
Casa Comum 

 

Pesquisa no ACCESSUS sobre as ex-colônias Portuguesas 

 

Angola 

 

1 - JSP pi pvn Pereira, J.S. 1961.04.27  

A vez de Angola. Artigo sobre a postura do Brasil na ONU em relação à descolonização de 

Angola.MANUSCRITO 

2 - LFL foto 075  

Visita do ministro das Relações Exteriores de Angola, Venâncio de Moura, ao 

Brasil.AUDIOVISUAL 

3 - NL foto 011  

Viagem de Negrão de Lima, embaixador do Brasil em Portugal, a AngolaAUDIOVISUAL 

4 - NL ad po 1961.05.20  

Documentos relativos à viagem de Negrão de Lima a Angola. Lisboa, Paris, Sá da Bandeira, 

etc.MANUSCRITO 

5 - LFL pi Cardoso, F. H. 1995.08.15  

Projeto de discurso do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por ocasião do 

almoço que oferece ao Presidente da República de Angola, José Eduardo dos 

Santos.MANUSCRITO 

6 - LFL foto 085  

Visita oficial da ministra da Cultura da Angola, Ana Maria de Oliveira, ao Brasil.AUDIOVISUAL 

7 - LFL mre1 1995.03.08/1  

Documentos sobre as relações bilaterais entre o Brasil e Angola, compreendendo, dentre os 

temas tratados, a UNAVEM III (United Nations Angola Verification Mission) - missão das 

Nações Unidas de ajuda ao governo angolano no restabelecimento da paz e d...MANUSCRITO 

8 - MMM ew 1986.02.07  

Documentos sobre as relações bilaterais do Brasil com África do Sul, Cabo Verde, Angola, 

Argélia, Marrocos, Tunísia e Japão durante o período em que Marcílio Marques Moreira esteve 

à frente da embaixada brasileira em Washington. Constam, entre outros...MANUSCRITO 

9 - AAS mre rb 1974.08.19  

Documentos referentes à atuação de Azeredo da Silveira como Ministro das Relações 

Exteriores nas relações bilaterais entre o Brasil e diversos países da África, entre eles, África do 

Sul, Argélia, Angola, Costa do Marfim, Moçambique e Nigéria. O dos...MANUSCRITO 
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10 - OA cp 1940.08.02/1  

Carta de Oswaldo Aranha a Cândido Ulhôa Coelho agradecendo suas sugestões em relação a 

um possível mandato sobre as Guianas, bem como um condomínio de Angola. Campinas 

(SP).MANUSCRITO 

11 - HS e c Freire, P.1975.03.31  

Cartas de Paulo Freire a Herbert de Souza (Betinho) convidando-o a participar do livro 

"Memórias do Exílio", combinando sua estadia em Toronto, comentando os acontecimentos 

políticos em Angola(1976)durante sua passagem por este país, e tratando de 

pr...MANUSCRITO 

12 - OA tt-dc S.Ass. 0000.00.00/1  

"Diálogo sobre poesia". Resposta a questionário organizado por Montesuma de Carvalho para 

a Rádio Angola sobre o panorama da literatura brasileira, no seu conjunto histórico. Sem 

assinatura. S.l.MANUSCRITO 

13 - LFL mre2 1999.05.06/2  

Documentos sobre as visitas do ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, ao 

Chile, quando foram discutidos, entre outros temas, o aprofundamento da cooperação 

bilateral entre os dois países; a relação do Chile e da Bolívia com o Mercosu...MANUSCRITO 

14 - LFL mre2 1999.05.31  

Documento relativo à visita de trabalho do ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe 

Lampreia, a Angola, sobre: o comércio, a dívida e a cooperação bilaterais; interesses de 

empresas brasileiras; a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)...MANUSCRITO 

15 - TN fita 083  

Entrevista coletiva de imprensa do presidente eleito, doutor Tancredo Neves. (título original). 

Discurso e entrevista durante sua viagem ao exterior após ser eleito indiretamente pelo 

Congresso Nacional.AUDIOVISUAL 

16 - UG vídeo 055  

Promulgação da Constituição. (título atribuído)AUDIOVISUAL 

17 - PNB onu ny II 1988.01.12  

Documentos sobre participação do embaixador Paulo Nogueira Batista como representante 

brasileiro no Conselho de Segurança da ONU (1988/1989) incluindo seus dois períodos como 

presidente do Conselho (julho de 1988 e setembro de 1989). Merece destaque ...MANUSCRITO 

18 - LFL pi Cardoso, F. H. 1995.07.06  

Palavras do Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, por ocasião da cerimônia de 

condecoração de oficiais integrantes do contingente brasileiro que serve na Bósnia-

