos concedida par a revisão do material aeronáutico, mapas de conta 
corrente. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0209/018 - Processo de prestação de contas de despesas efetuadas com a compra de munições 
para a Força Aérea de Angola.  Contém informações, ofícios, contrato de aquisição de 6 mil bombas de fragmentação, 
estudo da fabricação da bomba Fr. 200 Kg M/64. 1964 / 1965 

 

 

UI 0210 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0210/019 - Prestação de contas de embarcações armadas para Angola. Contém informações, 
ofícios, ordens de pagamento, requisições, documentos de despesa. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0210/020 - Prestação de contas de verba atribuída à Região Militar de Angola para a aquisição de 
cartas topográficas e foto mapas e da verba concedida para aquisição de filme negativo para equipas de cinema em Angola. 
Contém ofícios, informações, conta corrente, ordens de pagamento, documentos justificativos de despesa. 1964 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0210/021 - Prestação de contas do crédito concedido para embarcações armadas para Angola.  
Contém ordens de pagamento, recibos, ofícios. 1964 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0210/022 - Prestação de contas pela Direcção de infraestruturas da 2ª Região Aérea - Angola por 
obras em Hangar de manutenção na B A nº 9.  Contém folhas de salário, recibos. 1966 / 1967 
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DC. PT/ADN/FDMU/067/0210/023 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração da Região 
Militar de Angola referente aos saldos do ano económico de 65. Reforço da rubrica do ano económico de 66 do OPFTA.  
Contém ordens de pagamento, ofícios, relações de saldos. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0210/024 - Prestação de contas da verba atribuída à Direcção dos Serviços de infraestruturas de 
Angola - Montagem de grupos eletrógenos no AB3 e AB4. Contém folhas de salários, documentos de despesa. 1966 / 1967 

 

 

UI 0211 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0211/025 - Prestação de contas pela Direção do serviço de Intendência (DSI) da 2ª Região Aérea 
referente às despesas efetuadas para a construção de diversas instalações em Cazombo, em Angola. Contém recibos 
justificativos, folhas de salários, autorizações de pagamento, ofícios. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0211/026 - Prestação de contas pela Direção dos Serviços de Intendência (DSI) da 2ª Região Aérea 
de Angola referente à verba atribuída para a conservação de infraestruturas.  Contém recibos, folhas de salários. 1966 / 
1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0211/027 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Angola referente à verba atribuída para valorização e melhoramento do bloco operatório e anexo do Hospital Militar de 
Luanda para oficiais e sargentos.  Contém mapas de conta-corrente de obras, ordens de pagamento, recibos, pedidos de 
autorização, despesas, notas. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0211/028 - Liquidação do ano económico de 1966 da Força Aérea em Angola. Contém ordens de 
pagamento, mensagens, informações e apanhado dos saldos do ano económico de 1966 das Unidades da 2ª RA. 1967 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0211/029 - Processo de prestação de contas pela Chefia do Serviço de Intendência e Chefia de 
Contabilidade e Administração do CRM de Angola dos pagamentos efetuados na aquisição de combustíveis para diversas 
unidades militares.  Contém contas e faturas. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0211/030 - Processo de prestação de contas pela verba concedida à Região Militar de Angola para 
ação psicológica. Contém ordens de pagamento, informações. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0211/031 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Angola referente às despesas com o aluguer de transportes particulares.  Contém 
documentos de despesas e guias de marcha civil. 1967 / 1967 

 

 

UI 0212 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0212/032 - Verbas despendidas com aquisição de combustíveis. Contém faturas. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0212/033 - Processo de prestação de contas do Conselho Administrativo do Comando da 2ª Região 
Aérea de Angola, para obras efetuadas em diversas infraestruturas.  Volume I. Contém recibos, faturas e folhas de salários, 
autorizações de pagamento, ofícios. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0212/034 - Processo de prestação de contas do Conselho Administrativo do Comando da 2ª Região 
Aérea de Angola, para obras efetuadas em diversas infraestruturas- Volume II. Contém recibos, faturas e folhas de salários, 
autorizações de pagamento, ofícios. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0212/035 - Processo de prestação de contas do Conselho Administrativo do Comando da 2ª Região 
Aérea de Angola, para obras efetuadas em diversas infraestruturas- Volume III. Contém recibos, faturas, autorizações de 
pagamento, ofícios. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0212/036 - Verbas gastas com a aquisição de combustíveis.  Contém faturas. 1967 / 1968 

 

 

UI 0213 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0213/037 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
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Quartel General da Região Militar de Angola das despesas efetuadas com serviços de camionagem e combustíveis - Volume 
I. Contém mapas de conta corrente, contratos, faturas, documentos justificativos. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0213/038 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Angola das despesas efetuadas com serviços de camionagem e combustíveis - Volume 
II. Contém mapas de conta corrente, contratos, faturas, documentos justificativos. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0213/039 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Angola das despesas efetuadas com serviços de camionagem e combustíveis - Volume 
III. Contém mapas de conta corrente, faturas, documentos justificativos. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0213/040 - Prestação de contas para regularização de despesas com seguro feito pelo Comando 
Chefe de Angola em 1967. Contém informações. 1967 / 1968 

 

 

UI 0214 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0214/041 - Prestação de contas da verba concedida para obras diversas na 2ª Região Aérea, em 
Angola, com autorizações e respetivos documentos justificativos - Volume I. Contém recibos, faturas, folhas de salários, 
autorizações de pagamento, ofícios. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0214/042 - Prestação de contas da verba concedida para obras diversas na 2ª Região Aérea, em 
Angola, com autorizações e respetivos documentos justificativos - Volume II. Contém recibos, faturas, folhas de salários, 
autorizações de pagamento, ofícios. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0214/043 - Prestação de contas da verba concedida para obras diversas na 2ª Região Aérea, em 
Angola, com autorizações e respetivos documentos justificativos - Volume III. Contém recibos, faturas e folhas de salários, 
autorizações de pagamento, ofícios. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0214/044 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas na frente 
leste de Angola. Contém informações e conta corrente da obra nº 104/67 - construção de uma enfermaria tipo JC para um 
batalhão em Cangamba. 1967 / 1969 

 

 

 

UI 0215 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0215/045 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando da 2ª Região Aérea da 
Força Aérea, em Angola, pela verba concedida para infraestruturas.  Contém guia de receita, ordens de pagamento, pedidos 
de autorização de despesa. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0215/046 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Angola referente à verba atribuída à Região Militar de Angola para liquidação de 
dividas com combustíveis e lubrificantes.  Contém ordens de pagamento, mensagens. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0215/047 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas na frente leste de 
Angola. Contém documentação relativa à conta corrente da obra nº 111/67 - Beneficiação do STM de Henrique Carvalho. 
1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0215/048 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas na frente leste de 
Angola. Contém documentação relativa à conta corrente da obra nº 105/67 - Adaptação de um edifício a enfermaria em 
Cazombo. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0215/049 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas na frente leste de 
Angola. Contém documentação relativa à conta corrente da obra nº 110/67 - Construção e ampliação de aquartelamentos 
improvisados na Frente Leste. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0215/050 - Prestação de contas referente à verba concedida para obras diversas na 2ª Região 
Aérea pelo FDMU da Força Aérea em Angola. Contém ordens de pagamento, pedidos de autorização de despesas, 
propostas. 1967 / 1970 
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UI 0216 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0216/051 - Prestação de contas da verba concedida para liquidação de dívidas de anos anteriores 
de combustíveis e lubrificantes da Região Militar de Angola. Contém informações, recibos, ofícios, documentos relativos a 
obras e combustíveis da Força Aérea. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0216/052 - Prestação de contas pela Chefia de Contabilidade e Administração do Quartel-General 
da Região Militar de Angola referente a despesas efetuadas com a aquisição de equipamento de enfermaria, peças 
sobressalentes auto e desalfandegamento de material auto.  Contém mapas de conta corrente, recibos documentos 
justificativos. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0216/053 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para obras diversas na 2ª Região 
Aérea - Angola- Volume I. Contém recibos, faturas, autorizações de pagamento. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0216/054 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para obras diversas na 2ª Região 
Aérea - Angola- Volume II. Contém folhas de salário. 1968 / 1968 

