
 

 
O desmembramento e reconversão das séries, as anulações de 

processos, as eliminações várias, provocaram um desfasamento 

entre a realidade, documentos e/ou processos referenciados nos 

ficheiros, e o arquivo da PIDE/DGS que na verdade existe. Só a 
sua inventariação definitiva permitirá confrontar as duas 

realidades. Até lá não se poderá garantir a exaustividade da 

informação fornecida aos utilizadores. 

 

Comunicabilidade do Arquivo da PIDE/DGS e LP 

 
A consulta do Arquivo da extinta PIDE/DGS é pública desde 25 

de Abril de 1994, sendo assegurada pelo ANTT, na sua 

qualidade de arquivo público, salvaguardadas as limitações 
decorrentes dos imperativos da conservação das espécies e sem 

prejuízo das restrições impostas pela lei (Decreto-Lei nº 16/93, 

de 23 de Janeiro e Lei 4/91, artº 3º, nº2) 

 

 
Quais as restrições? 

 
No caso de documentos nominativos que contenham dados 

pessoais, apenas o próprio ou alguém por ele autorizado, poderá 

ter acesso à consulta, nos termos dos 

 nºs 2 e 3 do art.º17º, do Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de Janeiro: 

 
« 2 – Não são comunicáveis os documentos que contenham 

dados pessoais de carácter judicial, policial ou clínico, bem 

como os que contenham dados pessoais que não sejam públicos, 

ou de qualquer índole que possa afectar a segurança das 
pessoas, a sua honra ou intimidade da sua vida privada ou 

familiar e a sua própria imagem, salvo se os dados pessoais 

puderem ser expurgados do documento que os contém, sem 

perigo de fácil identificação, se houver consentimento unânime 
dos titulares dos interesses legítimos a salvaguardar ou desde 

que decorridos 50 anos sobre a data da morte da pessoa a que 

respeitam os documentos ou, não sendo esta data conhecida, 

decorridos 75 anos sobre a data dos documentos. 
 

3 – Os dados sensíveis respeitantes a pessoas colectivas, como 

tal definidas por lei, gozam de protecção prevista no número 

anterior, sendo comunicáveis decorridos 50 anos sobre a data da 
extinção da pessoa colectiva, caso a lei não determine prazo 

mais curto.» 

 

 
 

 

 

 
 Procedimento para consulta 

 
O próprio ou alguém por ele autorizado 

Preencher a requisição/tipo, indicando: 

   . nome completo da pessoa cujo processo se pretende 
consultar; 

   . data de nascimento; 

   . filiação; 

   . naturalidade 
 

Para a consulta dos processos nominativos, no caso de 

não ser o próprio a requerer, deverão ser apresentados os 

seguintes documentos: 
   . declaração do titular do processo autorizando a 

consulta, ou certidão de óbito do titular, nos termos 

legais (vide artº 17º, nº 2 do Decreto-Lei nº 16/93, de 23 

de Janeiro). 
 

Para terceiros e investigadores 

Toda a documentação contendo dados pessoais será 

expurgada total ou parcialmente pelo ANTT, nos termos 

da legislação em vigor. 

 

 
   Reprodução de documentos 

 
Os documentos pretendidos serão fotocopiados, 

observando o disposto nos nºs 2 e 3 do art.º17º,  do 

Decreto-Lei nº 16/93, de 23 de Janeiro, sobre as 

restrições de acesso a dados pessoais. As fotocópias 
serão pagas pelos requerentes pela tabela do ANTT: 

 

 

  Prazo para a disponibilização da documentação 

 
Dada a morosidade da pesquisa dos arquivos, 

determinada pela extensão dos mesmos e pela grande 
afluência de pedidos, bem como pelas condições 

impostas por lei, o acesso à documentação não é 

imediato. 
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Um arquivo de arquivos. 

O âmbito cronológico da documentação. 

 
O arquivo da PIDE/DGS é constituído não só pela 

documentação produzida pela PIDE – Polícia Internacional de 
defesa do Estado e pela sua sucessora DGS – Direcção Geral 

de Segurança, mas também pela documentação herdada dos 

arquivos de polícia a que a PIDE, de uma maneira ou de outra, 

sucedeu. Estão neste caso a polícia de segurança do Estado – 
PSE, a polícia de Informação –PI, a Polícia Internacional 

Portuguesa –PIP, a polícia de Vigilância e defesa do Estado – 

PVDE. 

 
Com o 25 de Abril de 1974, a DGS é extinta. No entanto, em 

Angola, embora com outro nome – Polícia de Informação 

Militar/ Gabinete Especial de Informação – e outras 

atribuições, os serviços desta polícia e os restantes arquivos 
continuaram até à independência em 1975. 

 

Deste modo, o âmbito cronológico do arquivo da PIDE situa-

se entre 1919 e 1975. 

 

 

A integridade do arquivo 

 
O arquivo não chegou até nós intacto. Vários factores 

determinaram a sua não integridade: 

. avaliação, feita pela PIDE, dos “casos” que lhe continuavam 

a interessar com a consequente destruição de documentos 
considerados desnecessários – fichas, documentos diversos e 

processos “anulados”; 

. destruição ou desvios acontecidos entre 1974 e 1990, alguns 

deles documentados e tornados públicos. 
 