Herzegovina com a Ordem do Rio Branco, no grau de Cavaleiro.MANUSCRITO 

19 - AAS mre ag 1977.11.25  

Documentos referentes às entrevistas concedidas por Azeredo da Silveira, durante sua atuação 

como ministro das Relações Exteriores, abordando temas da política externa brasileira e da 

política internacional, com ênfase nas relações do Brasil com a Áf...MANUSCRITO 
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20 - LFL mre1 1995.06.22  

Documentos referentes à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

compreendendo correspondências sobre as reuniões dos chanceleres envolvidos e o estatuto 

da Comunidade (doc. 11), dentre outros documentos.MANUSCRITO 

21 - GC-858f  

Brasil colonial, OLIVRO/FOLHETO 

22 - J545  

Intransigente (Vol. 33; Num. 2953; 31 maio 1961)EXEMPLAR PERIÓDICO 

23 - J546  

Huila (Vol. 30; Num. 1020; 1 jun. 1961)EXEMPLAR PERIÓDICO 

24 - AAS mre rb 1974.10.00  

Documentos referentes às relações bilaterais entre Brasi e Senegal durante a gestão de 

Azeredo da Silveira, como ministro das Relações Exteriores abordando questões relacionadas a 

viagem do titular à Dacar, em novembro de 1974, com vistas à situar o ...MANUSCRITO 

25 - LFL pi Lampreia, L. F. 1999.10.19  

Artigo do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, sobre 

oportunismo na política externa, publicado no jornal O Globo.MANUSCRITO 

26 - LFL pi Lampreia, L. F. 1997.07.17  

Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, por 

ocasião da sessão de abertura da Reunião Ministerial da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa.MANUSCRITO 

27 - LFL pi Lampreia, L. F. 1997.09.22  

Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, na 

abertura da 52ª sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas.MANUSCRITO 

28 - LFL pi Lampreia, L. F. 1999.01.05  

Palestra do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, no IV 

Ciclo de Conferências sobre a Política Externa do Brasil.MANUSCRITO 

29 - EG pr 1974.03.00/2  

Documentos referentes ao Ministério das Relações Exteriores, principalmente despachos do 

presidente Ernesto Geisel com seu chanceler Antônio Azeredo da Silveira. O dossiê inclui 

discursos de Antonio Azeredo da Silveira.MANUSCRITO 

 

Cabo Verde 

 

1 - RS sp 1919.03.27/1  

Carta de Osvaldo Leonel de Magalhães a Artur Bernardes informando que o Diretório Político 

de Cabo Verde apoiou Rui Barbosa. Cabo Verde.MANUSCRITO 
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2 - RS c 1919.12.20  

Ata da reunião do Diretório Municipal do PRM (Cabo Verde) que escolheu os novos integrantes 

desse diretório. Cabo Verde.MANUSCRITO 

3 - RS c 1924.01.10  

Telegramas a Raul Soares informando sobre os problemas políticos do município de Cabo 

Verde que resultaram na dualidade de Câmaras. Cabo Verde.MANUSCRITO 

4 - LFL pi Ferreira, M. M. M. 1995.08.10  

Texto do embaixador do Brasil em Cabo Verde, Moacyr Ferreira, sobre a presença do Brasil em 

Cabo Verde.MANUSCRITO 

5 - Rba mpc i 1992.10.20  

Documentos referentes ao apoio brasileiro ao projeto "Reforma Administrativa de Cabo 

Verde".MANUSCRITO 

6 - RS c 1920.03.03  

Carta de Antônio Magalhães a Raul Soares desfazendo intrigas de seus opositores e 

declarando-se correligionário dos governos Estadual e Federal. Cabo Verde.MANUSCRITO 

7 - RS sp 1922.02.14/5  

Carta de Joaquim Leonel de Magalhães a Raul Soares relatando o andamento da campanha 

para a Presidência da República. Cabo Verde.MANUSCRITO 

8 - RS sp 1921.12.17/5  

Carta de Joaquim Leonel de Magalhães a Raul Soares comunicando estar trabalhando pela 

candidatura Bernardes. Cabo Verde.MANUSCRITO 

9 - GC b Correia, J. B.  