 

 

UI 0217 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0217/055 - Processo de prestação de contas pelo Comando Naval de Angola, conselho 
administrativo da verba concedida para reforço ao OPFMU/68 para aquisição e conservação de material.  Volume I. Contém 
mapas de despesas com recibos, ofícios, documentos justificativos. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0217/056 - Processo de prestação de contas pelo Comando Naval de Angola, conselho 
administrativo da verba concedida para reforço ao OPFMU/68 para aquisição e conservação de material.  Volume II. 
Contém mapas de despesas com recibos, ofícios, documentos justificativos. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0217/057 - Processo de prestação de contas pelo Comando Naval de Angola, conselho 
administrativo da verba concedida para reforço ao OPFMU/68 para aquisição e conservação de material.  Volume III. 
Contém mapas de despesas com recibos, ofícios, documentos justificativos. 1968 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0217/058 - Prestação de contas das verbas concedidas para liquidação de dividas do Ministério do 
Exército em Angola. Contém ordens de pagamento, informações, ofícios, notas, mensagens. 1968 / 1969 

 

 

UI 0218 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/059 - Processo de prestação de contas de um crédito de 1500 contas para infraestruturas na 
2ª Região Aérea - Angola.  Contém informações, mapas de contas correntes, folhas de pagamento, recibos. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/060 - Prestação de contas referente à verba concedida para aquisição de detonadores 
pirotécnicos nº8 para a RM de Angola. Contém ordens de pagamento. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/061 - Prestação de contas da verba para trabalhos a executar em lanchas para o rio Cuito e 
prestação de contas das despesas da conta do saldo apurado na ordem de pagamento da 2ª Região Aérea de Angola. 1968 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/062 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de 160 espingardas 
automáticas G/3 para Angola e respetivos documentos. Contém informações, notas, mapa de conta corrente. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/063 - Prestação de contas da verba concedida para instalação de uma companhia de 
fuzileiros no Cuando-Cubango para atuação ao longo do rio Cuito, em Angola. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/064 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de produtos de queima para o 
Comando Chefe de Angola com documentos justificativos. Contém informações, ofícios, mapas de conta corrente. 1968 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/065 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de espingardas automáticas FN 
ao Comando Chefe de Angola. Contém informações, notas, mapa de conta corrente. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/066 - Prestação de contas de verbas concedidas para a aquisição de material para 
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infraestruturas na 2º Região Aérea - Angola. Contém recibos folhas de salário, mapas de pessoal, ordens de pagamento. 
1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0218/067 - Prestação de contas referente à verba concedida para a aquisição de material auto, 
viaturas automóvel e viaturas motorizadas, para o Comando Chefe de Angola. Contém recibos documentos justificativos, 
mapas de pessoal, ordens de pagamento. 1968 / 1970 

 

 

UI 0219 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/068 - Processo de prestação de contas pela Direcção de Construções Navais do Ministério da 
Marinha referente à verba concedida para a construção de uma lancha LDG para Angola pelo FDMU Marinha. Contém 
ordens de pagamento, mapas de receitas e despesas, contrato. 1968 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/069 - Prestação de contas relativas à compra de armamento para o Comando Militar da RM 
de Angola.  Contém recibos, ordens de pagamentos. 1968 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/070 - Prestação de contas verba concedida para aquisição de equipamento de dois Batalhões 
de Intervenção na Região Militar de Angola. Contém contas correntes, ofícios, informações. 1968 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/071 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para a construção de uma 
lancha LDG para Angola. Contém informações, ofício, nota de crédito. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/072 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de 25.000 detonadores 
pirotécnicos nº 8 para a Região Militar de Angola. Contém informações, ofício, nota, mapa de conta corrente. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/073 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas na frente 
Leste de Angola. Contém documentação relativa à conta corrente da obra nº 0/69 - Construção de duas cavalariças no 
Grupo de Cavalaria em Silva Porto. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/074 - Prestação de contas refente à liquidação dos encargos com a aquisição de 
sobressalentes para viaturas, instalação de uma oficina de mecânica de alta precisão no BMM/ASMA (Angola).  Contém 
contratos de execução, guias de receita, cadernos de encargos, ordens de pagamentos, recibos, documentos justificativos, 
mapas de conta corrente, ofícios. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0219/075 - Prestação de contas de verbas concedidas para a construção de infraestruturas no 
Leste de Angola. Contém informações de prestação de contas de verbas concedidas para a construção de infraestruturas no 
Leste de Angola, contas correntes da obra nº 109/OB/67, comprovativos de despesa. 1969 / 1973 

 

 

UI 0220 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0220/076 - Prestação de contas pelo Agrupamento de Engenharia de Angola referente à verba 
concedida para construção de instalações para o Centro de Instrução de Tropas a Cavalo na Região Militar de Angola. 
Contém declaração de receita, orçamentos, ordens de pagamentos, pedidos de autorização de despesa, recibos, 
documentos justificativos, ofícios. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0220/077 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Angola referente à verba concedida para suportar os encargos com a instalação de tropas no Sector Cuando-Cubango.  
Contém declaração de receita, documentos de despesa, folhas de salários, mapas de contas corrente, ofícios. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0220/078 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando da 2ª Região Aérea da 
Região Militar de Angola sobre despesas efetuadas com aquisição de material de queima. Contém mapa de conta corrente, 
documentos justificativos. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0220/079 - Prestação de contas relativo à verba gasta na instalação no Centro de Comunicações do 
Comando Chefe de Angola.  Contém mapas de conta corrente, recibos, documentos justificativos, folhas de salários, ordens 
de pagamento, ofícios. 1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0220/080 - Prestação de contas referente à verba concedida para a construção do necrotério 
militar no Cemitério Novo de Luanda.  Contém ordens de pagamentos, orçamentos, recibos, documentos justificativos, 
ofícios. 1970 / 1975 
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UI 0221 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0221/081 - Prestação de contas de verba concedida para reparação da pista de Cuito-Cuanavale, 
construção de abrigos para helis no Luso, Toto e Gago Coutinho e obras de despesas de instalações da Força Aérea na 2ª 
Região Aérea, em Angola - Volume I. Contém folhas de salário e ofícios. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0221/082 - Prestação de contas de verba concedida para reparação da pista de Cuito - Cuanavale, 
construção de abrigos para helis no Luso, Toto e Gago Coutinho e obras de despesas de instalações da Força Aérea na 2ª 
Região Aérea, em Angola - Volume II. Contém folhas de salário e ofícios relativos à obra de defesa de instalações na 2ª 
Região Aérea no Luso, Camaxilo e Toto. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0221/083 - Prestação de contas de verba concedida para reparação da pista de Cuito - Cuanavale, 
construção de abrigos para helis no Luso, Toto e Gago Coutinho e obras de despesas de instalações da Força Aérea na 2ª 
Região Aérea, em Angola - Volume III. Contém folhas de salário e ofícios relativos à obra de defesa de instalações no Luso, 
Camaxilo e Toto. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0221/084 - Prestação de contas de verba concedida para reparação da pista de Cuito - Cuanavale, 
construção de abrigos para helis no Luso, Toto e Gago Coutinho e obras de despesas de instalações da Força Aérea na 2ª 
Região Aérea, em Angola - Volume IV. Contém folhas de salário e ofícios. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0221/085 - Prestação de contas de verba concedida para reparação da pista de Cuito - Cuanavale, 
construção de abrigos para helis no Luso, Toto e Gago Coutinho e obras de despesas de instalações da Força Aérea na 2ª 
Região Aérea, em Angola - Volume V. Contém folhas de salário e ofícios. 1972 / 1974 

