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APRESENTAgA0

Como se pods ler no primeiro catalogo, a fundo do AHS

constitufdo par materials bibliograficos originalmente produzidos
pelos
movimentos em questa°, espolios de individuos e instituigib- es reprcsentantes dos mesmos, membrias (escritas e orais) de
actores e observadores a eles referentes, d ocumentacao rid° apenas
directamente relacionada corn a mundo sindical e anarquista mas
tambem corn os universos par eles claramente influenciados ou
criticados (guerra, mulher, educacao, procriagao, livre pensamento, cooperativismo, socialismo, etc.)
Os criterios seguidos na classificagao so o resultado
de uma discussao, por vezes algo conflituosa, entre as criterios
dos bibliotecarios e os dos investigadores que, como se sabe, nem
sempre coincidem; par outro, decorrem tambem da natureza especffica dos espolios do Arquivo. Elaborou-se assim uma classifica;ao propria adaptando o model° arquivistico A situacau du Arquivo

A organizag g o catalografica 6 a seguinte: ficheiro
basicc, de auLores, que inclui todas as publicagEles unitarias
existentes, mais cos directores de algumas publicafoes periodicas
e os tradutores; ficheiro de tftulos, tambem basic° e dividido em
2 secOes, uma dizendo respeito As publicag5es unitarias e outra
as publicacaes periodicas; ficheiro ideografico, que inclui apenas as publicacOes unitarias seleccionadas e distribuidas par
cerca de 100 entradas principais e 50 secundarias; ficheiro de
editores-colecOes, elaborad° cam base do anterior e que pretende
indicar os principals nUcleos editoriais do universo libertAriu

portugues; ficheiro creografico-cronologico, incluindo somente as
publicag5es portuguesas seleccionadas; ficheiro iconografico
(ainda por realizar), subdividido em 3 seccoes, uma dedicada aos
impressos coma panfletos, postais, cartazes, etc., outra a fotografias e filmes e uma terceira aos objectos tais coma bandeiras,
carimbos, pistolas, bombas, contraceptivos, quadros, etc., material que, juntamente corn as informagfies contidas no ficheiro
precedentemente indicado, permite uma aproximagao A geografia e A
historia pela imagem do antigo movimento operario. Este filtimo
material oferece, contudo, problemas prOprios de conservagao e,
devidn A sun natureza especifica, a BN tern resistido em aceitA-10. Os manuscritos, ainda por catalogar, incluem toda a documentagao escrita nao impressa e original (livros de actas, papeis
administrativos, correspundencia, dossiers de recortes de imprensa, etc.). No primeiro catalog° indicam-se ja alguns dos nlicleos

tematicos mais significativos, donde se destacam o copiador de
correspondencia da Federagao Operaria de Lisboa do Partido Socialista, do Secretariado da Confederaglo Nacional das Associag5es
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de Classe e da Comissão Executiva do Congresso Sindicalista,
entre 1908 e 1914; documentos manuscritos do Congresso Nacional
Operário de Tomar, 1914, e do da Covilhã, 1922; documentos rela-

tivos aos metalúrgicos, anos vinte e trinta; documentos internos
relativos â Federação Corticeira e à Secção dos Corticeiros de
Belém, 1897-1927; documentação variada proveniente das juventudes
sindicalistas e das libertárias; etc. Está prevista a constituição de um ficheiro de registos orais que incluirá as gravações
de entrevistas feitas pelo Dr. João Freire a antigos militantes.
De referir ainda que é sempre possível recuperar os
espólios doados ao AHS através do livro de entradas, permitindo, -se assim trabalhar sobre o universo cultural dos militantes
mediante o conhecimento das suas bibliotecas. No IA referido
catálogo encontra-se uma breve referência aos diversos espólios.
Registe-se, por fim, a existência de documentaçào apreendida pela antiga polícia política aos organismos operários e
anarquistas, e a indivíduos, para além de tipografias. Porém,
todas as diligências efectuadas após o 25 de Abril junto das
entidades oficiais responsáveis pela extinção da PIDE no sentido
de recuperar esse património móvel espoliado pela repressão foram
infrutíferas.
É inegável a importância da existência de um arquivo
dedicado exclusivamente à história do antigo movimento operário e

do anarquismo em Portugal. Contudo, é necessário não iynorar os
problemas específicos que se colocam ao utilizador de um arquivo
deste gênero. Na realidade, as diferentes espécies que o constituem não são apenas uma parte do que sobreviveu à repressão, à
morte e ao tempo, não são um registo ou testemunho inócuo, imparcial, inocente. Ao utilizá-las como fontes p reciosas para a
história do antigo movimento operário, o investigador está a
«colaborar)) com a memória colectiva dos actores desse movimento.
De facto, e. muito especialmente no que diz respeito à. secção de
manuscritos e dos registos orais, os antigos militantes conservaram, destruíram ou ocultaram documentos e factos. Claro que é
possível, por vezes, detectar ecos ou testemunhos inequívocos de
conflitos internos, por exemplo. De qualquer forma, e esta questão é clara nas entrevistas, muitos recusam-se a falar sobre
determinados assuntos ou limitam-se a repetir a versão conhecida,
salvaguardando dessa maneira a memória colectiva que foram construindo e mitificando. Ora, ignorar um facto, escondê-lo ou mesmo
arrepender-se de uma atitude mais não é do que alterar o passado.
Pode também acontecer que o material de um arquivo diga apenas
respeito a uma das facções dn mnvim p ni-.n PM detrimento de uma ou
outra facção, conduzindo imperceptivelmente a uma história parcial.
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Sao problemas deste tipo, alias, que impedem a constitui9ao de um arquivo geral do movimento operdrio portugues, o

qual, ac long° da sua hiatoria, tern conhecido direof5es 1igada5 d

diferentes organiza0es. Assim, o surgimento de arquivos especfficos e 0 respectivo tratamento dos seus materiais, independentemenLe du UMd hipotetica ulterior integragao num arquivo global, 6
de incentivar na medida em que impede a deterioragao e possibilita o conhecimento destes cu daqueles fundos documentais que de
outra forma nunca mais seriam postos A consulta pelo simples
facto de se terem perdido ou nao estarem organizados.

Maria Alexandre Lousada

g

[ O Arquivo Historico-Social: um arquivo particular e especifico,
Arquivo e Historiografia: Coloquio sobre as Fontes
de Historia
Contemporanea Portuguesa, courd. du MaLia Juse. {_I L Silva Leal,
Miriam Halpern Pereira. Lisboa: IN - CM, 1990, p. 321 - 326]
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MILITANTES

WIcleo Adelino Augusto Ferreira

cx. 1 - 2 cartas do A.
«Livros» de recortes de jornais organizados e encadernados pelo A. (com
1 envelope com apontamentos do A.

ex-libris)

cx. 2 - 2 «livros)) de recortes de jornais organizados e encadernados pelo A.
1 pasta com recortes de revistas
1 documento de Domingos Cruz oferecido ao autor
1 conjunto de publicaçõeb perlódiud_b (14, sullas coleccionadas pelo A.)
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Nlac1eo Adrian° Botelho

cx. 3 a 5 - 199 documentos politicos e memoriais escritos / traduzidos / adaptados / compilados pelo A.
cx. 6

- 2 pastas contend° o mesmo tipo de documentos supra
1 mac° de documentos do A. entregues poi- E. Rodrigues

1 mace) corn 40 pastas de documentos claboradoo polo

autor e compilados par J. Freire e Carlos Abreu
para a livro Memoria e Ideario, Angra do Herofsmo,

1989

3 pacotes de documentos contend° escritos autobiograficos, documentos escalates e opiniEles sabre livro

do A.

1 questionario
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Núcleo Alfredo Ferreira

cx. 123 - 4 diplomas de Domingos Afonso Ribeiro doados ao A.
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NUcleo Edgar Rodrigues

cx 9-10 - 4 volumes de originals (dactiloscritos) de 1 livro do
A. 0 despertar operdrio em Portugal: 1834-1911,
Lisboa,
1980; Os anarquistas e os sindicatos: Portugal, 1911-1922, Lisboa, 1981; A resistencia anarco-sindicalista A Ditadura: Portugal,
1922-1939,
LiGhoa, 1981: A oposic4o libertdria em Portugal:
1939-1974, Lisboa, 1982
1 mac() de originals ndo publicados
cx. 11

-

3 documentos biograficos de militantes feitos pelo A.

