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Anexos 
 

Análise de todas as notícias censuradas, suspensas ou cortadas no jornal O Século no 

primeiro semestre de 1961 

 

Janeiro 

 

Fevereiro 

Título: “Revela-se vã a esperança de Delgado e de Galvão em que os portugueses de África, especialmente de Angola, lhes 

dariam grande apoio”, disse, de Bissau, a France Presse” 

Data: 30 de Janeiro                                                Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Apoio de portugueses em Angola ao “Santa Maria” 

Região em evidência: Angola/Guiné 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Alcochete 

Existência de iconografia: Não 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada palavra “grande” do título e cortada frase referente “ao movimento de 
revolta” manifestado naquele paquete português”; 
 

Título: “Os que morreram no cumprimento da defesa da Pátria e da Ordem” 

Data: 5 de Fevereiro de 1961                                             Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Mortos decorrentes dos incidentes de 4 de Fevereiro* 

Região em evidência: Angola 

Cidade em evidência: Luanda 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:         

*Data apontada como o início da Guerra Colonial Portuguesa; 

1) Artigo autorizado com cortes. Último parágrafo da notícia, que dava conta da prisão de outros indivíduos além dos 

presumíveis assaltantes, sujeito a corte: “(…) Têm-se efectuado prisões, incluindo alguns europeus e vários indígenas. No seu 

número muitos estrangeiros (… )”; 
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Título: “Os assaltantes possuíam pistolas-metralhadoras” 

Data: 5 de Fevereiro de 1961                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Assalto à Casa de Reclusão Militar, ao quartel da Brigada 

Móvel da P.S.P e à Cadeia Civil a 4 de Fevereiro 

Região em evidência: Angola 

Cidade em evidência: Luanda 

Assinatura do item: ANI  

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1. Notícia autorizada com cortes. Cortada frase que dava conta que os assaltos à Casa de Reclusão Militar tinham sido 
levados a cabo por indígenas e que a Brigada Móvel da P.S.P tinha sido tomada por europeus; 
 

Título: n.ai 

Data: 5 de Fevereiro de 1961                                               Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Assaltos de 4 de Fevereiro 

Região em evidência: Angola 

Cidade em evidência: Luanda 

Assinatura do item: n.a 

Local onde é escrito o item: Lisboa (com transmissão telefónica de Luanda) 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1) Notícia autorizada com cortes. Cortada frase que identifica os fomentadores da rebelião como estrangeiros; 
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Título:*  

Data: 14 de Fevereiro de 1961                                              Jornal: O Século 

Género: Artigo de Opinião 

Tema: 
Descentralização da administração das Províncias 

Ultramarinas 

Região em evidência: Angola 

Cidade em evidência: n.a 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1. Artigo suspenso; A prova censurada deste artigo de opinião está incompleta, não havendo qualquer registo do 
início da mesma. Não foi publicado nada sobre o tema no jornal de 14 de Fevereiro; 
 

Título: “Mais algumas dezenas de implicados nos assaltos na capital de Angola – alguns dos quais feridos – foram presos pela 

polícia e pelas autoridades militares” 

Data: 18 de Fevereiro de 1961                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Prisão de indivíduos que participaram no assalto de 4 de 

Fevereiro 

Região  em evidência: Angola 

Cidade em evidência: Luanda 

Assinatura do item: L. 

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada a expressão “mais algumas dezenas” que quantifica os indivíduos que 
participaram no assalto à Casa de Reclusão e à Companhia Móvel da P.S.P; 
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Título:*  

Data: 31 de Fevereiro de 1961                                              Jornal: O Século 

Género: Artigo de Opinião 

Tema: Doação de terrenos agrícolas e gado a negros 

Região em evidência: Angola 

Cidade em evidência: n.a 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso. Prova sem título e incompleta de reportagem suspensa. Não foi publicado nenhum artigo sobre o 
tema no jornal de dia 28; 

2) Último parágrafo do artigo com tom crítico em jeito de crónica; 
 

Título: “Duas Tarefas Urgentes: Descentralização Administrativa e Coordenação de Actividades”  

Data: 20 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Artigo de Opinião/Reportagem 