 

 

 

UI 0222 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/086 - Processo de prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e 
Administração da Região Militar de Angola referente à verba concedida para ligação direta dos comandos do Comando 
Chefe das Forças Armadas de Angola (CCFAA) ao Comando Naval de Angola (CNA).  Contém conta corrente, recibos, ordens 
de pagamento. 1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/087 - Prestação de contas de verba concedida para a substituição do cabo de ligação do 
Comando Naval de Angola à Estação Rádio Naval de Luanda.  Contém mapa de conta corrente, guia de receita, recibos 
documentos justificativos, ordens de pagamento. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/088 - Prestação de contas de verbas concedidas para a construção de infraestruturas no 
Leste de Angola. Contém informações de prestação de contas, comprovativos de despesa, orçamentos. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/089 - Prestação de contas da Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do Quartel 
General da Região Militar de Angola referente ao crédito concedido para reposição na fazenda de Angola da receita 
indevidamente entregue ao FDMU do Exército.  Contém guia de operação de tesouraria, ordens de pagamento. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/090 - Prestação de contas de verbas atribuídas para aquisição de material rádio para a Polícia 
Militar da Região Militar de Angola.  Contém mapas contas corrente, recibos, ordens de pagamentos, contratos, mapas de 
concurso, ofícios. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/091 - Prestação de contas de verbas concedidas para aquisição de equipamentos para duas 
Companhias de Comandos em Angola. Contém contrato de fornecimento, ordens de pagamentos, mapas conta corrente, 
recibos documentos justificativos. 1971 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/092 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Serviços 
Material de Angola referente à aquisição de uma máquina de contabilidade para o Conselho Administrativo da ASMA. 
Contém mapa de conta corrente, recibo, contrato, ordens de pagamentos, pedido de autorização de despesas. 1971 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/093 - Prestação de contas referente à verba atribuída para aquisição e transporte de uma 
viatura VW para o Comando Chefe de Angola.  Contém recibos, ordens de operações. 1972 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0222/094 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração da Região 
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Militar de Angola referente à liquidação do encargo com o reforço com o OPFTU - Angola 72. Contém ordens de 
pagamento, proposta, recibo e ofício. 1973 / 1973 

 

 

UI 0223 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0223/095 - Exército: Prestação de contas de construção de alojamentos em Luanda e fornecimento 
de mobiliário com documentos justificativos. Contém mapas de conta corrente, informações, ofícios, orçamentos, auto de 
medições, programas e concursos, ordens de pagamento, desenhos. 1973 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0223/096 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General da Região Militar 
de Angola referente às despesas efetuadas com alimentação a Grupos Especiais.  Contém ordens de pagamentos, guias de 
entrega, folhas de saldos, talão de depósito, fotocópias de faturas, ofícios. 1974 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0223/097 - Prestação de contas do Comando Chefe das Forças Armadas de Angola relativo ao 
crédito concedido para o plano de informação pública.  Contém mapas de conta corrente, recibos, ofícios, pedido de 
autorização de despesas. 1974 / 1975 

 

DC. PT/ADN/FDMU/067/0223/098 - Prestação de contas da despesa feita com rendas em atraso, respeitante a um imóvel 
sito no Luso, em Angola, no período de janeiro 1970 a setembro 1975.  Contém informações, ofícios, correspondência 
trocada. 1975 / 1981 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/068 

Título: Prestação de Contas de Moçambique 

Datas extremas: 1950 / 1976 

Dimensão e suporte: Série constituída por20 cxs. (nº 224 - 243) com um total de 104 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a resumos de despesas, verbas gastas com a construção de infraestruturas, 
despesas com o pessoal, relação de vencimentos e aquisição de um imóvel com os respetivos documentos justificativos. 

 

UI 0224 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0224/001 - Prestação de contas pela Direção dos Serviços de Fazenda e Contabilidade de 
Moçambique referidos aos anos económicos de 1950 a 1956 das verbas gastas com preparação de unidades militares. 
Contém relação de verbas arrecadadas e relações de contas correntes. 1950 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0224/002 - Prestação de contas referentes a aquisição de material de guerra, viaturas Unimogs e 
outros sobressalentes, lança-granadas, pistola e metralhadoras em Moçambique. Contém declarações, ofícios, informações. 
1957 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0224/003 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel-General da Região Militar 
de Moçambique referente à verba concedida para a liquidação de despesas dos anos económicos findos da Região Militar 
do Moçambique.  Contém recibos, boletim itinerário, mapas de contas corrente, ordens de pagamento. 1960 / 1966 

 

 

UI 0225 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0225/004 - Resumo de despesa e respetivos documentos com prestação de contas de dezembro 
em Moçambique- Volume I. Contém documentação relativa ao transporte de pessoal. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0225/005 - Resumo de despesa e respetivos documentos com prestação de contas de dezembro 
em Moçambique- Volume II. Contém documentação relativa ao transporte de pessoal. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0225/006 - Resumo de despesa e respetivos documentos com prestação de contas de dezembro 
em Moçambique- Volume III. Contém documentação relativa ao transporte de material. 1961 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0225/007 - Resumo de despesa e respetivos documentos com prestação de contas de dezembro 
em Moçambique- Volume IV. Contém documentação relativa a ajudas de custo. 1961 / 1961 
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DC. PT/ADN/FDMU/068/0225/008 - Resumo de despesa e respetivos documentos com prestação de contas de dezembro 
em Moçambique- Volume V. Contém documentação relativa a subvenção de família e a relação de vencimentos. 1961 / 
1961 

 

 

UI 0226 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0226/009 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Depósito de Material de Guerra 
da Região Militar de Moçambique da verba concedida para a aquisição de sobressalentes para autometralhadoras. Contém 
mapas de contas corrente, recibos, guias de receita. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0226/010 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel-General da Região Militar 
de Moçambique referente à verba concedida para as contas dos anos económicos findos. Contém recibos e documentos  
justificativos sobre transportes de material  e abonos a pessoal. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0226/011 - Processo de prestação de contas com verbas concedidas para conclusão de obras de 
aquartelamentos em Moçambique. Contém mapas de conta corrente, ofícios. 1961 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0226/012 - Prestação de contas de verbas gastas na construção de duas lanchas de fiscalização 
para Moçambique. Contém recibos, folhas de despesa e orçamento de construção, informações. 1961 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0226/013 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando Naval de Moçambique 
referente à verba gasta na construção de infraestruturas no Lago Niassa. Contém mapa de conta corrente, documentos 
justificativos. 1962 / 1965 

 

 

UI 0227 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0227/014 - Prestação de contas para aquisição de um chassis com tanque desmontável para o 
Comando Naval de Moçambique. Contém ordens de pagamento, guias de receita, ofícios, informações. 1963 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0227/015 - Processo de prestação de contas sobre infraestruturas e instalação de fuzileiros e paióis 
em Moçambique com os respetivos justificativos- Volume I. Contém informações, ofícios, recibos, mapas de conta corrente, 
notas. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0227/016 - Processo de prestação de contas sobre infraestruturas e instalação de fuzileiros e paióis 
em Moçambique com os respetivos justificativos- Volume II. Contém informações, ofícios, recibos, requisições, cópia de 
conta de caixa de despesa extraordinária. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0227/017 - Prestação de contas de verba concedida para aquisição e montagem de um posto de 
transformação para os paióis do Doudo, em Moçambique. Contém mapas de conta-correntes, recibos documentos 
justificativos, ordens de pagamento. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0227/018 - Processo de prestação de contas de crédito concedido para reparação de 
infraestruturas em Moçambique sobre pequenas reparações e respetivo expediente. Contém informações, ofícios, recibos, 
requisições, mapa mensal de movimento de fundos, folhas de vencimentos, folhas de ponto e pagamento. 1963 / 1973 