1
2
17
6
4

documento pontico
notas manuscritas do A,
biografias de militantes recolhidas pelo A.
documentos diversos recolhidos pelo A.
magos de recortes de jornais coleccionados pelo A.
4 livros
5 almanagues
13 hrochuras
cx. 12

1 mace de documentoo varios coleccionados pelo A.
13 panfletos coleccionados pelo A.
1 mace de recorte de jornais de artigos do A.
e outros biograficcs de vArios militantes
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Núcleo Emídio Santana

cx. 13 - 14 escritos políticos do A. (ja pré-catalogados)
1 maço de escritas do A.
1 questionário
1 original dactilografo do livro Memórias de um militante anarco-sindicalista
cx.

14 -

cx.

15 - 1 caixa continuação com fichas (F a Z)

ex.

16 - 1 maço de correspondência trocada entre o A. e o padre
Abel Varzim
49 cartas do A. (pré-catalogadas)

1 pasta com o ficheiro e fichas (A a E) de gíria popular e das cadeias, elaboradas pelo autor com documentos explicativos e conjunto de cartas anexas

1 maço de correspondência vária
cx.

17 - 2 maços de documentos relativos ao atentado a Salazar,

incluindo manuscritos, recortes, e documentos administrativos do processo de julgamento
cx.

18 -

1 caixa com documentos sobre cooperativismo, incluindo

correspondência, esuritus do dutur, recortes, publi-

caOes, etc.

-

cx.

19

cx.

20 - 1 maço de documentos relativos ao Sindicato dos Técnicos de Desenho, incluindo escritos do A., correspondência, recortes, etc.

cx.

21 - 1 maço de documentos vários coleccionados pelo A. sobre

1 maço com documentos sobre questões do inquilinato e
da habitação (Associação dos Inquilinos Lishonenses)
incluindo escritos do A., correspondência, recortes,
etc.

o anti-fascismo em Portugal
cx. 22 - 1 maço com documentação coleccionada pelo A. relativa à
actividade política e social depois de 1974, incluindo publicações, panfletos, correspondência, recortes,
etc
cx.

23 -

cx. 24

Idem

1 maço com documentos vários coleccionados pelo A. relativos ao Movimento Anarquista actual
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ex. 25 - 1

maco corn originais de varies autores anarqui3tas ocleccionados pelo A. para pub1icacdo

1 mace de reproducoes de obras varias seleccionadas e

consultadas pelo A. paLd ttlabuLayau dus seus livros

cx. 26 - 8 boletins
1 livro
1 mace de desenhos e outros documentos anexos
3 fotos
1 cart g o de identidade
colecc g o de Mafra Agricola
cx. 27 - 1 original do livro HistOria de um atentado misto
1 diarie de prisgo
1 falba do esquema para o atentado a Salazar
1 manuscrito sobre q movimento socialista federalistaD
1 relatorio de delegado da Fed. Juv. Sindicalista
1 manuscrito Fala um mace acrata
1 jornal de pris g o 0 Memento, manuscrito
3 cartoes de identidade
7 fotografias
3 livros

1 mace de recortes jornais

1 exemplar do jornal A Batalha dedicado an A.
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Núcleo Francisco Quintal

cx. 28 - 11 escritos originais do A.
16 biografias de militantes escritas pelo A.
1 maço de apontamentos biográficos feitos pelo A.
1 maço de poesias do A.
1 maço de recortes de artigos impressos do A.
1

uPgtionArin

2 maços de documentos anotados pelo A.
2 traduções do A.

cx. 29 - 32 cartas do A.
70 cartas para o A.
1 maço de documentos compilados pelo A.

1 certidão
17 fotos
1 maço de recortes e publicações coleccionadas pelo A.
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Nucleo Germinal de Sousa

cx. 30 - 16 escritos do A.
3 traducoes do A.
8 cartas do A.
4 cartas para o A.
2 documentos administrativos
cx. 31 - 6 macos de recortes de jornais
cx. 32

12 titulos de publicacoes periodicas coleccionadas pelo
A. (n g s. soltos)
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Núcleo Jorge Quaresma

cx. 33 - 93 biografia de militantes (enviadas a Edgar Rodrigues)
2 fotos
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NtIcleo Jose Augusto de Castro

ex.

34 -

27 textos literarios do A.
1 livro de poesias (dactiloscrito) do A,

cx.

35 -

14
13
13
15

cartas
cartas
cartas
cartas

do A. para E. Santana
do A. para %/arias
de M. J. de Sousa para n A.
para o A. de Aurora e Germinal de Sousa

117 cartas para o A. (pre-catalogadas)
1 pasta corn postais coleccionados e organizados pelo A.
6 documentos biograficos
cx.

36 -

1

mace de documentos sobre cooperativismo (Porto) co-

leccionados pelo A.
1 mac() de papeis varios
1 envelope corn recortes e outros papeis
cx.

37 -

1 conjunto de documentos religiosos e conservadores
leccionados pelo A. incluindo:

6 jornais
10 magazines
1 Didrio do Govern()
22 publicag6es varias
1 conjuaLu de publicaOes coleccionadas pelo A.
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Núcleo José Francisco

cx. 38 - 1 maço de originais dactiloscritos dos livros de memórias do A.
19 pastas com artigos e outros textos políticos do A.
(pré-catalogados)
cx. 39 - 1 diploma de sócio da Associação Inquilinos Lisbonenses
1 pasta com artigos e outros textos políticos e literá-

rios do A. (sem pré-catalogação)
1 pasta com cartas do A.
1 pasta com
1 pasta com
pelo A.
1 pasta com
cal do A.
1 pasta com

cartas para o A.
documentação sobre cooperativismo organizada
documentos relativos à actividade pró-Sindi(marinha mercante)
documentos vários coleccionados pelo A.

1 questionário

4 fntos
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Niacleo Ligia de Oliveira

1 carta A A.
1 caderno manuscrito
15 fotos
1 recnri7e de jornal
1 medalha
1 emblema

cx. 40 -

boina baoca

5 publicaceles periddicas
1 brochura
3 documentos relatives ac processo do A.H.S.

Núcleo Manuel Henriques Rijo

cx. 41 - 6 documentos: escritos teóricos
: memórias do Tarrafal
g
2
g
: memórias do A, sobre Mario Castelhano
27 cartas do A. da deportação 1929-1930 g do A. à organização (anos 40)
3
g
do A_ a Emidio Santana (1944-46)
4
1 documento do A. (resposta a 1 questionário)
sobre o A.
5
g
1 foto
1 exemplar de um livro com dedicatória a M.H.R.
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Nucleo Manuel Joaquim de Sousa

cx. 42 -

cx. 43 -

5 documentos politicos escritos pelo A.
1 document° de memOrias
2 traduc6es manuscritas
13 cartas do A.
7 cartas
para o A.
3 dornm p ntos hingraficos
1 foto
4 macos corn recortos de jornais organizados polo A.

2 macos corn recortes de jornais coleccionados pelo A.

cx. 44 - Conjunto de documentos (organizados per Germinal de Sousa), incluindo:
1 pasta contend° 11 documentos de despesa
1 pasta contendo 1 caderno manuscrito do A.
1 relatorio sobre salaries
1 pasta corn 6 documentos relatives a° Sindicato dos
Manufactores de Calgado de Lisboa
1 pasta corn 9 documentos relatives A actividade dos

comunistas

manuscritos do A.
1 carta de Luis Badessi
l original de 0 Sindicalismo em Portugal - 2! parLe
1 pasta corn 14 publicacoes impressas vdrias
1 envelope corn anota0es de Germinal de Sousa
2 titulos de publicacoes periodicas coleccionadas pelo A.
1 mace de
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Núcleo Mário de Oliveira

cx. 45-46 - 20 volumes manuscritos do A. sobre temas literários,
auto-biográficos, educação, etc.
cx. 47-49 - 20 maças de apontamentos relativos a estudos do A.
sobre diversas matérias
13 maços de material pedagógico elaborado pelo A.
cx. 50

- 1 caixa com envelopes contendo fichas de material
pedagógico para utilização do A.

cx.