Correspondência entre João Beraldo Tavares Correia e Gustavo Capanema reafirmando 

amizade e solicitando uma melhor colocação no serviço público. Pouso Alegre, Cabo Verde 

(MG).MANUSCRITO 

10 - RS c 1924.07.02/1  

Telegramas a Raul Soares comunicando a moção de apoio notada pela Câmara Municipal de 

Cabo Verde e o recurso judicial interposto por Xedasvinto Moraes pela perda do cargo de 

vereador. Cabo Verde.MANUSCRITO 

11 - RS c 1922.01.06  

Carta de Antônio Magalhães a Raul Soares enviando um número do "O Cabo Verde" com a 

publicação da chapa para vereadores do município, a qual foi eleita sem discrepância de um só 

voto. Cabo Verde.MANUSCRITO 

12 - RS c 1922.09.21/1  

Correspondência de Antônio Magalhães, Oscar Ornelas, Júlio Bueno Brandão, Ernani Ornelas, 

Joaquim Leonel de Magalhães e outros a Raul Soares acerca do conflito político em Cabo 

Verde. Anexos, ata de reunião, resumo do gabinete de Raul Soares, carta c...MANUSCRITO 
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13 - RS c 1922.07.22/2  

Correspondência de Virgílio Silva, Gabriel Botelho, Raul Soares etc, acerca da Reforma 

Administrativa envolvendo os municípios de Botelhos, Cabo Verde e Campestre. São José dos 

Botelhos, Cabo Verde etc.MANUSCRITO 

14 - RS c 1919.10.08  

Carta de Adolfo Zimmermann e outros a Raul Soares agradecendo ter convidado o município 

de Cabo Verde para representar-se na Convenção de 17.09 e informando que a oposição local 

deseja anular as nomeações feitas pelo governo de Artur Bernardes. Cabo ...MANUSCRITO 

15 - RS c 1923.04.05/3  

Correspondência de Antônio Magalhães, Oscar Ornelas, Ernani Ornelas e outros a Raul Soares 

acerca da impugnação das eleições em Cabo Verde, da realização de outras, do 

reconhecimento de vereadores e de nomeações. Cabo Verde, Belo Horizonte.MANUSCRITO 

16 - MMM ew 1986.02.07  

Documentos sobre as relações bilaterais do Brasil com África do Sul, Cabo Verde, Angola, 

Argélia, Marrocos, Tunísia e Japão durante o período em que Marcílio Marques Moreira esteve 

à frente da embaixada brasileira em Washington. Constam, entre outros...MANUSCRITO 

17 - RS c 1923.08.27/2  

Telegrama de Olimpio Muniz e outros a Raul Soares protestando contra a pretensão dos 

elementos Nilistas de Campestre em formar um Diretório com o apoio do governo, 

aproveitando desentendimentos no situacionismo local. Cabo Verde.MANUSCRITO 

18 - RS c 1922.03.11/2  

Carta de Joaquim Leonel de Magalhães a Raul Soares informando, que Antônio Magalhães, 

opositor, vai pedir a demissão de funcionários fiéis a Raul Soares, devendo por isso ser 

mantidos em seus cargos. Cabo Verde.MANUSCRITO 

19 - RS c 1920.03.09/2  

Carta de Adolfo Zimmermann e outros a Raul Soares avisando-o que não deve confiar nos 

antigos opositores de Artur Bernardes daquele município, que se colocam atualmente ao lado 

do governo com intenções eleitoreiras. Cabo Verde.MANUSCRITO 

20 - RS c 1924.05.24/6  

Carta de Bueno Brandão a Raul Soares solicitando que continue a prestigiar os chefes políticos 

Antônio Magalhães, Pedro de Melo e Ernani Ornelas de Cabo Verde, independentemente do 

resultado da Câmara Eleitoral. Rio de Janeiro.MANUSCRITO 

21 - RS c 1924.06.11/1  

Telegramas de Pedro de Sousa Melo e outros a Raul Soares informando que Pedro Melo 

recebeu arquivo e bens municipais do ex-presidente, e afirmando solidariedade ao governo de 

Minas. Cabo Verde.MANUSCRITO 

22 - RS c 1922.12.07/6  

Telegrama de Arantes Paiva a Fernando de Melo Viana pedindo a permanência em Campestre 

do Capitão Amaral. Cabo Verde.MANUSCRITO 

javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl14$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl15$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl16$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl17$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl18$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl19$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl20$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl21$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl22$DescricaoLinkButton','')
javascript:__doPostBack('ctl00$ContentPlaceHolder1$gridUDsRetornadas$ctl23$DescricaoLinkButton','')


23 - VB ag 1919.05.23  

Documentos referentes a pedidos diversos, destacando-se: pedidos de nomeação, emprego, 

apoio político, dinheiro, promoção, transferência, efetivação, agradecimentos em geral, etc. 