Tema: Descentralização Administrativa das actividades na metrópole 

Região em evidência: Angola 

Cidade em evidência: n.a 

Assinatura do item: Dr. Domingos Mascarenhas 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso. Prova incompleta, não disponível segunda parte; 
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Título: “Duas Tarefas Urgentes: Descentralização Administrativa e Coordenação de Actividades”  

Data: 26 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Reportagem/Artigo de Opinião 

Tema: Descentralização administrativa das actividades na metrópole 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Dr. Domingos Mascarenhas 

Local onde é escrito o item: Angola 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo cortado; 

2) O mesmo artigo tinha sido tentado ser publicado no dia 20 de Março mas ficou suspenso; 

Título: “Está designada uma comissão de recepção aos refugiados”  

Data: 26 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Restabelecimento da paz e ajuda aos refugiados 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Último parágrafo que tinha como subtítulo “Centenas de habitantes de Lobito já 

inscritos nas milícias”, e que dava conta que estes estavam dispostos a vigilar a cidade, foi cortado; 
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Título: “Os Terroristas de Angola serviam-se, como código, de um «Livro de Namorados» e prova-se que as ordens e a incitação 

à carnificina venham do estrangeiro”  

Data: 28 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia ditada por telefone 

Tema: Encontros entre organizadores e cúmplices dos tumultos 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Adelino Tavares da Silva (enviado especial) 

Local onde é escrito o item: Angola  

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso; 

2) Organizadores dos tumultos referenciados como “terroristas”; 

Título: “Numerosos grupos de negros regressam do mato, mas a sua disposição é uma incógnita”  

Data: 28 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: 
Acção terrorista (não desapareceu, está apenas mais 

cautelosa) 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso; 
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Título: “Portugueses de cor e muitas mulheres gritavam o seu fervor patriótico e agitavam bandeiras nacionais”  

Data: 28 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: Manifestação patriótica em frente à embaixada dos EUA 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada a frase “desde o simples homem de rua, ao médico, advogado, engenheiro e 

oficial do Exército” que dava conta da heterogeneidade de estratos sociais a que pertenciam as pessoas que se 

manifestavam; 

2) Em outros artigos, os nativos de Angola são referidos como “negros” ou “pretos”, geralmente associados a uma 

acção negativa. Neste caso, provavelmente porque se trata de uma manifestação que exalta o patriotismo, foi 

escolhida a expressão “portugueses de cor”; 

Título: n.a  

Data: 28 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Manifestação anti-americanos e a favor do colonialismo 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Apenas disponível a segunda parte da notícia, onde são cortadas as frases visíveis nos 

cartazes da manifestação: “Onde estão os peles-vermelhas”, numa referência à América; “Libertem o Alasca”; 

“Setevenson à montaria dos comunistas”; 
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Título: “Colonatos e assistência à agricultura”  

Data: 31 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Artigo de Opinião 

Tema: 
Forma como os colonatos exploram os recursos agro-

pecuários angolanos 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Dr. Domingos Mascarenhas 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso. Artigo incompleto, são apresentadas apenas cinco páginas sendo que a última tem continuidade 

porque termina com uma palavra hifenizada; 

2) Várias frases com teor racista: “O nativo, na sua milenária ignorância e também na sua indolência congénita – filha 

da ausência de necessidade e das facilidades do meio – cultiva o estritamente necessário”; “O negro, a princípio 

desconfiado, depressa aceita a natural disciplina do sistema: fia-se `terra que lhe oferecem já preparada, adquire 

sentido de propriedade, entusiasma-se com a nova perspectiva de valorização que lhe surge”; 

Título: n.a  

Data: 31 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Terrorista assassina colonato em Quitexe 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo cortado apesar da notícia referenciar que “as forças da ordem acabaram por dominar os bandos assassinos 

da região”. Dá também conta que “encontraram um negro em pleno saque”; 
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Título: n.a  

Data: 31 de Março                                              Jornal: O Século 

Género: Imagens 

Tema: 
Elemento das Forças Armadas a bater numa criança negra com 

um tronco de árvore 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sim 

Observações:  

1) De uma série de cinco imagens enviadas de Angola é cortada uma, a que mostra um elemento das Forças Armadas a 

bater numa criança negra; 