- Escola única / Escola Nova
4 pastas com documentos, correspondência e revistas sobre Escola única / Escola Nova
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2 maços com documentos sobre Escola única / Escola
Nova
cx. 52

Onião dos Professores Primários e Homenagem a A. J.
de Almeida
1 livro de actas de U.P.P.
3 documentos manuscritos

1 maço de recortes de jornais
Liga de Acção Educativa / Revista Educação
21 documentos vários e correspondência
Escola de Albarraque
24 cartas trocadas entre o A. e Jorge Campeio
1 esboço de projecto de Escola
Ateneu de Gouveia
1 maço de correspondência
1 projecto de estatutos
Actividade Profissional
4 pastas com documentos diversos relativos à acti-

vidade do A. como professor

cx. 54

- 8 maços com recortes de jornais organizados pelo A.
1 maço com revistas
3 títulos de publicações periódicas (revistas pedagógicas) coleccionadas pelo A. e 1 brochura
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Nucleo Neno Vasco

cx. 55
-A
k)

- 5 documentos manuscritos politicos e literarios do A.
1 prova tipografica
4 magas de correspondthIcia do A.
3 cartas para o A.
, 1 conjunto de fotocapias de documentos sobre o A. oferecidos pot-- Jorge Andrade

9 fotos

5 brochuras
1 livro
5 capas de brochura
1 jornal
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Núcleo Vasco da Fonseca

cx. 56

- 15 cartas do A.
45 cartas para o A.
4 documentos soltos
1 maço de documentos impressos e ciclostilados diversos
pertencentes ao A.
2 g, livros e brochuras pertencentes ao A.

Niacleo Outros Militantes

cx. 57

- ABREU, Jorge
3 cartas do A.
27 fotos
3 recortes
ADAO, Raul Elias

6 cartas do A.
1 foto
ALMEIDA, Jose de
3 documentos de memarias de prisao
30 cartas do A.
2 cartas para o A.
3 fotografias

ALMEIDA, Sebastiao

1 document° autobiografico
1 artigo publicado
1 foto
ALVES, Joao Vieira
1 artigo
4 cartas do A.
AQUINO, Acacio Tomas
1 depoimento sobre Tarrafa1
2 artigos
1 questionario
2 cartas do A.
1 carta para o A.
1 impresso sabre Tarrafal

AP205. .TO, Anfónio Teixeira de
1 documento biográfico
1 carta
2 fotos

ARRANHA, Fernando Santos
1 questionário
2 dactiloscritos de livros traduzidos pelo autor
1 foto
ARRANHA, José da Silva Santos

2 cartas do A.
2 fotos
BARROS, Fernando de Oliveira Leite
3 diplomas

1 mapa
4 documentos impressos

1 publicação

BENTO, Joaquim
1

questionário

BOTO, Manu p l AntAnlo

1 documento autobiográfico
1 carta do A.
BRASIL, Jaime
2 recortes
1 foto

BRETES, Faustino
1 questionário
4 reproduções de jornais
1 foto

RPTT(, Jos4 Ae
questiondrio
1 carta do A.
CAMPELO, Jorge
3 fotos
2 negativos
CAMPOS, Manuel da Silva
1 artigo (autografo)
CARMO, Joaquim
1 carta para o A.
CASTFLHANO, MArin dos Santos

5 cartas
6 documentos de recibo
1 proposta de sacio
2 fotos
CORREIA, Antonio Gongalves
2 cartas do A.
1 foto
COSTA, Cuotodio da
2 cartas do autor
3 documentos de pris&o

2 fotos
COSTA, J. J. Silva
1 carta - circular
COSTA, Marques da
1 diArio
6 cartas do A.

4 fotografias

26

COSTA .7ú1IOR, António da
1 carta (atentado a Salazar)
CRUZ, Carlos Morais da
7 cartas do A.
1 recorte do jornal

cx. 58

- DANTAS, Virgínia Tpixpira
1 carta da A. com documento sobre Aníbal Dantas
1 documento autobiográfico
2 cartas da A.
DOMINGUES, Mário
1 foto
1 brochura do A.
DUARTE, Júlio
1 documento autobiográfico
EDUARDO, José Lopes
1 documento autobiográfico
FAGUNDES, Vivaldo

1 documento testemunho da guerra de Espanha
(resposta questionário)
3 documentos teóricos do A.
4 cartas do A.
1 tradução do A.

1 foto

1 pedido de certidão
FERREIRA, Mário

1 documento autobiográfico
1 carta do A.
1 foto
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GONcALVES,
1 questionario
GRAgA, Jose Joaquin da
2 cadernos manuserito3

4 documentos do A.
5 cartas do A.
1 questiondrio
1 recibo
HENRIQUES, Almeida

2 cartas do A.
INES, Artur
12 cartas para o A.
2 documentos soltos
I recortes de jornal
JANUAPTO, Arnaldo Simaes
5 caLta.e dci A.

1 livro manuscrito de excertos
2 fotos

JOAO, Valentim Adolfo
documento autobiografico
1 carta do A.

I foto
LABANJEIRA, Luis
4 cartas do A.

1 artigo
LIMA, Joao Campos
4 cartas
1 carfAn
2 fotografias

1 negativo
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LUCENA, Serafim Cardoso
1 cad.F.trno organizado pelo A.
1 documente de conservatória

1 cheque bancário
1 caderneta da União Postal Universal com foto
3 fotos

LUíS, Manuel Inácio
7 fotocópias de documentos vários
1 foto
MACHADO, José António
1 fotocópia
1 foto
MARQUES, Hilário
18 fotos
2 recortes
MARQUES, Manuel Clemente
1 questionário
MATIAS, Elias António
1 questionário
1 documento sobre o A.
MATOS, Manuel Comes de
1 documento do A.
MENDONÇA, Augusto José de
1 manuscrito
MIRANDA, Tércio de
1 carta
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MODESTO, Artur dos Santos
1 document° testemunho (2 exemplares)
7 documentos literArios
1 brochura do A.
2 cartas
1 cartA.o
3 fotos
1 questionario
MONTEIRO, Alfredo
1 carta
NEVES, Jose Agostinho das
2 cartas
NEVES, Roberto das
11 cartas do A.
1 recorte sabre o A.
1 foto
NUNES, Antonio Joaquim
4 cartas
cx. 59

- PEDRO, Joaquim
1 escrito doutrindrio do A.
PEREIRA, Guilherme
3 cartas
PEREIRA, Julio Goncalves
1 carta para o A.
10 panfletos
1 tracing:in rla Internacional
1 foto

30
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,ANTIA, Manuel

1 ,;íuestionário

1 projceto de estatutos irl,,borado pelo A

PIMENTA,

(Adrian°

ou Zefelnri)

1 carta
PTNNEIRO, Manuel
3 cartas do A.
PIRES, Correia

1 documento autobiográfico
3 carts lc A.
1 nota do A.
REBOREDO,

Jos Rodrigues

1 documento de mem6rias sobre o Tarrafal
3 caras da A.

1 conjunto de Eotocópias e recortes referentes ao A.
RIBEIRO, Domingos Afonso
3 artigos do A.

1 carta do A.
8 cartas para o A.
11 cartões

20 papéis administrativos
RIBEIRO, Jost . Augusto
1 zincogravura

SANTANA, Júlio
2 caderns manuscritos

SANTOS, Clemente Vieira
1 documento biográfico sobre António Alves Pereira
1 foto
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7,ANTOS,

Joao

Pedro do:-

1 poesia dedicada ao A.
1 fuL°

SEQUEIRA, Jose dos Reis
1 texto doutrinario do A.
1 artigo
5 cartas do A.

SILVA, Aiberto Pedro da
1 questiondrio

2 cartas do A.
1 postal
SILVA, Manuel Ferreira da
4 cartas do A.

SOUSA, Joaquim de

1 document° manuscrito
3 carts do A.

1 cartdo
SOUSA, Jose Antanio Correia de
1 manuscrito
TAVARES JONT014, Jose Antonio
1 cart.. do A.
VENTURA, Afonso
documento biogrdfico

1 foto

VICENTE, Americo Martins
1 questionario

3 documentos administrativos da prisao
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1NVENT. R10 DAS ESPÉCIES O E VÃO SER ACRESCENTADAS
AO NÉCLE0 "JOÃO FREME"
DO -ARQUIVO HisTóRJ(O-SOCIAL"
3" Entrega (Dezembro 2001) ---

Pacote e; diversas colecções de periódicos esüangeiros ( ri° I)

1--1 4 A 1

nulletin ot . the Kate Sharpley Library , (n ü s 22-28 - 2000/2001)
Jornal "Li' Mande Libertake' (Ser 2000 - Nov 2001

Pacote e/ diversas colecOes de periódicos estrangeiros (n° 2)
KIVNI.41 Anarchica

Revisia

n's 2(6-276 • anos 2000120011

'Eserítne Franraise

n's 19ô54.+7)

Tese de doutoramento de JF (2 VOli1MCSJ O)" 3.)