Incluem-se, ainda, respostas a pedidos feitos por Venceslau Brás e ped...MANUSCRITO 

24 - UG vídeo 055  

Promulgação da Constituição. (título atribuído)AUDIOVISUAL 

25 - RS c 1919.12.31  

Carta de Narciso Postini a Raul Soares pedindo apoio ao Diretório e ao Partido, solicitando que 

os prestigie junto ao Presidente Artur Bernardes, e prometendo que trabalharão pelo bem do 

município. Anexo nota do gabinete. Cabo Verde.MANUSCRITO 

26 - AAS mre rb 1974.08.19  

Documentos referentes à atuação de Azeredo da Silveira como Ministro das Relações 

Exteriores nas relações bilaterais entre o Brasil e diversos países da África, entre eles, África do 

Sul, Argélia, Angola, Costa do Marfim, Moçambique e Nigéria. O dos...MANUSCRITO 

27 - CTN pm lc repres. diplomáticas  

Livros de condolências de diversas representações diplomáticas, vindos de várias cidades do 

mundo. Constam assinaturas de chefes de governo, ministros de estado, parlamentares e 

diplomatas, bem como assinaturas da população desses países. Relaçã...MANUSCRITO 

28 - LFL pi Lampreia, L. F. 1997.07.17  

Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, por 

ocasião da sessão de abertura da Reunião Ministerial da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa.MANUSCRITO 

 

Guiné Bissau 

1 - LFL mre1 1997.07.09  
Documento sobre a visita oficial ao Brasil de João Bernardo Vieira, presidente da República da 
Guiné-Bissau. 

MANUSCRITO 

2 - LFL mre2 1999.05.31  
Documento relativo à visita de trabalho do ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe 
Lampreia, a Angola, sobre: o comércio, a dívida e a cooperação bilaterais; interesses de 
empresas brasileiras; a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP)... 

MANUSCRITO 

3 - HS e c Nakano, K. 1975.08.01  
Correspondência enviada por Kimiko, a Mi, cunhada de Betinho, tratando de assuntos pessoais, 
comentando sobre a conjuntura política brasileira e relatando suas experiências profissionais 
no exílio, em Guiné Bissau. 

MANUSCRITO 

4 - UG vídeo 055  
Promulgação da Constituição. (título atribuído) 

AUDIOVISUAL 

5 - AAS mre rb 1974.08.19  MANUSCRITO 
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Documentos referentes à atuação de Azeredo da Silveira como Ministro das Relações Exteriores 
nas relações bilaterais entre o Brasil e diversos países da África, entre eles, África do Sul, 
Argélia, Angola, Costa do Marfim, Moçambique e Nigéria. O dos... 

6 - LFL mre1 1995.06.22  
Documentos referentes à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), compreendendo 
correspondências sobre as reuniões dos chanceleres envolvidos e o estatuto da Comunidade 
(doc. 11), dentre outros documentos. 

MANUSCRITO 

7 - LFL pi Lampreia, L. F. 1997.07.17  
Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, por 
ocasião da sessão de abertura da Reunião Ministerial da Comunidade de Países de Língua 
Portuguesa. 

 

 

 

Moçambique 

 

1 - AT-200f  

Portugal's African "wards": a first-hand report on labor and education in 

MoçambiqueLIVRO/FOLHETO  

2 - LFL foto 088  

Visita do ministro das Relações Exteriores de Moçambique, Leonardo Santos Simão, ao 

Brasil.AUDIOVISUAL 

3 - LFL pi Lampreia, L. F. 1995.11.28/2  

Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, por 

ocasião do jantar que oferece ao Chanceler da República de Moçambique, doutor Leonardo 

Santos Simão.MANUSCRITO 

4 - LFL mre1 1995.12.10  

Telegrama sobre a audiência concedida pelo presidente da República, Fernando Henrique 

Cardoso, ao chanceler de Moçambique, Leonardo Santos Simão, compreendendo, entre outros 

temas, a cooperação educacional entre os dois países, a situação política e ...MANUSCRITO 

5 - AAS mre rb 1974.08.19  

Documentos referentes à atuação de Azeredo da Silveira como Ministro das Relações 

Exteriores nas relações bilaterais entre o Brasil e diversos países da África, entre eles, África do 

Sul, Argélia, Angola, Costa do Marfim, Moçambique e Nigéria. O dos...MANUSCRITO 

6 - LSL c c Lannoy, C.  