 

 

UI 0228 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0228/019 - Processo de prestação de contas de verba atribuída para a obra do Parque Oficina do 
Serviço de Material em Nova Freixo, em Moçambique - Volume I. Contém documentação relativa à obra nº 25/64 - 
Construção de um parque oficina para o Serviço de Material de Montepuez. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0228/020 - Processo de prestação de contas de verba atribuída para a obra do Parque Oficina do 
Serviço de Material em Nova Freixo, em Moçambique - Volume II. Contém documentação relativa à obra nº 40/64 - Parque 
oficina para o Serviço de Material em Nova Freixo. 1964 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0228/021 - Processo de prestação de contas de verba atribuída para a obra do Parque Oficina do 
Serviço de Material em Nova Freixo, em Moçambique - Volume III. Contém documentação relativa à obra nº 26/64 - 
Construção de um edifício para depósito de Serviço e Intendência em Nova Freixo. 1964 / 1965 
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DC. PT/ADN/FDMU/068/0228/022 - Prestação de contas pela verba concedida para a construção de uma fossa cética em 
Moçambique. Contém ordens de pagamento, informações, ofícios, notas, cópia de conta de caixa e despesa extraordinária, 
requisições, folhas de pagamento de vencimento. 1964 / 1965 

 

 

UI 0229 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0229/023 - Prestação de contas pelo Agrupamento de Engenharia da Região Militar de 
Moçambique com resumo de despesas de anos económicos findos. Contém guias de entrega e resumos da despesa 
relativos à aquisição de madeiras, pneus, materiais de ferro, peças de vidro e materiais de construção. 1964 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0229/024 - Processo de prestação de contas das verbas gastas com a construção de diversas 
infraestruturas da Região Militar de Moçambique. Contém conta corrente de obras, folhas de salários, recibos, 
correspondência diversa. 1964 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0229/025 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente à verba despendida nas obras das redes de água e esgotos no aquartelamento de Maúa. Contém 
mapas de conta corrente, documentos justificativos. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0229/026 - Processo de prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e 
Administração do Comando Militar de Moçambique, da verba concedida para aquisição de material para auto-defesa. 
Contém mapa de conta corrente, documentos justificativos, ordens de pagamento. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0229/027 - Prestação de contas da Região Militar de Moçambique - 1966.  Contém ofícios com 
pedidos de contas correntes, justificativo da importância do saldo do FDMU de 1964, mensagens e troca de 
correspondência em Moçambique. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0229/028 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas para o serviço de saúde 
de Moçambique- Volume I. Contém folhas de gratificações, guias, mapa de conta corrente, ofícios, relativos à construção de 
duas enfeRMARIAS no Hospital Militar em Nampula. 1966 / 1970 

 

 

UI 0230 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0230/029 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas para o Serviço de Saúde 
de Moçambique - Volume II. Contém ofícios, notas, mapas de conta corrente, folhas de salário, recibos relativos à obra de 
adaptação de imóveis da Chefia de Serviço de Saúde e Depósito Sanitário. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0230/030 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas para o Serviço de Saúde 
de Moçambique - Volume III. Contém ofícios, notas, mapas de conta corrente, folhas de salário, recibos e guias relativos à 
obra de construção de uma enfermaria em Mueda. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0230/031 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas para o Serviço de Saúde 
de Moçambique - Volume IV. Contém ofícios, informações, requisições, recibos, faturas, guias de remessa, contas 
correntes. 1968 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0230/032 - Prestação de contas pela verba concedida para infraestruturas para o Serviço de Saúde 
de Moçambique - Volume V. Contém folhas de gratificações, guias, mapa de conta corrente, ofícios, relativos à obras de 
infraestrutura para o Serviço de Saúde de Moçambique. 1968 / 1970 

 

 

UI 0231 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/033 - Prestação de contas pela verba concedida para aquisição de material de cinema e som, 
destinado à Região Militar de Moçambique. Contém informações, ofícios, ordens de pagamento. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/034 - Prestação de contas pela verba concedida para ampliação de oficinas navais de 
Metangula, em Moçambique. Contém ofícios, cópia de conta de caixa de despesa extraordinária, guias de receita. 1966 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/035 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento do 
Serviço de Material da Região Militar de Moçambique referente à aquisição de pneus e câmaras de ar. Contém mapas de 
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conta corrente, recibos. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/036 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique, da verba atribuída para a aquisição de setenta cães de guerra. Contém 
ordens de pagamento. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/037 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração da Região 
Militar de Moçambique referente a um empréstimo para reforço de linhas de abastecimentos de energia elétrica a Nova 
Freixo. Contém ordens de pagamento, contrato, pedidos de autorização de despesa, notas. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/038 - Processo de prestação de contas pela verba atribuída para aquisição de sobressalentes 
para viaturas GMC para Moçambique. Contém informações, ofícios, ordens de pagamento, recibos, contrato de 
fornecimento de material GMC. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/039 - Prestação de contas pela Direção do Serviço de Intendência e Contabilidade da Força 
Aérea na 3ª Região Aérea, de Moçambique referente à verba atribuída para conservação de infraestruturas em 
Moçambique. Contém guias de remessa, recibos, documentos justificativos, folhas de salários, mapas de conta corrente 
pelo FDMU da Força Aérea. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/040 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel-General da Região Militar de Moçambique referente à verba concedida para pesquisa de água em Moçambique. 
Contém mapas de contas correntes, recibos, documentos justificativos pelo FDMU do Exército. 1966 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0231/041 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique da verba atribuída para construção de aquartelamentos improvisados. Contém mapas de contas corrente, 
documentos justificativos. 1966 / 1969 

 

 

UI 0232 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0232/042 - Prestação de contas pela Direção dos Serviços de Intendência e Contabilidade da Força 
Aérea referente às verbas concedidas para aquisição e conservação de diverso material na 3ª Região Aérea, em 
Moçambique. Contém mapas de contas corrente, recibos, documentos justificativos, folhas de salários. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0232/043 - Prestação de contas pelo Agrupamento de Engenharia de Moçambique referente às 
verbas gastas na instalação de câmaras frigorificas.  Contém mapas de conta corrente, recibos, documentos justificativos, 
ordens de pagamento. 1966 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0232/044 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente à verba despendida com a construção de pistas para aviões ligeiros em Moçambique. Contém mapa 
de contas correntes, recibos, documentos justificativos, ordens de pagamento, processo de obras. 1966 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0232/045 - Prestação de contas pela verba concedida para construção de pistas e itinerários para 
aviões ligeiros em Moçambique. Contém mapa de contas correntes, recibos, ordens de pagamento, ofícios. 1966 / 1973 

 

 

UI 0233 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0233/046 - Prestação de contas pela verba concedida para a construção de instalações para 
sargentos e ampliação de messes em Nampula, em Moçambique. Contém mapas de conta corrente, ofícios, folha de 
salário. 1966 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0233/047 - Processo de prestação de contas da verba atribuída à Direcção dos Serviços de 
infraestruturas de Moçambique - 3ª Região Aérea para obras em aquartelamento. Contém guias de remessa, autorizações 
de pagamento, recibos, faturas. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0233/048 - Processo de prestação de contas da verba atribuída à Direcção dos Serviços de 
infraestruturas de Moçambique para a compra de quadro geral de painéis para AB5 em Nacala. Contém recibos. 1967 / 
1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0233/049 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General da Região Militar 
de Moçambique referente à verba atribuída para aquisição de dois empilhadores. Contém mapa de contas correntes, 
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recibos, ordens de pagamento. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0233/050 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento do Serviço de 
Material da Região Militar de Moçambique referente à verba concedida para aquisição de viaturas. Contém mapas de conta 
corrente, recibos, documentos justificativos. 1967 / 1968 