 

O arquivo da PIDE/DGS – sua composição 

 
O arquivo é composto pelos arquivos dos Serviços Centrais e 

das Delegações e Postos no Continnte e no Ultramar, com 
excepção da Delegação de Moçambique cuja documentação 

foi destruída. 

Cada um destes arquivos é constituído, basicamente, por: 

 . registos de documentos, em originais ou em cópias 
(correspondência recebida, expedida, etc.); 

 . registo de actos (detenções, etc.); 

 . processos individuais (de informação, multas, crime, etc.); 

 . colecções temáticas (organizações, acontecimentos, etc.); 
 . ficheiros (de referência e de informação). 

   

 A organização do arquivo 
 

O arquivo mantém a organização que lhe foi dada pelo 

Serviço de origem. No entanto, há que assinalar o 
desmembramento levado a cabo pelo Serviço de 

Coordenação e Extinção da PIDE/DGS e Legião 

Portuguesa (LP), de algumas séries de processos de 

diferentes serviços da PIDE (Postos, etc.) e integração das 

mesmas noutras séries do arquivo da própria PIDE (SR, 

CI(1), CI(2), P.C.), ou em séries do próprio arquivo do 

Serviço de Extinção (processos crime instaurados aos 

agentes e funcionários da PIDE/DGS e aos informadores, 
após Abril de 1974). 

 

 

Instrumentos de descrição documental (IDD’s) 

 

 

IDD’s existem na sala de referência do ANTT (para 

consulta directa dos utilizadores): 
 

Reprodução de ficheiros da PIDE/DGS (fotocópias) 

  Serviços Centrais 

    . Ficheiro de “assuntos” e ficheiro de “siglas” do Centro 
de Informação – CI(2) (1932-1974). 

 Delegações e Postos do Ultramar 

   . Delegação de Angola, Divisão de Informação, 1ª secção, 

ficheiro de “assuntos” (1960-1974). 

 

Inventários, catálogos e índices 

  Serviços Centrais 

   . Serviços Centrais, inventário preliminar (1919-1974). 
   . Índice dos processos colectivos CI(1), elaborado pela 

PIDE/DGS (1958-1974). 

   . Índice do processo SR nº 2886 – Jornais, elaborado pela 

PIDE/DGS. 
   . Índice do processo SR nº 2886 – Jornais, após 

inventariação (1945-1974). 

  Delegações e Postos do Continente, inventário preliminar 

(1933-1974) 
   . Delegação de Coimbra, guia de entrega nº 10, listagem 

das diversas séries que compõem a guia (1942-1974). 

   Delegações e Postos do Ultramar, reconhecimento prévio 

(1960.1975). 
Delegações e Postos das Ilhas Adjacentes, inventário 

preliminar (1954-1974). 

Estabelecimentos prisionais, inventário preliminar (1943-

1974) 

 . Colónia Penal do Tarrafal / Colónia de Trabalho 

Chão   bom, catalogação ao nível do processo (1936-
1974). 

    Escola Técnica de Polícia, inventário preliminar (1940-1974). 

Catálogo de Publicações da PIDE/DGS. 

Catálogo de propaganda Apreendida 81919-1926)    
Base de dados nominal, da qual constam as seguintes séries 

dos serviços centrais: Cadastros; Registo geral de presos; 

Processos crime 8até ao ano de 1941); 47669 Boletins de 

Informação (1919-1974). 
 

 

IDD´s em fase de elaboração 

 
Serviços Centrais 

 . Processos “SR”, catalogação ao nível do processo, até ao 

ano de 1958, em elaboração (1928; 1932-1974). 

 . Processos “CI(1)”, catalogação ao nível do processo, em 
elaboração (1958-1974). 

Delegações e Postos do Continente 

 . Inventário em fase de conclusão, de cerca de 10 postos do 

continente (1931-1974). 
Delegações e Postos do Ultramar 

. Delegação de Cabo Verde, processos individuais e processos 

crime, catalogação ao nível do processo 81961-1974). 

 . Delegação de Angola, Subdelegação de Luanda, processos 
individuais GAB, catalogação ao nível do processo, em 

elaboração (1961-1975). 

 

 

Arquivo dos Serviços de Coordenação da Extinção da 

PIDE/DGS e LP 

 

IDD´s existentes na sala de referência do ANTT (para 
consulta directa dos utilizadores): 

 . Fotocópia da lista das espécies bibliográficas entregues à 

BNL; 

 . Recortes de imprensa e resenha dos noticiários dos meios de 
comunicação social, inventário preliminar (1974-1983). 

 

 

A pesquisa no arquivo da PIDE/DGS 

 

A pesquisa é efectuada directamente pelos utilizadores, no 

serviço de referência, através dos IDD`s já disponíveis. 

Relativamente aos ficheiros que não estão acessíveis ao 
público, as pesquisas são efectuadas pelos funcionários. 

NOTA: os ficheiros não são completamente fiáveis. A 

informação neles registada é, por vezes, incompleta e não 

isenta de erros. 