Livro ''Freedorri Figliters - , adaptado da lese anterior (n° 4.)

)

O

VIEIRA. Alexandre
3 documentos do A.
DO cartas do A. a Alfredo Ferreira

4 c_artas do A.
1 maco de recortes anotados p10 A.
1 document° subre o A.

1 recorte sobre o A.
12 fotos
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oRGANizAcAo E AccAo
--• -- ----------

NUcleo CGT e outros or_ganismos sine.icais

ox. 60 - 11 pastas com actas da CGT
2 documentos (actas) de outros organi5mos
1 livro de actas da (JGT - RN
1 livro copiador de correspondncia d a CEO I FOL

cx. 61 - 116 documentos manu q critos e dactiloscfitc's sobre acticies
vidade interna (relatarios, posiC
etc.)

' informaC6es,

cx. 62 - 387 cartas trnnadas corn a CGT, etc.

cx. 63 -

6 documentos sabre unificacac operari

A carta5 de Perf,-ito de f-arvaiho A Crl'
1 maga de dorumentos da CTS
3 magos de endereyos
Prefnsa
1 mayo corn 27 documPntos relativos a
1 mac() corn 11 documentos administratl"s kcontas)
3 livros de recibos da CGT
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Núclee Chauffeurs

G Sindicatos dos Chauffeurs orcx. 65 - 7 pastas de documentos do
Augusto
Ferreira
ganizadas por Adelino
1 pasta cm 5 cartas
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Nficleo Congressos Operarios Naclonais

cx. 66 1 pasta uuntendo 70 documentos originais reopoitantes
ao Congress° Nacional Operario realizado em Tamar em
Margo 1914
1 document o relativo A Conferencia Nacional Operaria
realizada em Lisboa em Abril de 1917
cx. 67 - 1 pasta contend° 1 livro de actas e 1 document° manuscrito relativos ao Congresso Nacional Operario realizado em Coimbra em Setembro de 1919
1 pasta contend° 22 documentos originals e um conjunto
de recortes de imprensa relativos ao Congress° Nacional Operario realizado na Covilh& em Outubro de 1922
1 pasta contendo 2 fotos, um caderno de recortes da imprensa e mais um conjunto de recortes soltos, relativos ao Congresso Nacional Operario em Santarem em
Setembro de 1925
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Núcleo Construção Civi]

cx. 68 - 2 livros de actas manuscritas
1 livro de presença manuscrito
1 livro de contas manuscrito
cx. 69 -

pastas contendo 125 documentos manuscritos e dactilosrritns (corrPsponllAncia, ptc.)
3 conjuntos de documentos administrativos

manuscritos

(propostas de sócios e folhas de quotização)

1

cartão de fiscal e 1 conjunto
pação sobre horários

de impressos de partici-

1 conjunta de impressos administrativo

9 espécies de impressos (de propaganda, informação, etc.)
e 1 fragmento de A Voz do Construtor
1 conjunto de papel timbrado da CC de Belém
1 maço de envelopes
1 maço de cadernetas de sócio
1 livro impr p sRo d g. cobrança
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"L

CX •

Niacleo Cooperativismo

70 - 1 pasta corn estatutos de cooperativas
1 pasta corn 15 originais de J. Dias Agudo
s
de J. Dias Agudo
1 pasta corn 6 original encia
varia de J. Dias Agudo
1 pasta corn correspond
s par J. Dias Aqua()
1 pasta corn fotocopias coleccionada

cx. 71 - 1 conjunto de manuscritos de J. DiasosAgudo
par J. Dias Agudo
3 coniuntos de recortes coleceionad
organizad as pot- J. Dias Agudo e

cx 72 - 2 coleccaes de recortes

textos originals dactiloscritos

1 maga de correspondenela, etc. do Ateneu CuopereLtivo
( Fraternidade Operdria de Lisboa, anos 50-60)
cx. 73 - 3 macos de correspondencia,
(AC)

etc. do

Ateneu Cooperativo

cx. 74 - 1 mace de fichas de imprensa
5 pastas de expediente diverso do AC
2 pastas corn listagens variab do AC

cx. 75 - 3 magus corn documentos contabilfstieos, etc. do AC
cx. 76 -

1 mac° de

livros

de contabilidade

2 macoo de documento

s

do AC
ces
do AC
contabilisti

classificadas do AC

cx. 77 - 2 macos de documentos de despesa
1 pasta de dueumentos de despesa do AC
4 macos de documentos de despesa do AC
ex. 78 - 4 livros de recibos

1 livro de

cheques e 1 caderneta da CGD

8 livros de quids, os
facturas, etc.
varies
1 maga de document
1 livro

cx. 79 - 1 maco de recortes
g es (sabre cooperativismo, estatutos, relatovas
54 publica o
, etc.)
rios e uontas de cooperati
cx. 80 - 2 fates
os e publicitar
8 impressos administrativ
cado)

ins

(em dupli-

ex, 81 - 2 magas de fichas de socios do AC

cx. 82 - 4 macos de fichas de socios do AC
cx. 83 - 15 titulos de publicagaes cooperativistas diversas (rigs
soltos)

30

Núcleo Corticeiros

cx. 84 - 3 livros de sócius, manuscritos
4 livros

de contas, manuscritos

cx. 85 - 3 livros de actas manuscritos
pasta de correspondência com 93 cartas
pasta contendo 47 documentos vários mannscritos
dactiloscritoso

pasta contend 5 conjuntos de documentos e 2 documentos solto, manuscritos
os

CX. 55 -

pasta com impress (2 espécips)
admini
strativos manuscritos reis.1 envelope com papéis
tivos a grevistas
papéis admin
1 envelope com
adminiistrativos manuscritos
strativos manUscritos
3 conjuntos de papéis
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Ntacleo Educagao e Cultura

cx. 87 - 1 pasta corn documents sobre educacdo e escolas, incluindo:
2 documentos impressos sobre escola moderna
1 documento manuscrito sabre Grupo Educagao Social
de Palma

5 donnmentns impressos sobre Liga de AccAo Educativa
2 documentos manuscritos da Comiss5lo Escolar do
Sindicato da C. C. de Lisboa
2 documentos fotocopiados sabre Escola Oficina n2 1

4 documPntos impressos sobre Semana da Crianca
2 documentos impressos da Unido Educativa Portuguesa
1 selo e 10 cartas da Associagdo de Instrucao e Beneficencia Voz do Operario
2 documentos impressos varios
1 pasta corn documentos sobre Grupo Dramtico de Belem,

incluindo:
1 doumento manuscrito sobre eocola
2 documentos dactiloscritos
1 documento manuscrito sobre pecas de teatro
5 documentos manuscritos de contabilidade
10 propostas de socio, preenchidas
impressos sabre escola e festa
1 impressao Mr. Max
1 pasta corn documentos da Universidade Popular Portuguesa, etc., incluindo:
9 cartas da UPP
documentos impressos da UPP
impressos de adesao A UPP
8 cartas da Universidade Nacional de Instrucao

Educaylo

1 pasta corn documentos sabre livro e edicao, incluindo:
38 recortes de impressos organizados e 8 impressos

sobre ((A Balsa do Livro))

2 documentos do Grupo Cooperativo al ifusao do
Livro))
4 documentos impressos da Livraria Renascenca

3 documentos impressos Enciclopedia Popular Pro-

gredior
1 documento impress° da Biblioteca da Educagao Social

1 document° impress° do Grupo Editor Aurora
1 documento impress° sobre livro A Escola Unica
1 document° de relacao de Iivros
40

1 pasta com documentos sobre Esperanto, incluindo:
9 cartas
1 texto de Lanti
1 regulamento

1 poesia
3 impressos vários
1 fulo

1 pasta com documentos sobre Teatro, canto e música,
incluindo:
3 cartas
2 impressos sobre teatro
3 impressos sobre música
2 impressos anúncios de festas
1 pasta com documentos de literatura e outros assuntos
culturais, incluindo:
4 pusias

1 livro manuscrito de apontamentos
1 impresso do Ateneu de E s tudos Sociais
1 ex-libris
1 livro de quotizações do Grupo Excursionista Nova
Aurora
1 circular da Acção Recreativa

Empreqados do Comercio

Sindicato dos
1 pasta the Arquivo (1) de documentoo do
organiEmpregados do Comercio e Industria de Lisboa
zada por Alfredo Ferreira

cx.