 

 

UI 0234 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0234/051 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente à verba concedida para provimento de necessidades imediatas 
do Serviço de Intendência. Contém mapa de conta corrente. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0234/052 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique para aquisição de equipamento offset. Contém ordens de pagamento, 
notas. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0234/053 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General da Região Militar 
de Moçambique, secção de orçamento referente à verba concedida para necessidades imediatas do Serviço de Intendência 
de Moçambique. Contém recibos, documentos justificativos. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0234/054 - Prestação de contas pelo CALECA da Região Militar de Moçambique referente às verbas 
despendidas com obras em diversas infra-estrutras para o Serviço de Saúde de Moçambique- Volume I. Contém ofícios, 
requisições, ordens de pagamento, correspondência, recibos, folhas de salário, pedidos de autorização de despesas. 1967 / 
1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0234/055 - Prestação de contas pelo CALECA da Região Militar de Moçambique referente às verbas 
despendidas com obras em diversas infraestruturas para o Serviço de Saúde de Moçambique- Volume II. Contém ordens de 
pagamento, ofícios, mapas de conta corrente, folhas de salário, recibos, requisições, pedidos de autorização de despesa. 
1970 / 1973 

 

 

UI 0235 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/056 - Prestação de contas da verba despendida para aquisições de mobiliário para 
residências do Comando-Chefe de Moçambique. Contém ofícios, informações recibos, mapas de conta corrente, 
correspondência. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/057 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique da verba concedida para comparticipação nas despesas de instalação de 
uma enfermaria de cem camas nos Estudos Gerais Universitários de Moçambique. Contém recibos, ordens de pagamento. 
1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/058 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente à verba concedida para instalação de rede rádio para a Engenharia.  Contém contrato, ordens de 
pagamento. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/059 - Prestação de contas pelo Chefia do Serviço de Intendência do Quartel General da 
Região Militar de Moçambique referente à verba concedida para aquisição de material diverso nomeadamente móveis, 
material de escritório e material de exploração agropecuárias.  Contém ordens de pagamento, pedidos de autorização de 
despesas. 1967 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/060 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para a construção da secção 
fotográfica no Comando da 3ª Região Militar de Moçambique. Contém ofícios, mapas de contas corrente, folhas de salário, 
documentos de despesa. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/061 - Prestação de contas relativas a verba concedida para obras de ampliação da enfermaria 
da AB8 em Lourenço Marques da 3ª Região Aérea de Moçambique. Contém ordens de pagamento, ofícios, notas, pedidos 
de autorização de despesa. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/062 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do comando da 3ª Região Aérea, em 
Moçambique, referente à verba concedida para a despesa com infraestruturas. Contém mapas de contas corrente, recibos. 
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1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/063 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da Direção da Arma de Engenharia 
referente à verba para aquisição de vinte e seis tratores agrícolas e pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração 
do Quartel General da Região Militar de Moçambique referente à verba concedida para aquisição de nove tratores.  
Contém recibos, mapa de conta corrente. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/064 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente à verba concedida para instalação da rede rádio para a 
Engenharia em Moçambique. Contém mapas de contas corrente, ofícios. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/065 - Prestação de contas de verba concedida para captação de águas profundas em várias 
localidades no norte de Moçambique. Contém mapas de contas corrente, ofícios, informações, documentos de despesa. 
1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0235/066 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de um equipamento offset para 
a Região Militar de Moçambique. Contém mapas de contas corrente, ofícios, informações, recibos. 1968 / 1969 

 

 

UI 0236 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0236/067 - Prestação de contas de créditos especiais para o posto de atracação de lanchas em 
Metangula em Moçambique. Contém ofícios, informações, notas, documentos de despesa. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0236/068 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando Naval de Moçambique 
referente às verbas despendidas com a construção do posto de atracação de lanchas em Metangula.  Contém mapas de 
conta corrente, guias de receita, recibos, documentos justificativos, folhas de salários. 1968 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0236/069 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo da delegação da Direção dos 
Serviços de infraestruturas na 3ª Região Aérea, em Moçambique, referente às despesas efetuados com obras nas pistas de 
Mocímboa da Praia e Mueda.  Contém ordens de pagamento, pedidos de autorização de despesas, ofícios, documentos 
justificativos. 1968 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0236/070 - Prestação de contas pelo 1º Destacamento de Fotografia e Cinema da Região Militar de 
Moçambique referente à aquisição de material áudio e vídeo para operações psicológicas táticas.  Contém ofícios, notas, 
mensagens. 1968 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0236/071 - Exército: prestação de contas de verba concedida para aquisição de diversa 
aparelhagem destinada a Engenharia de Moçambique. Contém ordens de pagamento, declarações, mapas de conta 
corrente, ofícios, notas, mensagens, informações, requisições, memorando. 1968 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0236/072 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Aeródromo Base 5 referente à 
verba concedida para pagamentos de prémios por captura de material ao inimigo, na 3ª Região Aérea, em Moçambique. 
Contém guia de entrega, mapas de pessoal, ordens de pagamento. 1969 / 1970 

 

 

UI 0237 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0237/073 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente as verbas despendidas com transportes de pessoal - Volume I. 
Contém documentação relativa à proposta nº 23/70 - AEF/69 e à proposta nº64/70-AEF/69. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0237/074 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente as verbas despendidas com transportes de pessoal - Volume II. 
Contém documentação relativa à proposta nº 68/70 - AEF/69. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0237/075 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente as verbas despendidas com transportes de pessoal - Volume 
III. Contém documentação relativa à proposta nº 69/70 - AEF/69. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0237/076 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente as verbas despendidas com transportes de pessoal - Volume 
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IV. Contém documentação relativa à proposta nº 70/70 - AEF/69. 1969 / 1971 

 

 

UI 0238 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0238/077 - Prestação de contas com mapas de contas correntes e respetivos documentos 
justificativos relativos a Moçambique- Volume I. Contém documentação relativa aos processos de obra nº 36/69, 41/69, 
46/69, 69/69 e 82/69 do OPFTU/69. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0238/078 - Prestação de contas com mapas de contas correntes e respetivos documentos 
justificativos relativos a Moçambique- Volume II. Contém documentação relativa aos processos de obra nº 47/3/69, 48/1/9 
e 51/1/69 do OPFMEU/69. 1969 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0238/079 - Prestação de contas com mapas de contas correntes e respetivos documentos 
justificativos relativos a Moçambique- Volume III. Contém contas correntes, documentos de despesa, documentos 
justificativos. 1969 / 1972 

 

 

UI 0239 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0239/080 - Prestação de contas de verba concedida para a instalação de um rádio - farol em 
Montepuez, em Moçambique. Contém correspondência, memorando, notas. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0239/081 - Prestação de contas pela Secretaria de Orçamento da Chefia de Serviços de 
Contabilidade e Administração do Quartel General da Região Militar de Moçambique das contas do OPFTU e OFMEU 1970.  
Contém mapas conta corrente com relatório, informação sobre conta de gerência OPFTU 1969, ofícios, ordens de 
pagamento, conta corrente. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0239/082 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente às verbas atribuídas em abertura e reparação de itinerários e pista de aviões na Região Militar de 
Moçambique - Volume I. Contém mapas de contas corrente, folhas de salários. 1969 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0239/083 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente às verbas atribuídas em abertura e reparação de itinerários e pista de aviões na Região Militar de 
Moçambique - Volume II. Contém mapas de contas corrente. 1969 / 1973 