Título: n.a 

Data: 2 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Ministro do Ultramar dá conferência de imprensa para 

informar                     Jornalistas sobre a situação de Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada última frase da notícia que se refere à actividade levada a cabo pela Guarda-

fiscal. Informação inicial deixou de ser visível depois de riscada; 
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Título: “Vão conhecendo-se novos pormenores do drama que se viveu no norte da província” 

Data: 2 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Detalhes do ataque terrorista de 14 de Março perto das 

plantações M’Bridge começam a ser conhecidos  

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. De toda a notícia, apenas a palavra “Internacional”, que se referia à polícia, foi 

cortada. Assim, a referência a este órgão ficou em aberto levando o leitor a pensar na polícia portuguesa em vez de 

na polícia internacional; 

Título: “A manifestação de protesto contra os ataques a Portugal” 

Data: 4 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Cancelada manifestação de grupo de portuenses em protesto 

contra a ONU  

Região em evidência: Portugal e Angola; 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo cortado, depois de ter sido lido ao telefone para a censura; 
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Título: “Duzentos negros que se preparavam para uma acção de aventura contra qualquer bairro de Angola foram cercados e 

dominados pelas forças de segurança” 

Data: 9 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Ambiente de instabilidade em Luanda  

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. O título acima referido foi transformado em “Negros foram cercados e dominados 

pelas forças de segurança”. Cortadas também referências a “agitadores estrangeiros”, ao “ desalento que há muito 

invadiu o espírito dos brancos e civilizados”, “200 indivíduos de cor armados com catanas e armas de fogo para 

atacar um qualquer bairro da cidade” e à “psicose de instabilidade que se vai gerando nos espíritos mais fracos”; 

Título: “A Associação comercial de Benguela pede ao Governo urgentes providencias” 

Data: 12 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 

Associação comercial de Benguela diz-se desamparada, exige 

providências e lamenta regresso do Ministro do Ultramar à 

metrópole sem lhes ter dirigido uma palavra 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo cortado; 



12 
 

 

 

 

 

 

 

Título: “A Associação comercial de Benguela pede ao Governo urgentes providencias” 

Data: 12 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 

Associação comercial de Benguela diz-se desamparada, exige 

providências e lamenta regresso do Ministro do Ultramar à 

metrópole sem lhes ter dirigido uma palavra 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1) Artigo cortado; 

2) A mesma notícia tinha sido cortada um dia antes mas o jornal voltou a tentar publicá-la; 
 

 

Título: “A origem libertária do movimento africano foi inteiramente escamoteada pelo dólar missionário” 

Data: 12 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Reportagem 

Tema: Intervenção americana para ajudar os nativos de Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Adelino Tavares da Silva 

Local onde é escrito o item: Angola 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso; 
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Título: “Afonso Arinos explicou à imprensa a posição de Jânio Quadros quanto aos problemas de Angola e Goa” 

Data: 14 de Abril                                              Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Posição do ministro das Relações Exteriores do Brasil 

relativamente à colonização portuguesa e à ONU 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: Brasília 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “A presença dos marinheiro do «São Tomé» deu grande ânimo à população” 

Data: 14 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Navio «São Tomé» faz passeio militar até Gabela 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Foi cortado o último parágrafo que informava que a costa do distrito de Cabinda 

estava a ser patrulhada e que outras unidades se encontravam em Luanda para o mesmo efeito; 
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Título: “Uma exposição sugerindo medidas de alto interesse para várias regiões de Angola, vai ser enviada ao Sr. Ministro do 

Ultramar” 

Data: 14 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Propostas de melhorias em Angola, aprovadas em reunião, 

para serem enviadas ao Ministro do Ultramar  

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Local onde é escrito o item: Nova Lisboa  

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso; 

Título: n.a 

Data: 14 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Tumultos em Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada frase que diz que “actividades em Angola estão reduzidas a cerca de dez por 

cento do habitual”; 
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Título: “A presença dos marinheiro do «São Tomé» deu grande ânimo à população” 

Data: 15 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Navio «São Tomé» faz passeio militar até Gabela 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Local onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo cortada. A mesma notícia já tinha sido autorizada com cortes no dia 14 de Abril; 