88 -

cx.

89 -

1 pasta de Arquivo (II)

cx.

90 -

1 pasta de Arquivo

= idem

(III) = idem

1 pasta de documentos sobre eleigao da rainha do comercio, organizada por Alfredo Ferreira
1 pasta corn

Escritorio

pasta corn
Lisboa
1 pasta corn
1

Comercio e

documentos do Sindicato dos Empregados

de

documento5 do 5 Sindicatos dos Caixeiros de
documentos do Sindicato dos Empregados
Inch:Istria

1 pasta corn corresponde'ncia
1 pasta corn 2 documentos e uma foto

42

do

N&cIi Grupos e Organizações Anarquistas

cx. 91 - 4 documentos originais do UPA (anos 20)
3 documentos sobre imprensa
10 documentos sobre Aliança Libertária (anos 30)

4 documentos administrativos
1 documento Aliança Libertária / FAI (anos 30)
7 documentos FAI (anos 30)
21 documentos FAFE (anos 30)
14 documentos FARP (anos 30)
1 documentos sobre vários grupos anarquistas (anos 10)
1 livro manuscrito com testemunho sobre Guerra de Espanha (anos 40)
4 documentos sobre Guerra de Espanha (anos 40)
4 documentos de organização interna (anos 40)
6 documentos relativos a Newark (anos 40)
6 publicações do grupo Os IconoclasLas (anos 40)
cx. 92 - 1 pasta com documentos relativos ao Grupo Despertar que
inclui 10 cadernos manuscritos, 5 folhas soltas, 1
livro de contas e 1 pasta com 33 documentos vários
(actas, etc.) (anos 40-41)
7 documentos sobre Aliança Popular Emancipadora (anos
40)
17 documentos sobre Grupo Claridade (Coimbra) (ánn 40)
Aliança Comunista Libertária (Coim1 documento sobre
bra) (anos 40)
6 documentos sobre vários grupos anarquistas
16 documentos sobre çrupo Renovação
10 documentos sobre Conferência Anarquista (1949)
3 documentos sobre Movimento Federalista Socialista
2 documentos vários
1 documento programático de vários anarquistas sobre 01
nação...» (1945)
C documentos sobre anos GO
42 panfletos de vários grupos anarquistas; contém ainda
4 reproduções em fotocópia
5 cartas geográficas

5 documentos iconograficos
2 matrizes de publicações (em stencil)
2 fotos
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.r.

Nacleo Juventudes Libertarias

cx.

93 - 1 pasta contend° 101 documentos e 1
caderno de regisl Portugues
da Fedetos, relativos ao Comite Regiona
Libertarias as
ragao Iberica das Juventudes
as Juven1 pasta contendo 4 pub1icag6e5 clandesti.n
as
(JL)
tudes Libertari
contend° 13 documentos soltos e 1 pasta corn
1 past
e respectivas tcadug6e3, relatidocumentos originals
vos A Federacao Iberica das Juventudes Libertarias
(FIJL) (relac6es corn Espanha)
pasta - arquivo per1 pasta contend° 17 documentos e 1
tencentes an Grupo Terra e Liberdade das

1 pasta contendo 9 documentos soltos e 8 fotos relativos As JT,
ea e assuntos
cx. 94 - 1 pasta corn 10 documentos
sobre
organiza0
os
corn JL
varios relacionad
s
das
pa.Rta corn 10 relator-3.°s de militante
cartas
enviadas
pela
FIJL
1 pasta corn 9
1 pasta corn 8 cartas recebidas pela

1 pasta corn 19 cartas de militantes das
documentos administrativos, de contas e ou1 pasta corn
tros
t s de carimbos e outros desenhos
1 pasta cum reproduc ies varios
cam° panfletos, recortes
1 pasta corn documento
identificados
de jornais e outros no
es
, r p 1ativas As JL
5 magos de cadernetas de quotizag6

44

Wicleo Juventudes Sindicalistas

cx. 95 cx. 96 -

cx.

97 -

11 livros de actas,

ócios, contas, etc.

2
(1921)
1 livro de actas do 1 Congresso
1 livro copiador de correspondência

74 documentos internos manuscritos
(relatórios, moções, etc.)

cx. 98 - 137
1
5
1
2
6
1

cartas

ou

dactiloscritos

maço com 9 pastas de documentos de contas
documentos administrativos
maço de verbetes de sócios
documentos administrativos impressos
panfletos
pasta de recortes e reproduç3e5

cx. 124 - 1 livro de actas

45

riaicos

WIclee Met

cx. 99 -

5 livros de actas

cx. 100 -

5 livros de socios, etc.

cx. 101 -

1 livro de verbetes de socios

cx. 102 -

2 livros de
1 1ivro de presencas

cx. 103 -

3 Livros de contas

existencias

cx. 104 -

da biblioteca

400 cartas

cx. 105 - 486 cartas
Cx.

documentos

106 -

originais relatives A activi9 pastas com
organizaggo
dade da
4 pastas corn lista!; de subscril-ores
10 documentosfincumentng
relatives a reunioes
relatives a contas
3 pastas corn
24 requerimentos
23 circulares organizativas

7 manifebtos impresses

5 convocatOrias inist
rativos varies
4 documentes adm
8 impresses administrativos
2 publicacoes orlograf
ia e recortes
1 • pasta corn ic
2 capas

cc- 107 -

Impresses admin
brad°, etc.)

cx. 108 -

Idem

is

tratives

46

em

duplicarin

(papel

tim-

,,
Fresos e Solidari d-r .

cx. 109 -

Pastas =tendo 138 documentos
tos e dacfiloscritos)

originai E; (manuscri-

cx. 110 - 5 cadernos manuscritos (retlexõe, textos polllicus,
etc.)
jornais manuscritos e pris5es (4 ttulcis)
esquema de Organização Económica e Social
past.a com 1 conjunto de documentt,s administrativos
manuscritos

pasta com 4 espécies Je documentos administrativos
impressos
57 totos e 1 negativo em vidro
pasta com 9 espécies impressas
selos de quotização

47

•L

Oui-ros Grupcc Profissionais

cx. 111 - 6 documentos sobr trabalhadores rurais (mails ronjunt)
m
d= c6pias de recortes de imprensa)
1 artigo de jornal e 9 fotos sabre mineiros
3 documentos sobre mobiliariL)
1 documento sabre alfaiates
:.
2 documi !ntos sabre calgado
13 documentos sabre grAficos
4 documentos soh re alimentacdo

3 documeritos sobre tannr-iros

5 documentos sabre carris, municipio, CRGE
3 documentos sabre ferroviarios

3 documentos subre maritimos

5 documentos sobre federacao transportes
5 documentos sabre arsenalistas

46

Wicleo Vária.

cx. 112 - 1 pasta sobre Espanha com 25 documento (Incluindo 1

foto)
1 pasta sobre vários países, com 9 documentos

1 pasta sobre organizações anarquistas ibéricas com 7
documentos
1 pa€4ta q nhre organizações anarquistas internacionais
com 9 documentos
1 pasta com 4 cartas trocadas entre militantes, de vário5 pa1:3cs

o1 pasta com 15 Jocumentos manuscritos, (anarquistas, p
líticos), sem autor identificado e 2 impressos
1 pasta com 2 documenLos iobre saúde e naturismo
1 pasta sobre maçonaria e livre-pensamento com 7 docu

mentos

1 pasta sobre sectores republicanos e anti-fasci5ta5
com 19 documentos
pasta
sobre sectores comunistas e próximos, com 62
1
documentos
1 pasta sobre sectores salazaristas com 10 documentos
1 pasta com 7 documentos vários

49

ICONOGRAFICO E MUSEOLOGICO

Seccgto Ferramentas e Instrumentos de Trabalho

cx. 113 - 1 ulvel de holha de carpinteiro civil (J036 Augusto

Castro)

1 faca de corticeiro quadrador (Jose dos Reis Sequeira)

Seccao Armas
cx. 114 - 5

armas de fogo

1 envoluuro de bombe'

SeccAo Carimhos e Matrizes
cx. 115 - 49 carimbos
8 matrizes
1 caixa de

chumbos de impressao

Seccal) Obras de Arte

cx.