 

 

UI 0240 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0240/084 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente à verba concedida para a construção de uma enfermaria em Tete.  Contém pedidos de autorização 
de despesas, mapa de conta corrente, recibos documentos justificativos, ordens de pagamento. 1969 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0240/085 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente às despesas efetuadas com os trabalhos de ampliação da pista de Mueda, em Moçambique.  
Contém mapas de conta corrente, recibos documentos justificativos, folhas de salários e ordens de pagamento. 1969 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0240/086 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente a verba concedida para a sua reorganização.  Contém mapas contas correntes, ofícios. 1969 / 1974 

 

 

UI 0241 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/087 - Processo de prestação de contas para conservação de imóveis em Moçambique. 
Contém informação sobre a prestação de contas das obras nº 242 e 242/66A . 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/088 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de um imóvel em Mocímboa da 
Praia na Região Militar de Moçambique.  Contém ordens de pagamento, recibos. 1970 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/089 - Processo de prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando Naval de 
Moçambique referente à verba concedida para a aquisição de uma lancha, para fiscalização no rio Zambeze. Contém conta 
corrente, guia de receita, recibos, documentos justificativos. 1970 / 1972 
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DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/090 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando Naval de Moçambique 
referente às despesas efetuadas com obras, salários, conservação de motores e embarcações, conservação de veículos auto 
e serviços clínicos e transportes.  Contém recibos documentos justificativos, conta corrente. 1971 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/091 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de um imóvel em Mocímboa da 
Praia, em Moçambique. Contém recibos, documentos justificativos, escritura notarial. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/092 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Comando Naval de Moçambique 
referente aos créditos concedidos ao abrigo do FDMU da Marinha, para reforço do orçamento OPFMU de Moçambique 
1971.  Contém despesas com conservação de viaturas, serviços médicos, transportes, Contém extratos de conta corrente, 
guia de entrega, recibos documentos justificativos, faturas, ordens de pagamento. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/093 - Prestação de contas pela Secção de Orçamento da Chefia de Serviços Contabilidade e 
Administração do Quartel General da Região Militar de Moçambique referente às verbas concedidas para a liquidação de 
encargos de anos económicos findos.  Contém mapas de conta corrente, propostas por conta do saldo, ordens de 
pagamentos, ofícios. 1971 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0241/094 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente à liquidação de encargos em conta de saldos entregue pela 
Região Militar de Moçambique no FDMU . Contém mapas conta corrente, ordens de pagamento. 1971 / 1975 

 

 

UI 0242 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0242/095 - Prestação de contas pela Região Militar de Moçambique referente às verbas 
concedidas para aquisição de material técnico para hospitais de Lourenço Marques e Nampula.  Contém recibos 
documentos justificativos, guias de entrega, caderno do concurso, ofícios. 1971 / 1976 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0242/096 - Prestação de contas, despesas com o pessoal, relação de vencimentos e gratificações 
com documentos justificativos de Moçambique- Volume I. Contém documentação relativa à obra nº 14/66 - Ampliação da 
cozinha, copa da messe de oficiais de Nampula. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0242/097 - Prestação de contas, despesas com o pessoal, relação de vencimentos e gratificações 
com documentos justificativos de Moçambique- Volume II. Contém guias de entrega, declarações, documentos 
justificativos das rações diárias em géneros vencidas relativas às despesas com alimentação. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0242/098 - Prestação de contas, despesas com o pessoal, relação de vencimentos e gratificações 
com documentos justificativos de Moçambique- Volume III. Contém documentação referente a despesas de subsídios para 
funerais, subvenções de campanha, despesas com instalações e outras despesas. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0242/099 - Prestação de contas, despesas com o pessoal, relação de vencimentos e gratificações 
com documentos justificativos de Moçambique- Volume IV. Contém mapas das despesas realizadas com o GE/GEP'S, mapas 
de encargos com doentes em regime de consultas externa e internatos. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0242/100 - Prestação de contas, despesas com o pessoal, relação de vencimentos e gratificações 
com documentos justificativos de Moçambique- Volume V. Contém relações de gratificações. 1972 / 1972 

 

 

UI 0243 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0243/101 - Prestação de contas, despesas com o pessoal, relação de vencimentos e gratificações 
com documentos justificativos de Moçambique- Volume VI. Contém relações de vencimentos ordinários. 1972 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0243/102 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Agrupamento de Engenharia de 
Moçambique referente à verba despendida com a construção de uma caserna, cozinha e refeitório para praças, no campo 
de Nacala.  Contém mapa de contas correntes, recibos documentos justificativos, orçamento, contrato, ordens de 
pagamento. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/068/0243/103 - Prestação de contas de verba concedida com a aquisição de equipamentos de proteção 
de tripulações HELIS, em Moçambique.  Contém mapa de contas correntes, recibos, documentos justificativos, contrato de 
aquisição, ordens de pagamento, pedidos de autorização de despesa. 1972 / 1973 
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DC. PT/ADN/FDMU/068/0243/104 - Prestação de contas pela Chefia do Serviço de Contabilidade e Administração do 
Quartel General da Região Militar de Moçambique referente à concessão de meios financeiros para aquisição de 
equipamento eletrónico de escritório do Conselho Administrativo do Batalhão de Manutenção de Material. Contém 
propostas, catálogos, ofícios. 1973 / 1973 

 

 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/069 

Título: Prestação de Contas da Índia 

Datas extremas: 1955 / 1967 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 244) com um total de 2 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre prestação de contas referente às verbas concedidas para pagamento de 
sobressalentes e aquisição de uma DRESINE blindada: abono de subsídio de fardamento e pagamento de despesa de missão a 
deslocação à Índia. 

 

UI 0244 

 

DC. PT/ADN/FDMU/069/0244/001 - Prestação de contas pelo FDMU do Exército, pelo Conselho Administrativo do Depósito 
Geral de Material de Engenharia referente às verbas concedidas para pagamento de sobressalentes e aquisição de uma 
DRESINE blindada destinada ao Comando Militar da Índia.  Contém recibos documentos justificativos, mapas de contas 
corrente, declarações. 1955 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/069/0244/002 - Prestação de contas de verba concedida par ao abono de subsídio de fardamento e do 
pagamento de despesa de missão que se deslocou à Índia. Contém ordens de pagamento, ofícios, declarações, guias de 
marcha. 1957 / 1967 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/070 

Título: Prestação de Contas de Macau 

Datas extremas: 1962 / 1977 

Dimensão e suporte: Série constituída por 2 cxs. (nº 245 - 246) com um total de 8 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre prestação de contas relativas a verbas concedidas para a conservação de 
móveis e receitas consignadas ao FDMU. 