Título: n.a 

Data: 15 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Tumultos em Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada frase que diz que “actividades em Angola estão reduzidas a cerca de dez por 

do habitual”; 
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Título: “O ritmo do movimento de aviões na ligação com Angola vai ser ainda mais intensificado” 

Data: 17 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: Envio de aviões para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada frase que os aviões enviados “são uma média de dez semanais”;  

Título: “Aceleram-se os preparativos ligados à defesa da província” 

Data: 18 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Envio de reforços do Exército para a defesa de Angola 

Região em evidência; Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada informação que diz que a Força Aérea se está a servir de aviões da T.A.I.P e da 

T.A.F; 
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Título: “Dionísio Eduardo Graça” 

Data: 18 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Comunicado 

Tema: 
Comunicado de particular a informar que se encontra em 

Luanda 

Região em evidência; Luanda 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Comunicado censurado; 

Título: n.a 

Data: 18 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Regresso a França dos participantes do congresso da imprensa 

latina 

Região em evidência; Portugal 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortado parágrafo que diz ter passado, durante o congresso, um documentário sobre 

Angola e o que se tem passado no Norte da região;  
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Título: “Dionísio Eduardo Graça” 

Data: 19 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Comunicado 

Tema: 
Comunicado de particular a informar que se encontra em 

Luanda 

Região em evidência; Luanda 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Comunicado censurado. O mesmo comunicado já tinha sido censurado a 18 de Abril; 

Título: “O «Vera-Cruz» segue também para Luanda 

Data: 19 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Paquete «Vera-Cruz» segue para Luanda 

Região em evidência; Luanda 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Local onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “A notícia da partida das tropas da metrópole causou em Luanda geral satisfação 

Data: 20 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Contentamento em Angola com a partida de novos 

contingentes militares para Luanda 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1)  Artigo autorizado com cortes. Cortados nomes dos navios onde serão transportados os militares; 

Título: “Soldados dos Açores seguem para Angola” 

Data: 20 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Missa em homenagem aos soldados açorianos que partirão 

para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre o número de Infantaria e nome dos navios nos quais os 

soldados serão enviados; 
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Título: “Vila Real acarinhou os seus soldados que vão para o Ultramar” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Soldados de Vila Real partem para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: n.a 

Região onde é escrito o item: Vil Real 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas frases que indicam que, antes das províncias ultramarinas, os soldados 

passarão por Lisboa; 

Título: “Foi apoteótica a despedida da Figueira da Foz aos seus soldados que partem” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Soldados de Figueira da Foz partem para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Figueira da Foz 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas frases que indicam o nome do comandante do batalhão e número do 

regimento; 
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Título: “Vibração patriótica houve em Braga à despedida do seu contingente expedicionário para Angola” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Soldados de Braga partem para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Braga 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas frases que indicam a passagem previa dos militares por Lisboa e o número 

do regimento em que estão integrados; 

Título: “O povo de Tomar aplaudiu os seus expedicionários” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Soldados de Tomar partem para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Tomar 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas frases que indicam número do regimento em que estão integrados; 
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Título: “Devido a avaria foi adiada a partida do paquete «Uíge» para Angola” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Ana.C 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “Quer por mar quer por via área o envio de tropas e de material continua a fazer-se a grande ritmo” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas frases que dão detalhes sobre os barcos que aguardam carregamento; 
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Título: “Tropas do Norte a caminho de Lisboa e com destino ao Ultramar” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Soldados do Porto partem para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Porto 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas do título as palavras ”a caminho de Lisboa”; 

Título: “Abrantes despediu-se calorosamente do destacamento que vai partir para Angola” 

Data: 21 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Soldados de Abrantes partem para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Abrantes 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Do título “Angola” é substituído por “Ultramar”. É ainda cortada a detalhes sobre o 

regimento; 
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Título: “Marrocos está todo contente por apadrinhar a eclosão do «nacionalismo» nas «colónias portuguesas», declarou o rei 

Hassan ao receber os africanos que estiveram em Casablanca a conspirar contra Portugal” 