Correspondência entre Luiz Simões Lopes e o engenheiro civil belga, Christian de Lannoy, 

sobre reflorestamento e projetos de desenvolvimento florestal no Brasil aos quais este último 

estava ligado. Constam ainda um relato da viagem de Christian de La...MANUSCRITO 
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7 - UG cd 1971.05.26  

Documentos relativos às relações exteriores do Brasil, tais como correspondência de Ulysses 

Guimarães com autoridades e representantes estrangeiros, discursos proferidos na Câmara 

por ocasião das visitas de Mario Soares, Raul Alfonsin e Cavaco Silva ...MANUSCRITO 

8 - UG vídeo 055  

Promulgação da Constituição. (título atribuído)AUDIOVISUAL 

9 - TN fita 083  

Entrevista coletiva de imprensa do presidente eleito, doutor Tancredo Neves. (título original). 

Discurso e entrevista durante sua viagem ao exterior após ser eleito indiretamente pelo 

Congresso Nacional.AUDIOVISUAL 

10 - MMM mefp 1991.05.18  

Documentos referentes à política internacional, à política externa brasileira e às relações 

econômicas do Brasil com países como a Argentina, Uruguai, Itália, Venezuela, França, China e 

Moçambique no período em que Marcílio Marques Moreira esteve à f...MANUSCRITO 

11 - 981.083.21:327/D539  

Diário de uma viagem de amizadeLIVRO/FOLHETO 

12 - LFL mre1 1995.06.22  

Documentos referentes à Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), 

compreendendo correspondências sobre as reuniões dos chanceleres envolvidos e o estatuto 

da Comunidade (doc. 11), dentre outros documentos.MANUSCRITO 

13 - AAS mre rb 1974.10.00  

Documentos referentes às relações bilaterais entre Brasi e Senegal durante a gestão de 

Azeredo da Silveira, como ministro das Relações Exteriores abordando questões relacionadas a 

viagem do titular à Dacar, em novembro de 1974, com vistas à situar o ...MANUSCRITO 

14 - LFL pi Lampreia, L. F. 1997.07.17  

Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, por 

ocasião da sessão de abertura da Reunião Ministerial da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa.MANUSCRITO 

 

São Tomé e Príncipe 

 

1 - HS e c Nakano, M. 1977.04.20  

Correspondência pessoal entre Herbert de Souza (Betinho) e sua esposa Maria Nakano 

enquanto estiveram separados no exílio, ela em São Tomé e Príncipe (África) e ele em Glasgow 

(Escócia). Tratam de assuntos pessoais, expectativas e experiências profis...MANUSCRITO 

2 - UG vídeo 055  

Promulgação da Constituição. (título atribuído)AUDIOVISUAL 
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3 - LFL pi Lampreia, L. F. 1997.07.17  

Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, por 

ocasião da sessão de abertura da Reunião Ministerial da Comunidade de Países de Língua 

Portuguesa.MANUSCRITO 

 

Timor Leste 

1 - LFL mre1 1995.09.20/2  

Documentos sobre o Timor Leste.MANUSCRITO 

2 - 93/99(594)/S232t  

Timor Leste:este país quer ser livreLIVRO/FOLHETO 

3 - Rba mpc w 1999.09.08  

Documentos referentes à situação de violência na região de Timor Leste, resultado da 

intervenção da Indonésia para manter o controle político da região.MANUSCRITO 

4 - LFL mre2 1999.09.07  

Documentos sobre a participação brasileira no processo de restauração da paz e da segurança 

no Timor LesteMANUSCRITO 

5 - LFL mre2 1999.05.06/2  

Documentos sobre as visitas do ministro das Relações Exteriores, Luiz Felipe Lampreia, ao 

Chile, quando foram discutidos, entre outros temas, o aprofundamento da cooperação 

bilateral entre os dois países; a relação do Chile e da Bolívia com o Mercosu...MANUSCRITO 

6 - LFL mre2 1999.05.30  

Documento sobre a visita de trabalho do primeiro ministro da Tailândia, Chaun Leekpai, ao 

Brasil, sobre a relação e o comércio entre os dois países; a eleição para a direção geral da 

Organização Mundial do Comércio (OMC); o diálogo entre a América La...MANUSCRITO 

7 - HS pi Souza, H. 1997.04.22  

"Timor, um país pequeno e uma grande tragédia". Texto escrito para divulgação de um 

livro.MANUSCRITO 

8 - LFL pi Lampreia, L. F. 1999.10.19  

Artigo do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, sobre 

oportunismo na política externa, publicado no jornal O Globo.MANUSCRITO 

9 - LFL pi Lampreia, L. F. 2000.09.12  

Discurso do Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Luiz Felipe Lampreia, na 

abertura da 55ª sessão da Assembléia Geral da ONU.MANUSCRITO 
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