
Documentos de arquivo relacionados com Personalidades da Cultura Lusófona - Moçambique

Personalidade
País de 

origem

Datas de 

produção
Título Âmbito e conteúdo URL documento

Código de 

referência
Cota URL fundo Observações

1 Eduardo Mondlane Moçambique 
1963-10-01  a 

1966-12-20
Conferências de Estudantes (Miscelânea)

Resenhas de imprensa e recortes de imprensa em português e inglês sobre 

conferências de movimentos estudantis. Inclui uma separata da revista "El 

estudiante" contendo uma entrevista com Eduardo Mondlane

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4312359

PT/TT/SCCIM/A/14/10

6

Serviços de 

Centralização e 

Coordenação de 

Informações de 

Moçambique, n.º 869

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4311436

2 José Craveirinha Moçambique 
1959-11-21 a

1964-05-12

Atitudes individuais subversivas, suspeitas ou 

susceptíveis de subversividade - Miscelânea

Informação Militar e do Governo Geral de Moçambique recortes de imprensa em 

português, inglês e língua nativa, sobre indivíduos suspeitos . Inclui um poema de 

José Craveirinha intitulado "Um céu sem anjos de África" e duas cópias, em inglês, 

dos números 13 e 14 da revista "Voice of Africa".

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4312563
PT/TT/SCCIM/A/18/39

Serviços de 

Centralização e 

Coordenação de 

Informações de 

Moçambique, n.º 1061 

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4311436

3 Malangatana Moçambique 
1963-06-11 a 

1963-06-13
Associações culturais

Informações confidenciais recebidas do Consulado Geral de Portugal em Salisbúria, 

incluindo uma fotografia de uma exposição de pintura do pintor moçambicano 

Malangatana no Institute of Contemporary Arts, em Londres.

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4311479
PT/TT/SCCIM/A/3/1 

Serviços de 

Centralização e 

Coordenação de 

Informações de 

Moçambique, n.º 39 

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4311436

4
Marcelino

dos Santos 
Moçambique 

1971-04-27 a

1974-12-3
Política em relação a África - Holanda

Informações confidenciais e reservadas sobre o auxílio a movimentos subversivos 

(FRELIMO), um donativo da parte do governo holandês para o Fundo Especial de Luta 

contra o Racismo e entrevistas concedidas à imprensa holandesa por Marcelino dos 

Santos. Recortes de imprensa em inglês e em português.

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4311436

PT/TT/SCCIM/A/13/11

/2

Serviços de 

Centralização e 

Coordenação de 

Informações de 

Moçambique, n.º 619

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4312095

5 Papiniano Carlos Moçambique 
1953-11-21  a 

1953-12-23

Papiniano Manuel Carlos de Vasconcelos 

Rodrigues
_________________________

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4279956

PT/TT/PIDE/E/010/10

7/21385

PIDE, Serviços Centrais, 

Registo Geral de Presos, 

liv. 107, registo n.º 

21385

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4301923

6 Virgílio de Lemos Moçambique 
1960-09-05 a 

1964-09-15
Sociedade de Estudos de Moçambique

Informações recebidas do Governo Geral de Moçambique sobre esta sociedade 

trabalho de Virgílio Lemos intitulado "Contribuição para o estudo de uma poesia afro-

moçambicana de expressão portuguesa" e um estudo da autoria de Daniel de Sousa 

sobre "O indígena e a civilização".

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4311493
PT/TT/SCCIM/A/3/15

Serviços de 

Centralização e 

Coordenação de 

Informações de 

Moçambique, n.º 53

http://digitarq.arquivos.pt/

details?id=4311436
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