Data: 22 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 

Rei de Marrocos autoriza Movimentos Nacionalistas das 

Províncias Ultramarinas Portuguesas a instalar a sede do seu 

organismo em Casablanca 

Região em evidência: Marrocos 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Fez 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “Render de Forças de Santo António do Zaire” 

Data: 24 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Tropas de reserva enviadas para Santo António do Zaire 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “Mais material e um contingente de tropas para Angola” 

Data: 24 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Envio de efectivos militares e materiais diversos da metrópole 

para Luanda 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada a palavra “ontem” que indicava a altura em que tinha sido feito o último 

envio; 

Título: “Render de Forças de Santo António do Zaire” 

Data: 25 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Tropas de reserva enviados para Santo António do Zaire 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado. A notícia já tinha tentado ser publicada a 24 de Abril; 
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Título: “O 33º aniversário da entrada do Sr. Prof. Oliveira Salazar para o Governo é amanhã assinalado por cerimónias em sinal 

de confiança e gratidão” 

Data: 26 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Comunicado 

Tema: 
Cerimónias comemorativas do Governo integradas no dia de 

Angola 

Região em evidência: Portugal 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado. 

Título: “Tropas para Angola” 

Data: 26 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Comunicado 

Tema: Envio de contingentes do exército para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes; Cortado parágrafo que informa que “no mesmo movimento deslocaram-se também 

para Angola cinquenta contratados civis para a Companhia Agrícola de Angola”; 
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Título: “Um contingente de Infantaria 15 segue para o Ultramar” 

Data: 27 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Envio de tropas de Tomar para África 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Tomar 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados os pormenores que identificavam o contingente e o percurso que este iria 

fazer; 

Título: “Ainda este mês a visita a Angola do Sr. Ministro do Ultramar?” 

Data: 27 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Comunicado 

Tema: Visita do Ministro do Ultramar a Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado. 
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Título: “A batalha da pátria começou a travar-se em Angola, porventura se entenderá amanhã as outras latitudes e longitudes” 

Data: 28 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Análise do estado do país e possibilidade da batalha de Angola 

se estender noutras frentes 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada frase que diz que “todos os administradores por parte do Estado e todos os 

Delegados do Governo deverão ser substituídos pelo menos de cinco em cinco anos”; 

Título: “Um manifesto à nação” 

Data: 28 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Grupo de intelectuais escreve manifesto à nação onde 

examina o momento que o país está a viver 

Região em evidência: Portugal 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso; 
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Título: “A população de Mucaba, esgotadas as munições e quase sem possibilidade de ser auxiliada, está a defender-se, à arma 

branca” 

Data: 30 de Abril                                          Jornal: O Século 

Género: Reportagem 

Tema: 
Depois de sete horas de combate, população de Mucaba fica 

sem munições e defende-se como pode. 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI (ditado por telefone) 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “Não somos néscios nem cobardes!” 

Data: 4 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Artigo de Opinião 

Tema: 

Os problemas de Angola estão a dominar as conversas na 

metrópole: Deve ou não abandonar-se as colónias 

ultramarinas? é a pergunta que se coloca 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso; 
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Título: n.a 

Data: 4 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Comunicado 

Tema: Companhia de caçadores parte para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “Foi fretado o navio «Ana Mafalda»” 

Data: 4 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Navio «Ana Mafalda» foi fretado pelo exército para transporte 

de tropas e material de guerra 

Região em evidência: n.a 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “Tropas e material de guerra para Angola” 

Data: 4 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de material e tropas para Angola num paquete 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Corte da palavra “amanhã” que refere o período em que o navio partirá; 

Título: n.a 

Data: 4 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Comunicado 

Tema: Companhia de caçadores parte para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição de “companhia de caçadores” por uma palavra escrita à mão mas cuja 

leitura é ilegível; 

2) Já tinha sido tentado publicar este artigo a 4 de Maio; 
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Título: “Mais tropas e material de guerra para Angola” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Castelo Branco 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre local e hora da partida do paquete; 

Título: “Em cavalaria 8 houve uma cerimónia de despedida a um contingente que vai seguir para o Ultramar” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Porto 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Três primeiras palavras do título, “Em cavalaria 8” são cortadas, o mesmo dado é 

anulado no corpo do texto; 
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Título: “Foi homenageado o contingente que vai para Angola” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Leiria 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas referências ao exacto local onde está a ser feita a homenagem; 