 

UI 0245 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0245/001 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General do Comando 
Territorial Independente de Macau referente à verba concedida para a conservação de imóveis.  Contém mapas de conta 
corrente, recibos de receita e despesa. 1962 / 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0245/002 - Prestação de contas referente a despesas de conservação de imóveis militares no 
Comando Territorial Independente de Macau.  Contém notas, recibos, mapas de conta corrente, folhas de pagamento. 1963 
/ 1964 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0245/003 - Processo sobre a prestação de contas com passagem de pessoal militar e famílias de 
Macau para Lisboa, verbas do FDMU. Contém ofícios, notas, mensagens, informações documentos de despesa. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0245/004 - Prestação de contas pelo Conselho Administrativo do Quartel General do Comando 
Territorial Independente de Macau referente à verba concedida para a conservação de imóveis. Contém folhas de salários, 
recibos documentos justificativos. 1963 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0245/005 - Prestação de contas pelo Serviço de Contabilidade e Pagadoria do Quartel General do 
Comando Territorial Independente de Macau referente à verba paga com encargos com o porte de aerogramas.  Contém 
guias de receita, guias de despesa. 1967 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0245/006 - Prestação de contas pelo Serviço de Contabilidade e Administração do Quartel General 
do Comando Territorial Independente de Macau das contas gerais do OPFTUN de 1970. Contém mapas conta corrente, 
propostas de reforço, relações de abonos, relações de encargos, ofícios, mensagens diversas. 1969 / 1972 



2018-07-20 
 

 

Inventário analítico PT/ADN/FDMU 
 

PT/   

  
 

101/105 
 

 

 

UI 0246 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0246/007 - Prestação de contas pelo Serviço de Contabilidade e Administração do Comando 
Territorial Independente de Macau das contas do OPFTUN de 1970. Contém mapas conta corrente. 1970 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/070/0246/008 - Prestação de contas pelo EMGFA, das receitas consignadas ao FDMU, provenientes do 
território de Macau. Contém mapas de conta corrente, relações discriminativas. 1973 / 1977 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/071 

Título: Prestação de Contas de Timor 

Datas extremas: 1958 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 247) com um total de 9 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre prestação de contas relativas a reparação de imóveis, aquisição de material de 
guerra e despesas com material elétrico. 

 

UI 0247 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/001 - Prestação de contas pela verba concedida para reparação de imóveis em Timor pelo 
FDMU do Exército e atribuição de verba ao Comando Territorial Independente de Timor e de aquisição de canhões SR 10,6. 
Contém informações, ofícios, mapas de conta corrente. 1958 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/002 - Processo de prestação de contas pela Direcção das Construções Navais das verbas 
concedidas da conta FDMU - Marinha, para lanchas de fiscalização para Timor. Contém ordens de pagamento, recibos, 
contratos de construção. 1964 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/003 - Prestação de contas do FDMU do Comando Territorial Independente de Timor. Contém 
ofício. 1965 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/004 - Processo de prestação de contas pela verba concedida para aquisição de 600.000 
cartuchos 7,9 mm fornecido pelo Ministério do Exército à Organização Provincial de Vigilância e Defesa Civil (OPVDC) de 
Timor. Contém ofícios, informações, ordens de pagamento, recibos. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/005 - Prestação de contas pela verba concedida para a construção de duas lanchas de 
fiscalização em Timor. Contém informações, ofícios, recibos, requisições. 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/006 - Prestação de contas da verba atribuída para a impressão de folhas da carta de Timor. 
Contém ordens de pagamento, recibos, conta corrente de despesas. 1966 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/007 - Prestação de contas da verba concedida para aquisição de folhas de carta para Timor. 
Contém ofícios, informações, notas, faturas. 1967 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/008 - Prestação de contas da verba concedida para impressão de folhas de cartas para Timor. 
Contém informações, ofícios, recibos, ordens de pagamento. 1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/071/0247/009 - Prestação de contas pela Direcção das Construções Navais do pagamento das despesas 
de material elétrico para as lanchas classe D. Aleixo para Timor, pelo FDMU da Marinha. Contém ofícios, informações, 
documentos de despesa. 1971 / 1973 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/072 

Título: Receitas. Geral 
Datas extremas: 1951 / 1958 

Dimensão e suporte: Série constituída por 5 cxs. (nº 248 - 252) com um total de 29 processos 

Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre receitas do FDMU para o Ultramar, folhas de importâncias arrecadas e 
transferidas das várias províncias ultramarinas. 

 

UI 0248 
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DC. PT/ADN/FDMU/072/0248/001 - Receitas do FDMU para Cabo Verde. Contém guias de receita. 1950 / 1950 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0248/002 - Receitas do FDMU para o Ultramar. Contém guias de receita. 1951 / 1951 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0248/003 - Receitas do FDMU para o Ultramar. Contém guias de receita. 1952 / 1952 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0248/004 - Receitas do FDMU para o Ultramar. Contém guias de receita. 1953 / 1953 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0248/005 - Receitas do FDMU para o Ultramar. Contém guias de receita. 1954 / 1954 

 

 

UI 0249 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0249/006 - Processos de receita do FDMU utilizados pela Direcção dos Serviços do Ultramar- 
Volume I. Contém guias de receita dos Comandos Militares de Macau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 
Angola, Índia e da Conta de Repartição. 1954 / 1957 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0249/007 - Processos de receita do FDMU utilizados pela Direcção dos Serviços do Ultramar- 
Volume II. Contém guias de receita dos Comandos Militares de Macau, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe, 
Banco de Angola e do Den Danske Landmandsbank de Copenhaga. 1955 / 1956 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0249/008 - Processos de receita do FDMU utilizados pela Direcção dos Serviços do Ultramar- 
Volume III. Contém guias de receita das Províncias Ultramarinas. 1959 / 1960 

 

 

UI 0250 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0250/009 - Receitas do FDMU para o Ultramar. Contém guias de receita das províncias de Cabo 
Verde, Macau, Moçambique,  S. Tomé e Príncipe, Guiné, Timor, Banco de Angola, depósito de Tropas do Ultramar, Depósito 
Geral do Material de Guerra, Ministério do Ultramar, Fábrica Militar de Braço da Prata. 1955 / 1955 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0250/010 - Receitas do FDMU para o Ultramar. Contém guias de receita de Angola, Macau, S. 
Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Índia, Guiné, Timor, conta repartição, operações diversas. 1958 / 1958 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0250/011 - Notas sobre assinaturas de cheques.  Contém oficio da chefia do Serviço de 
Contabilidade e Pagadoria do CTI Timor sobre receitas e saldos do FDMU do ano de 1960. 1959 / 1961 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0250/012 - Receitas do FDMU para o Ultramar. Contém guias de receita de Angola, Macau, S. 
Tomé e Príncipe, Moçambique, Cabo Verde, Índia, Guiné, Timor. 1960 / 1960 

 

 

UI 0251 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/013 - Receita do Comando Militar da Guiné referente ao FDMU - Alínea B. . 1960 / 1960 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/014 - Mapas de disponibilidade nos cofres das províncias ultramarinas e guias de receita de 
Janeiro a Dezembro de 1961 e Agosto de 1962 relativos a Angola, Cabo Verde, Guiné, Índia, Macau, Moçambique, S. Tomé 
e Príncipe e Timor. Contém guias de receita. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/015 - Receitas do FDMU do Comando Territorial Independente de Macau (CTIM). Contém 
mapas de conta corrente, informações, ofícios. 1961 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/016 - Processo sobre saldos dos OPFU com mapa de saldos da 2ª Região Aérea e saldos 
relativos a Moçambique, Timor, Guiné, Cabo Verde e Angola. Contém pedidos de autorização de despesa e 
correspondência. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/017 - Receitas do FDMU relativas a S. Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné. Contém 
importâncias arrecadadas pela repartição da Fazenda, saldos do OPFTU, saldos dos orçamentos privativos dos Comandos 
Navais e Comandos de Defesa Marítima. 1961 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/018 - Instalação de pessoal militar em Cabo Verde, Guiné, Angola e Moçambique.  Contém 
oficio da Chefia de Contabilidade e Administração de Cabo Verde com discriminação de aplicação de diversas verbas do 
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FDMU, documentos para orçamentação, ordens de pagamento, guias de receita. 1961 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/019 - Mapas e guias de receitas emitidas. Contém informação sobre o envio das guias de 
receita. 1962 / 1962 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/020 - Guias de receita do FDMU dos vários territórios do Ultramar. Contém guias de receita 
do FDMU. 1963 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0251/021 - Receitas cobradas e transferidas de 1966 referentes a Timor, Macau Moçambique, 
Angola, São Tomé e Príncipe, Guiné e Cabo Verde, com respetivos mapas. Contém informação sobre as províncias de Cabo 
Verde, Guiné, S. Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Macau, Timor e da Receita Geral. 1966 / 1966 