Oliveira e Sousa)
117 - 1 baixo-reievo (AMU°
p

moldura (3f mad ira (Jose Augusto de Castro)
2 baixos-relevos (Jose Augusto de Castro)
3 aguarelas (Mario de Oliveira)

cx. 125 - 5 oleos (Mario de Oliveira)
cx.

126 - 7 desenhos (J. S. Santos Arrauha)

50

Secçã.:)

cx. 117

-

19
22
27
40
44
99
36
7

fotos
fotos
fotos
fotos
fotos
fotos
fotos
fotos

Fotos

de anarquistas estrangeiros
de anàrquistas do Porto
de anarquistas de Setúbal
de outros militantes anarquistas
de militantes anarquistas, em grupos
e 3C negativos de sedes de sindicatos, etc.
e 30 negativos de jornais
de reportagens

cx. 118 - 51 fotos da EXposição g 100 Anos Re Anarquismo em Portugal - 1987» (reproduções)
cx.

127 - 1 foto de pescadores de Setúbal e 1 reprodução

Secção Vária
cx. 119 -

2 cinzeiros

1 chave de prisão da Penitênciária de Coimbra (Emídio
Santana)
1 selo branco (Construção Civil)
1 máquina totografica (José Joaquim da Graça)
32 pessários anti-concepcionais (José Joaquim da Graça)

cx. 120 - 1 bandeira sindical (Metalúrgicos de Belém)
cx. 121 -

1 bandeira sindical (Manufactures cl,-! Calçado io Porto)
1 faixa de dirigente sindical (Empregados Com4rcio e
indústria de Lisboa)

Secção Equipaffientos de Impressã;)

cx. 128 - 1 máquina de escrever
cx. 129 - 1 equipamento de duplicação stencia1 (caixa)
cx. 130 .• Acessórios de equipamento de duplicação stencial,
cluindo:
18 peças metálicas
1 caneta stencial
1 par de luvas

51

in-

Seccdo Cartazes
cx. 131 - Conjunto de cartazes, postais, ilusLracaes, desenhos, etc.

52

.r.

Wicleo Audio Visual e Informatico
cx. 122 - 37 cassettes sonoras (entrevistas a militantes por J.
Freire *)
2 diskettes informaticas (J. Freire *)
4 cassettes video - Exposica.o 100 arms de Anarquismo
1987
1 Mine 8 mm (Fernando Barros)
25 slides (Espanha)

* [Cfr. Joao FRETRE, Ideologia, offcio e praticas sociais:
anarquiomo e o operariado em PorLugal, 1900-1940. Lisboa, ISCTE,
1988 (Tese de Doutoramento) BN, SC. 62048-49 V.]
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.2.

* Cassette 1 - Adriana Botelho, Emidio Santana, Francisco Quintal
e Acácio Tomás Aquino (1978)
C
2 - Idem (continuaçâo)
o
3 - José Paulo Lola (1981)
U
4o
o
5 f(
((
6 - Joaquim Bento, Manuel Clemente Marques (1981)
7 - Idem: Elias Matias (1981)
(<
8 - Elias Matias; Manuel Pessanha (1931)
o
9 - Manuel Pessanha (cont.)
a

e

o

g

o
o
o
o
C

e
q

e

o
iç

o

g

e
((

o
S(

e

o
o
o
o
((

10
Joaquim PiLlf(_, (1981)
11 - Jorge Quaresma (1981)

12 - Idem
13 - Artur Modesto (1981)
14 - Idem
15 - Faustino Bretes (1981)
16 - Adriana Botelho (1981)
17 - José Bernardo (1981)

1 2 - Alberto Azevedo (1981)
19 - Francisco Quintal (1981)

20 - Idem; José Francisco (1981)
21 - José Franuisco (conclusão)
22 - José Lopes Eduardo (1981)

23 - Idem; António Traquino (1981)
24 - Mario Ferreira, Alvaro Oliveira, Fernando Barros,
Margarida Peixoto Barros (1981)
25 - Idem
26 - Idem (conclusão); Virgínia Teixeira Dantas (1981)
27 - Luís
Gonzaga, Barnalé Fernandes, Jacob Figueiredo,
g
• o e Firmino (1981)

Idem (conclusão)
29 - Acácia Tomás Aquino; Manuel Gomes Matos (1984)
30 - Manuel Gomes Matos (couL.)
31 - Idem
32 - Idem
33 - Idem
34 - João Pinto Ferreira (1984)
35 - Idem (conclusão)
36 - Fernando Santos Arranha (1985)
37 - Alberto Rodrigues (1986)
28 -
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43
36
45
36
16;
26
26
26
26
27
27
7

DANTAS, Aníbal
DANTAS, Virgínia Teixeira
DOMINGUES, Mário
DUARTE, Júlin

p.
p.
p.
p.

27
27;
27
27

EDUARDO, José Lopes
EDUCAÇA0 E CULTURA
ENCICLOPÉDIA POPULAR PROGREDIOR
ESCOLA DE ALBAPRAQUE................................... ....
ESCOLA OFICINA N2 1
ESCOLA ONICA - ESCOAL NOVA
ESPANHA, Guerra
ESPERANTO
ESTADO NOVO...... .....................

p.
p.
p.
p.

27; 54
40
40
21
40
21; 40
27; 43
41
49

FAFE...... ................................................................................................. ....
FAGUNDES, Vivaldo

p.
p.

.

p.
1917

FAI

FARP
FEDERAÇA0 DAS JUVENTUDES SINDICALISTAS
FEDERAÇA0 IBÉRICA DAS JUVENTUDES LIBERTARIAS
( FIJL)
FERNANDES, Barnabis
FERREIRA,....Adelino Augusto...... ..................... ....
o
FERREIRA, Alfr
FERREIRA, João Pinto
FERREIRA, Mário
FIGUEIREDO, Jacob
FIRMTNO, José
FONSECA, Vasco da
FRANCISCO, José
FREIRE, João
GONÇALVES, Abílio
GONZAGA, Luis
GRAÇA, JO5é Joaquim

p.
p.

p.
p.
p.
p.

49

17;

54.

43
27
r 43; 49
p. 43
p. 12; 45

p.
p.
P.
p.
p.
p.
p.

44
54
7; 35
9; 33; 42
54
27; 54
54
54
23
17; 54
2; 53

p.

28

p.

23;

p.
p.
p.

p.

p. 54

da

56

38

51

p.
GRUPO CLARIDADE
1
p.
7RUPO COOPERATIVO OIFUSA0 DO LIVFOD
p.
GRUPO DESPERTAR
p.
GRUPO DRAMATICO DE BELEM
q
p.
GRUPO EDITOR AURORM,
p.
GRUPO EDUCKAO SOCIAL DE PALMA
p.
GRUPO EXCURSIONISTA NOVA AURORA
p.
GRUPO OS ICONOCLASTAS
.................................................p,
GRUPO RENOVAcA0
p.
GRUPO TERRA E LIBERDADE

43
40
43
40
40
40
41
43
43
44

p.

28

p.

28

..............................................................p.
JANUARTO, Arnaldo Sim6es
................................................................. ....p.
JOAO, Valentim Adolfo
JUVENTUDES SINDICALISTAS
v. FEDERAgA0 DAS JUVENTUDES SINDICALISTAS

28
25

HENRIQUES,
TNRS,

Almeida

Artur

.... .

LARANJEIRA, Luis
LICA DE ACcA0 EDUCATIVA
LIMA, Joao Campos
LIVRARIA RENASCENcA
LOLA, Jos Paulo
LOUSADA, Maria Alexandre
LUCENA, Serafim Cardoso
LUfS, Manuel Inacio

p. 28
p. 21; 40
p. 28
p. 40
p. 54
p. 6
p. 29
p. 29

p. 29
MACHADO, Josl. . Antonio
p. 49
MAgONARIA
.................................................................................. p. 29
MARQUES, Hildrio
............................................................. p. 29; 54
MARQUES, Manuel Clement
p. 29; 54
MATIAS, Elias AntOnio
p. 29; 54
MATOS, Manuel Gomes de
p. 29
MENDONgA, Augusto Jose de
............................................................................. p. 29
MIRANDA, Tercio de
p. 30; 54
MODESTO, Artur dos Santos
p. 30
MONTETRO, Alfredo
p. 12; 42
MOVIMENTO FEDERALISTA SOCIALISTA
NEVES, Jose Agostinho das
NEVES, Rob p rto das
NEWARK
NUNES, Antonio Joaquim...... ............................

p.
p.
p.
p.