Título: “Uma companhia de caçadores de Tomar foi muito aclamada naquela cidade, à partida para Lisboa” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. “Companhia de caçadores” é substituído por “militares”. Cortados pormenores 

referentes à constituição do grupo que vai partir; 
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Título: “Foi confirmado pelo Supremo Tribunal de Justiça Militar o agravamento das penas de seis condenados em Luanda por 

actividades subversivas” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: Penas dos condenados em Luanda por actividades subversivas 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: n.a 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: Partida de tropas de Coimbra para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Coimbra 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre a constituição do grupo de tropas; 
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Título: “Abrantes envia um novo contingente para Angola” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Partida de tropas de Abrantes para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Abrantes 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre local donde as tropas irão partir; 

Título: “De Castelo Branco partiu para Lisboa um contingente de tropas com destino ao Ultramar” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Partida de tropas de Castelo Branco para África 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Castelo Branco 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre local e hora da partida; 
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Título: “Campanha para angariação de ouro ou dinheiro” 

Data: 6 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Angariação de ajuda para as vítimas de Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “ «Faço votos e tenho uma fé inabalável em que a vitória nos há-de acompanhar» - disse o Sr. Ministro do Exército no 

momento da partida de um novo contingente de tropas para Angola, 

Data: 9 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Título 

Tema: n.a 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Apenas está disponível o corte do título onde a palavra “Angola” foi substituída por 

Ultramar; 
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Título: “Numerosos grupos de negros regressam do mato, mas a sua disposição é uma incógnita” 

Data: 12 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Grupos de negros regressam do mato e ninguém sabe o que 

irão fazer 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “Os terroristas de Angola serviam-se, como código, de um «Livro de Namorados» e prova-se que as ordens e a incitação 

à carnificina venham do estrangeiro” 

Data: 12 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
«Livro de Namorados», na origem dos distúrbios no Congo 

Português, tem origem internacional 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Adelino Tavares da Silva (por telefone) 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: N Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “Os presidentes do Ghana e da Indonésia, em comunicado conjunto, afirmaram o seu apoio «à luta dos povos angolanos 

pela reconquista da liberdade»” 

Data: 17 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 

Presidentes do Ghana e Indonésia fazem comunicado 

conjunto para obrigar “Portugal a aceitar os legítimos direitos 

dos angolanos” 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Região onde é escrito o item: Acora 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “O Sr. Ministro do Ultramar regressa a Lisboa na segunda-feira” 

Data: 19 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Partida de Ministro do Ultramar para a Guiné 

Região em evidência: Guiné 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “A cobertura total de patrulhamento estará muito em breve completada, segundo afirmou o Sr. Almirante Armando 

Reboredo” 

Data: 22 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: Regresso à metrópole do subchefe do Estado-Maior Naval 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado .Cortado o título, sem sugestão para alterações, e parágrafo completo, que se referia à chegada de 

fuzileiros a Angola no final de Setembro; 

Título: “O drama já durou muito” 

Data: 23 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Artigo de opinião  

Tema: Sacrifícios feitos pelo patriótico não são recompensados; 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso; 
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Título: “Um contingente de Infantaria 10 sai hoje de Aveiro com destino ao Ultramar” 

Data: 25 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve  

Tema: Partida de contingente da Póvoa do Varzim para Angola 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Póvoa do Varzim 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. A palavra “Angola” é substituída no corpo do texto por “Ultramar”; 

2) Um notícia com o mesmo conteúdo é autorizada com os mesmos cortes, também a 25 de Maio; 
 

Título: “Em cavalaria 8 houve uma cerimónia de despedida a um contingente que vai seguir para o Ultramar” 

Data: 25 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Porto 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Três primeiras palavras do título, “Em cavalaria 8” são cortadas, o mesmo dado é 

anulado no corpo do texto; 
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Título: “Foi homenageado o contingente que vai para Angola” 

Data: 5 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Envio de reforços para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Leiria 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas referências ao exacto local onde está a ser feita a homenagem; 