 

 

UI 0252 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/022 - Concessão de Crédito, saldos e aquisições para a Marinha. Contém despacho, 
correspondência trocada no âmbito da receita proveniente da venda de material incapaz e da concessão de crédito em 
contrapartidas no FDMU, da liquidação de despesas e de ordens de pagamento, receita eventual, plano ordinário para o 
ano de 1969, previsão de encargos. 1966 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/023 - Pedido de restituição de receitas, liquidação e aquisições da FDMU. Contém 
correspondência trocada no âmbito de liquidação de encargos, ofícios, despachos, receitas provenientes da venda de 
material incapaz, guias de receita, mapa das receitas e despesas do FDMU, pedido de concessão de créditos. 1966 / 1974 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/024 - Folhas de importâncias arrecadadas e transferidas das várias províncias ultramarinas. 
Contém informações, receitas das províncias Ultramarinas. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/025 - Provisão de verbas atribuídas às províncias ultramarinas de Timor, Macau, 
Moçambique, São Tomé, Angola e Guiné. Contém informação sobre as previsões para as Províncias Ultramarinas de Timor, 
Macau, Moçambique, São Tomé, Angola e Guiné. 1968 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/026 - Folhas de importâncias arrecadadas e transferidas das várias províncias ultramarinas. 
Contém informação sobre as previsões para as várias Províncias Ultramarinas. 1969 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/027 - Folhas de importâncias arrecadadas e transferidas das várias províncias ultramarinas. 
Contém informação sobre as previsões para as várias Províncias Ultramarinas. 1970 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/028 - Revisão das comparticipações dos territórios Ultramarinos para o ano económico de 
1975. Contém mapas de receitas einformação sobre as previsões para as várias Províncias Ultramarinas. 1972 / 1978 

 

DC. PT/ADN/FDMU/072/0252/029 - Restituição de receita entregue pela Região Militar de Moçambique. Contém ordens de 
pagamento, correspondência e informações. 1974 / 1974 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/073 

Título: Relatórios Financeiros. Geral 
Datas extremas: 1966 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 253) com um total de 3 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a aquisição de material de guerra, relatórios financeiros e relatórios de 
situação mensal. 

 

UI 0253 

 

DC. PT/ADN/FDMU/073/0253/001 - Relatórios mensais da situação financeira de 1966/72. Contém relatórios mensais da 
situação financeira de 1966 a 1972, relatório financeiro referente ao ano de 1971. 1966 / 1972 

 

DC. PT/ADN/FDMU/073/0253/002 - Documentos referentes à gestão financeira do FDMU. Contém documentação relativa à 
cobertura de encargos assumidos e a assumir em 1968, aquisição de duas viaturas frigorificas, aquisição de seis 
helicópteros SA 330, aquisição de munições, relatório da atividade financeira do FDMU - 68, ordens de pagamentos, notas, 
ofícios e desenhos. 1967 / 1971 
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DC. PT/ADN/FDMU/073/0253/003 - Gestão financeira do FDMU Relatório referente ao ano de 1972. Contém o relatório 
financeiro referente ao ano de 1972, plano ordinário para 1972, ofícios. 1971 / 1973 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/074 

Título: Saldos. Geral 
Datas extremas: 1961 / 1986 

Dimensão e suporte: Série constituída por 1 cx. (nº 254) com um total de 11 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre saldos do FDMU e das províncias ultramarinas. 

 

UI 0254 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/001 - Processo de saldos de OPFMU referentes a 1963 e anteriores. Contém o saldo do 
OPFMU referentes a 1963 e anteriores em Angola, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, documentação relativa aos saldos 
OPFU de Moçambique, Timor, S. Tomé e Príncipe, Guiné, Cabo Verde, Macau e Angola. 1961 / 1965 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/002 - Processo da relação de saldos a entregar ao OPFTU 1965 do Exército, Marinha e Força 
Aérea. Contém ofícios, mensagens, correspondência, referentes aos saldos de 1965 das Províncias Ultramarinas. 1965 / 
1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/003 - Receita do Fundo de Defesa Militar do Ultramar em 1966. Contém provisão de saldos 
de Cabo Verde, Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, Macau e Timor transferidas para o saldo do ano 
seguinte. 1966 / 1966 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/004 - Saldos do FDMU 1966 - Exército, Marinha e Força Aérea. Contém processo de saldos do 
OPFMU de 1966 apurado e entregues nas respetivas direções provinciais ou repartições provinciais de fazenda. 1966 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/005 - Saldos do Fundo de Defesa Militar do Ultramar em poder dos Comandos Territoriais 
Independentes, Regiões Militares e Regiões Aéreas. . 1966 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/006 - Reforço de anos económicos findos de 1967 da 2ª Região Aérea, em Angola pela Força 
Aérea. Contém ordens de pagamento, ofícios, informações, declarações, relativas ao acerto de saldos. 1967 / 1967 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/007 - FDMU: Saldos 1969. Contém informação sobre o saldo em poder da 2ª e 3ª Região 
Aérea, do Comando Territorial independente da Guiné, e das Regiões Militares de Angola e Moçambique no ano de 1969. 
1969 / 1969 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/008 - Saldos nas províncias ultramarinas - FDMU/70. Contém informação sobre o saldo em 
poder da 2ª e 3ª Região Aérea, do Comando Territorial independente da Guiné, e das Regiões Militares de Angola e 
Moçambique no ano de 1970. 1970 / 1970 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/009 - Saldos nas províncias ultramarinas - FDMU/1971. Contém informação sobre o saldo em 
poder da 2ª e 3ª Região Aérea, do Comando Territorial independente da Guiné e do Conselho Administrativo da Base Aérea 
12 e das Regiões Militares de Angola e Moçambique no ano de 1971.  1971 / 1971 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/010 - Saldos nas províncias ultramarinas - FDMU 1972/73. Contém informação sobre as 
disponibilidades no Conselho Administrativo da Força Aérea de S. Tomé e Príncipe, 2ª e 3ª Região Aérea, Comandos 
territoriais Independentes de Cabo Verde, Guiné e Timor e Regiões Militares de Angola e Moçambique. 1972 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/074/0254/011 - Extinção do Fundo de Defesa Militar do Ultramar e entrega de saldo no fundo privativo 
do CA/EMGFA. Contém notas, ofícios, correspondência, despachos, decretos-lei. 1980 / 1986 

 

 

 

SR. PT/ADN/FDMU/075 

Título: Faturas (col.) 
Datas extremas: 1962 / 1973 

Dimensão e suporte: Série constituída por 4 processos  
Âmbito e conteúdo: Contém coleção de faturas da Guiné, Angola, Moçambique e Macau. Destaque para os selos fiscais, selos da 
Defesa Nacional e dos correios da época. 
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UI 0254 

 

DC. PT/ADN/FDMU/075/0254/001 - Coleção de faturas da Guiné. Contém selos fiscais, da Defesa Nacional e dos correios. 
1966 / 1973 

 

DC. PT/ADN/FDMU/075/0254/002 - Coleção de faturas da Angola. Contém selos fiscais, da Defesa Nacional e dos correios. 
1963 / 1963 

 

DC. PT/ADN/FDMU/075/0254/003 - Coleção de faturas de Moçambique. Contém selos fiscais, da Defesa Nacional e dos 
correios. 1962 / 1968 

 

DC. PT/ADN/FDMU/075/0254/004 - Coleção de faturas de Macau. Contém selos fiscais, da Defesa Nacional e dos correios. 
1962 / 1963 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