30
30
43
30

OLIVEIRA, Alvaro
OLIVEIRA,... Lfgia de...... .............................
OLIVEIRA, Mario de
ORGANIZAOES ANARQUISTAS IB8RICAS
v. FAI
ORGANIZAcOES ANARQUISDTAS INTEPNACTONAIS
v. ANARQUISTAS PORTUGUESES E EXTERIORES

p.
p.
p

54
18
21;

57

SO

p. 30; 54
p_ 31
p_ 30
P. 30
p. 31; 54
p. 31
P. 31
p. 31
PINHEIRO, ManuP1
P. 31
PIRES, Correia ............................................................................. P. 47
PRESOS E SOLIDARIEDADE ..........................................................
p. 15; 54
MA
, Jorge ...........................................................................
QUARES
.................................................................... p. 13; 54
QUINTAL, Francisco
p. 8
QUINTANILHA, Aurélio
..................................................... p. 31
REBOREDO, José
Rodrigues
..................................................................................
p. 11; 4g
REPUBLICANOS
P . 9; 31
RIBEIRO, Domingos Afonso
p- 31
RIBEIRO, J0.94 Augusto ..................................................................
P. 19
..........................................................
RIJO, Manuel Henriques
p 54
RODRIGUES, Alberto ..........................................................................
..................... P. 8; 10; 15
RODRIGUES, Edgar .......................................................

PEDRO, Joaquim .............................................................................
PEREIRA, António Alves ..........................................................
.................
PEREIRA, Guilherme ................................................
PEREIRA, Júlio Gonçalves .....................................................
PESSANHA, Manuel ........................................................................
PIMENTA, Adriano ........................................................................
PIMENTA, Zeferino

p. 11; 16; 19;
51; 54
p. 31
SANTANA, Júlio ............................................................................. p. 31
SANTOS, Clemente Vieira ....................................................... p. 32
SANTOS, João Pedro dos ............................................................... p. 49
SAÚDE E NATURISMO ...................................................................... p. 40
SEMANA DA CRIANÇA ............................................................................
....................................................... p. 22; 50
SEQUEIRA, José dos Reis
p. 32
SILVA, António Pedro da ...........................................................
....................................................... p. 32
SILVA, Manuel Frreira
da
p. 37; 40; 51
O
SINDICATO DA CONSTRUÇA CIVIL ............................................. p. 17
SINDICATO DA MARINHA MERCANTE .........................................
............................. p 48
SINDICATO DOS ALFAIATES ........................
p 48
SINDICATO DOS ARSENALTSTAS ..................................................... p. 35
SINDICATO DOS CHAUFFEURS ..........................................................
.......................... p. 39
SINDICATO DOS CORTICEIROS ..........................
................... p. 42
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE ESCRITÓRIO

SANTANA, Emidio

SINDICATO DOS EMPREGADOS DO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA .................................................................................................
...........
O
SINDICAT DOS FERROVIÁRIOS
SINDICATO DOS GRAFICOS ...............................................................
SINDICATO DOS MARITIMOS ............................................................
SINDICATO DOS METALÚRGICOS .....................................................
SINDICATO DOS MINEIROS ...............................................................

O
SINDICAT DOS TANOEIROS .......................................................
................. ............
SINDICATO DOS TÉCNICOS DE DESENHO ................................
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
SINDICATOS DOS CAIXEIROS ES
.....................

SINDICATOS DOS MANUFACTOR

DE CALÇADO

SINDICATOS DOS TRANSPORTES ................................................
58

p. 42; 51
p. 48

p. 48
p. 48
p 4E,; 51
p. 48

p. 48
p. 11
p 48
p. 42
p. 20; 48; 51
p. 48

SOUSA, Abflio Oliveira e ..........................................................
SOUSA Aurora de ...............................................................................
SOUSA, Germinal de ..........................................................................
SOUSA. Joaquim dP
SOUSA. Jos4 Antonio Correia de ..........................................
SOUSA, Manuel Joaquim de ..........................................................

p.
p.
p.
p.
p.
p.

50
16
14; 16; 20
32
12
16; 20

TAVARES JUNIOR, Jo.:14.. Antonio ............................................... p. 32
TEATRO, CANTO E MOSTCA ............................................................... p. 41
TRAQUINO, Antonio ............................................................................ p. 54
UGT .................................................................................................................
UNIAO DOS PROFESSORES PRTMAPTOS .......................................
UNTA0 ED ATIVA PORTUGUESA .....................................................
UNIVERSIDADE NACIONAL DE INSTRUcA0 E EDUCKAO
UNIVERSIDADE POPULAR PORTUGUESA CUFF) ........................
UPA .................................................................................................................

p. 34
p. 21
p 40
p. 40
p, 21; 40
p. 43

VARZTM, Al-)1, padre
VASCO, Nenn ............................................................................................
VENTURA, Afonso ..................................................................................
VICENTE, Americo Martins ..........................................................
VIETRA, Alexandre ............. ..........................................................

p. 11
p. 22
p. 32
p. 32
p. 33

59

INVENTÁRIO DO ESPÓLIO DE
MÁRIO DOS SANTOS CASTELHANO
Antigo secretáno-geral da CGT; nascido em 31-51 896 em Lisboa
e ralecido a 12 de Outubro de 1940 no campo de concentração do 'Farrafal

Entregue por determinação de Ultima vontade de seu filho
Mário Arnadcu litiane- Castelhano,
executada por sua esposa O. Ana Maria Carneiro Duarte Castelhano,
ao -Arquivo i-ii.stárico-Soca' da Biblioteca Nacional
em 14 de Seternbro de 1998

t_ aiXa-arutireo

- ri 1

Original do manuscrito - Quitro Anos de Depoztitção"

tpublicado pela Seata Neva)

Caixa-armdivo - n e 2
Livro manuscrito de acras da messe dos deportados (V .N de Seles, Angola. 1928), cern
cisOS papéis soltos
en114:: de livros 01 de/as ièrn copas daettiografadaN pdu 11111)

Cadernri niarnscrito

Fsivelope com 4 artigos manuscritos dr.ersos 11 deles tern copia
dactilografada
Enveiope contendo lecortes de jornais com notícias da morte e recibos
Ënvctorir ccm ducIl1eIJI(,, tlivers05 ( ! ern indice no interior)

Envelope ,:orn 2 maços de cartas p' inuiher e I inaço de postais p filho(
Envelope com lista de t.:outratos de trabalhe da CP (1922)
F.n ..elope com crulas p" mulher (1)2 I -1'.-r25)
l_t welope com 1 rna. cie cartas e "r maço de postais do Tarrafai

pi ti1hc.,)

t
)34- I 9.37)

Erive1opo com .:artas dcLV N Seles i,1):),R-;,.)29) e NI,Atjá. s (193
Envelope com 2 manuscritos

Envelope com nota oficiosa, procuração, rascunho de detésa_ carta pcJesia - e exerciCio
rilvdope consvnwi ultimas canas Ta.rtafai e certidão de oba°
F.:PiTiopc com bibliografia, a p ontamento!: militares manuscrito
sobre historia ;_l,eral e r)
fragmentos manuscritos
Envelope com 5 dOCUITICTIOS dos correios

Frivelop-e com postms enviados a Mitrio Castelhano (1928-1929)

Caixa corn fotografias - ri * 3
Envelope corn 7 fotografias de Lucinda Duarte, ciinjuge de Mario Castelhano
Ert‘ elope corn 11 fotos de M Cawthorn), crianca e joveni r e filho
Envelope corn I lotogratia de Angola e 3 de Miguel Correia, dedicadas
Envelope corn 6 foto de camaradas, dedicada.s
Envelope corn 9 fotos de ra.milia. na Ramada (Odivelas), !931
Album corn 30 fotografias da deportacao nos Acores (1930) e em Angola
Envelope coin 90 fotografias da deportacAo (1927-1931)
Envelope corm 5 rotograllas dus Acores (1935)

Desentn) a car y k) do [A° de Mario, poi-Joao Caseiro (Acores, 1935)
Diploma profissional de Lucinda Duarte
Envelope corn oficio e diploma da Ordem da Liberdade
Cadent° copiatior de eorrespond6ncia e outros apontamentos, corn alguns papeis soltos,
Angola I k).28)
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INVENTÁRIO DAS ESPÉCIES DO NúCLE0 "JOÃO FREIRE"
011E VAI INTEGRAR O "AROLIWO ILIS1ÓR1C6-S-OCIAL"
-