Título: “Coimbra despede-se dos seus soldados destacados para Angola” 

Data: 25 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de soldados de Coimbra para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Coimbra 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” por “Ultramar” no título e corpo do texto; 
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Título: “Aveiro festejou os seus soldados que partem” 

Data: 25 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Cerimónias de despedida dos soldados de Aveiro que partem 

para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Aveiro 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” e “Províncias Ultramarinas” por “Ultramar” no corpo 

do texto; 

Título: “Castelo Branco despediu-se do seu contingente militar” 

Data: 25 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de tropas de Castelo Branco para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Castelo Branco 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” por “Ultramar; 
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Título: “Um contingente de serviços de subsistência partiu da Póvoa de Varzim para seguir para Angola” 

Data: 25 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve  

Tema: 
Envio de serviços de subsistência da Póvoa do Varzim para 

Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Póvoa do Varzim 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. A palavra “Angola” é substituída no título e no corpo do texto por “Ultramar”; 

Título: “Uma notícia que se não confirma” 

Data: 26 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: 
Apreensão de dinheiro em batelões de Porto Amboim, 

possível prisão de marinheiros 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “Aveiro festejou os seus soldados que partem” 

Data: 26 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Cerimónias de despedida dos soldados de Aveiro que partem 

para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Aveiro 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” e “Províncias Ultramarinas” por “Ultramar” no corpo 

do texto; 

Título: n.a 

Data: 27 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Reportagem 

Tema: 
As histórias que os passageiros do navio «Vera Cruz» trazem 

para contar 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas todas as referências ao 15 de Março e respectivos episódios de luta, às 

povoações abandonadas e fazendas que foram paralisadas; 
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Título: “Castelo Branco despede-se dos seus soldados” 

Data: 27 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Cerimónias de despedidas de soldados de Castelo Branco que 

partem para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Castelo Branco 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” por “Ultramar” no corpo do texto; 

Título: “Despedida de guardas da P.S.P de Coimbra que vão para o Ultramar” 

Data: 28 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de guardas da P.S.P de Coimbra para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Coimbra 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” por “Ultramar”; 
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Título: “O contingente das Caldas da Rainha teve afectuosa despedida” 

Data: 28 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de tropas das Caldas da Rainha par Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Caldas da Rainha 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” por “Ultramar”; 

Título: n.a 

Data: 29 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Encontradas bombas que não chegaram a rebentar nas 

encomendas 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado. Notícia já tinha tentado ser publicada a 28 de Maio; 
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Título: “Material de guerra para o Ultramar” 

Data: 29 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de material de guerra para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” por “Ultramar” no corpo do texto; 

Título: n.a 

Data: 29 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Encontradas bombas que não chegaram a rebentar nas 

encomendas 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

2) Artigo censurado. Notícia já tinha tentado ser publicada a 28 de Maio; 
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Título: n.a 

Data: 29 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Embarcação de navio da marinha mercante para Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Angola” por “Ultramar”; 

Título: “A defesa dos angolanos” 

Data: 30 de Maio                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Apresentados 14.300 requerimentos de armas e explosivos 

em Luanda 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “Baile de beneficência no Hotel Ritz” 

Data: 1 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Aviso 

Tema: Baile de beneficência para auxiliar as vítimas de Angola 

Região em evidência: Portugal/Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “Diamantino Viseu que tem uma propriedade em Angola chegou ontem a Lisboa, dizendo que num centro protestante 

se preparavam os movimentos terroristas” 

Data: 2 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Homem retornado de Angola fala sobre movimentos 

terroristas 

Região em evidência: Portugal/Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre a acção das tropas durante os tumultos; 
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Título: n.a 

Data: 3 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: 
Santarém despede-se de contingente que vai partir para o 

Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada a referência ao número de homens (159) que constituem o destacamento; 

Título: “Transporte de tropas e material” 

Data: 3 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Fretado navio para transporte de material de guerra 

Região em evidência: África 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre a acção das tropas durante os tumultos; 



51 
 

 

 

 

 

 

 

 

Título: “Leiria despede-se das suas tropas” 