Entrega (Agosio 1998)

1- Documentação de 'A 1deia'1F-:d" SernenteiraiCENV 0974-199j)
Livros manuscritos:
- Livro de aetu2-, da Ed Sumenteiru (1977.1990)
livro de actas da Ed li Sementeira (1990-1991)

-

- Livro de actas do conselho redactorial de A [(leia' (1984 - 1989)
- Livro de acras do comité de leitura da Ed" Sementeira (1984-1985)
- Livro de sócios da
Sementeira 001
- Lviu de súrios da F.& Sementeira n02
- Livro de caixa de 'A Ideia' (1974-1980)
Liwo de caixa de 'A Ideia' (1981 - 1983)
-1.,ivro de caixa simplificado de 'A Ideia'/F.tf Sementeira (1989-1993)
- Livro diário da Ed a Sementeira (1978-1988)
- Livro diário e razão da Kr Sementeira (1988-1990)
-1.ivro de inventários e balanços da 1 7.c14 Sementeira (197K-1984)
• E ivro diario e razâo da Ed" Sementcira (1991)
- 1:ivro de inventános e balanços da Ed" Setnenteira (1990-1991)
- livro de devedores e credores (19W-1983)
- I _ivro rezo da Eir Sementeira (Cl (1978 - 1987)
1.ivro razão da Fir Sementeira n"2 (1978-(987)
- Livro de balanceies mensais do .Udn Sementeira n"1 (.1978 - 1981)
- Livro de balancetes mensais da Lr Sementeira n(2 (198 I -1983)
- 1.ivro de dee laraçr"Ses de responsabilidade da P,d" Sementeira (1978-1983)
- É Á VTO de registo de entrada de mercadorias da Fifi
Sementeira (1978-1982)
- Livro de registo de saída de mercadorias (c/imposto), idem (1918-1980)
.
- livro de registo de A.aida
de mercadorias (3/imposto), idem (1978-1984)

,_

á

Pastas de correspooddncia:
- 'A !dela% enviadu, 1974-1976
- 'A !dela', recc.-bida, Portugal, 1974-1976

- ' A Idea'. recebida, Estraneeirn, 1974-1976
- 'A Ideta', ctiviada, 1977-1978
- 'A Went', receNda„ Portugal, 1977-1978
- 'A Itleia", recebitia, Estrangeiro, 1977-1978
LIA/ Sermaiteira, otkial, 1977-1983
a
- Ed Sernenteira, diversa, 1977-1981
Sementeira. diversa, 1982-1983
- E4r Sernenteira, 1984
- 'A klcia', cnviada, 1979
- A Ideia% recebida, 1979
- 'A ideia', enviada, 1980
- ' A !dela'. recebida, 1980

111

- 'A Weis', enviada, 1981
- ' A ideia', recebida. 1981
- 'A Meia,enviada, 1982
- 'A
recebida, 1982
- 'A Ideia - , criviada, 1983
- ' A lcieia', recebida, 1983
- 'A Ideia", rtAuctorial, 1984
- 'A ldela s , adin mistral-1%/a, 1084
leitura, 1984/Comissao editorial c cultural, 1985
-1d Setrienteira administrativa, 1985
- ' A [dela', administrativa, 1985
- 'A
C'ouseltio redactorial, I 985
- 'A Ideta' C 'ons'elho redact/Trial, 1986 •
- EdSementeira, adrninistrativa, 198(
- ' A Idcia'/Ed" Sernenteira. administraliva, 1987
- 'A ideia‘, redactonal, 1987-1988
- ' A idcia114di Sonenteina, administrativa, 1988-0)
'A IdeidAitl ii Sernenieira, adrninistrativa, 1988-(11)
- 'A Idc1a'1A1' Seincineira, adrtunistmtiva„ 1988-010

- ' A id

/1 d Sernentcira, administrativa, 1989

2 Caixas-arquivo de madeira contendo fichas de assinantes, etc.

11 - Documentação de JF - anos 60/70
- Arquivo MI.P/Iguaisg21,
- Arquivo FARPA • '
- Arquivo FARP-11
- Arquivo França-1
Aiquivu Frauvu-li
- Arquivo França-111

- Arquivo França-1V
- Arquivo França-V
- Arquivo Itália-E
- Arquivo Itália-11
- Arquivo Ráka-t11
- Arquivo GB-USA - Arquivo Portugal-I
- Arquivo Purnigai-Ii
- Arquivo Portugal-1N • -

II I - Docturienra o da investigação j doutoramento de JF
- Arquivo com questionários, depoimentos e cartas de antigos militantes-1

'S.

- Ongionis do 11'24/25
- Originals do n26/27
- Originals do n28/29
- Originals do na30/3
- Originals do n12/33
• Originais do n"34,135
- originals do n36/37
- Originals do n38/39
Originais do n'40/41
- Originals do n12/43
• Originais do d46/47
- Originals do n°48
- Originals do d49
- Originals do rip50
- Originals do n"5 /.52
- Or tginai s do 11'53
- Originals do n'55
Originals
broerairas
Pasta arquivn

contabilidade oficitd, I 977- i 991

Pasta contend° 200 eaftazes

1

Caixa contendo elementos iconogratkos:

- 4 Carimbos de 'A Weld'
- 3 Carimbos da Ed" Sementefra
- Carimbo do Circulo de ESIUCiOS Nen° Vasco
- 13 Carimbos diversos
- 2 Airnoladas para carimbar
- 2 Chapas InetAlica_s tla Ed° Sementen-a
- 5 (. : tts6etcs audio corn gravacks de 2 debates
- 2 Azutelos do c:olaqino Tecnologia e Liberdadr
V plurne contend° 8 bandeiras.
.I estandarte do CEN
.1 faixa negra "C.'ol. Int. Est. Tecnologia c Libcrdade"
faixa liegra "A libcrdade s6 pos6ivul unue
bandeirola negro "A [dela"
2 bandeirolas negto-rubro
bandetrola verde
I bandarola lilas

- 'A Ideia', redactorial, 1989

Ed* Sementeira, 1990 -

5

i

- Ett Sementeira, 1991-1992
- Diversos - I
- 1)iversos -11

Pastas corri outros documentos'
Rd' Sementeira, registo de sócios
- Ed Sementeira, registos de direitos de autor
- F.d" Sementeira, depósito legal, 1978-1980
- Rda Sementeira i, registo de facturas, 1978-19S0
Sementeira, fichas de execução Lie trabalhos, 197K-1980
-1W" Sementeira. orçamentos, 1978-1980
-

Ed'È Sementeira. papéis ofIciats, 1977-1992
Sementeira, contratos e acordos
Sementeira, processo de encerramento, 1988-1991
- Colóquio Tecnologia e Liberdade, fichas e inscrições, 19137
- Colóquio Te.cnologiu e Liberdade, c-ornunickwAes e correspondência_ 1987
- Colóquio Tecnologia o Liberdade. papéis de organiza0o. 1987
- Textos propostos e não puNicados - I
- l'extos propostos e nau publicados - 11
- l'extos propostos e não publicados - 111
- Pasta-arquivo com desenhos. altos e impressos
- Pasta-arquivo cfpapers-guióes de debate interno
- Pasta arquivo ei panfletos e rnaleriais de propaganda diversos
Pacotes com documentos de 'A Islcia'.
- Originais dos n a 17
- Originais do n°18/19
- Originais do n'20/2
- originais do 11'22/23

LA_ ,
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INVENT .&RIO OAS ESP1F.CIES (WE VAO SFR ACRESCEM ADAS
Ni. iCI,E0 "JOAO FREIRE"

DO "AROFIVO II1STORICO-SOC1AL"
- 2 Entrega (Setembro 2000) -

.
Caixa de [1h-11 6-al reiativoi Aranistra Internacional (ii ' I .)

i)I iorico cif pan icipnAo de if rI rd .AI-SP
Grupo n I
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Caixa C0111 c w esnondência de J17 (n'' 3)

....-correspondéricia pessoa1 1996 —._
kiesliCk'• 1X-3-c/( ..0i . respondèneia pessoal 19,77
..../ ( -.' &responikrwia pessoal 1998 - r) 61 / C.- • 1%%
.
L ) ( lorre,.pon(Iénela pessoal 1999
r
.../ „)rrespondèlicia p essoal 20004
M61 / e. .7. . 1 I' ''r
4,- c orrespondèneía mtam e
com Edgar Rodrigues , anos 80/9t)
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