Data: 5 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: 
Cerimónia de despedida de soldados de Leiria que partem 

para o ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Tancos 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortado último parágrafo que diz que “fazem parte do destacamento três oficiais 

subalternos, treze sargentos e cento e quarenta praças”; 

Título: “Transporte de tropas e material” 

Data: 5 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Fretado navio para transporte de material de guerra 

Região em evidência: África 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “As relíquias do condestável estiveram presentes na despedida de um destacamento de Vendas Novas” 

Data: 5 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Cerimónia de despedida de soldados de Vendas Novas que 

partem para o Ultramar; 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: n.a 

Região onde é escrito o item: Vendas Novas 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores sobre a constituição do contingente militar; 

Título: n.a 

Data: 7 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de soldados para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortadas referências à data em que as tropas partirão e à companhia a que 
pertencem; 
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Título: “0 «Lobito» trouxe passageiros de Angola” 

Data: 7 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Cargueiro vindo de Angola sobretudo com crianças e mulheres 

chega a Lisboa 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência de que o mesmo cargueiro tinha transportado para Angola 

material de guerra; 

Título: “Um pelotão da G.N.R. vai policiar zonas rurais do Ultramar” 

Data: 5 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: Envio de pelotão da G.N.R para o Ultramar 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortados pormenores que indicam o horário da partida do avião e os nomes dos 

responsáveis pelo pelotão; 
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Título: “Entregou um guião a uma companhia da P.S.P que vai para o Ultramar, o Sr. Ministro do Interior” 

Data: 9 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: 

Escritor brasileiro diz que antes de se preocuparem com 

colonialismo português em África, os brasileiros se devem 

preocupar com o que acontece no Brasil 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “companhia”, no título e corpo do texto, por “contingente”; 

Título: “Antes de bradarmos contra os abusos de portugueses em selvagens africanos procedamos contra os abusos da mesma 

espécie que se verificam em pleno interior do Brasil – escreveu com desassombro o eminente escritor Gilberto Freyre” 

Data: 9 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: 

Escritor brasileiro diz que antes de se preocuparem com 

colonialismo português em África, os brasileiros se devem 

preocupar com o que acontece no Brasil 

Região em evidência: Brasil/África 

Assinatura do item: n.a 

Região onde é escrito o item: Rio de Janeiro 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: n.a 

Data: 12 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Navio de passageiros e contingente militar parte para a Guiné 

Região em evidência: Guiné 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência ao nome e destino do navio; 

Título: “Um contingente de tropas partiu com destino à Guiné” 

Data: 12 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Título 

Tema: n.a 

Região em evidência: Guiné 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição da palavra “Guiné” por Ultramar; 
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Título: “Infantaria 14 vai partir para o Ultramar” 

Data: 13 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de contingente militar de Viseu par ao Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Viseu 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Corte de uma palavra que se tornou ilegível; 

Título: “Influência de uma visita no quadro de uma política” 

Data: 13 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Reportagem 

Tema: Visita do embaixador do Brasil a Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações: 

1) Artigo suspenso; 
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Título: n.a 

Data: 12 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Distinção de comandante da Infantaria por trabalho 

desenvolvido em Angola; 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência ao número da companhia a que pertencia o comandante; 

Título: “O Sr. Tenente-Coronel Manuel Diogo Neto comandante do grupo operacional de Luanda chegou em gozo de férias” 

Data: 14 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Férias de um comandante que se encontrava em Luanda 

Região em evidência: Angola/Portugal 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortado referência de que se tratava de um comandante do “grupo operacional de 

Luanda”; 
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Título: “Grandiosa manifestação de despedida receberam os expedicionários de infantaria 14, de Viseu” 

Data: 14 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Cerimónia de despedida de expedicionários de Viseu que 

partem para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Viseu 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência à companhia a que pertenciam os expedicionários; 

Título: “São de grande monta – segundo se calcula – os prejuízos sofridos pelas casas comerciais de duas povoações saqueadas 

pelos terroristas” 

Data: 14 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: Saque de povoações em Angola 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortado título da notícia e as referências aos prejuízos monetários e físicos causados 

na população; 
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Título: “Abrantes despediu-se carinhosamente do contingente de Infantaria que vai seguir par ao Ultramar” 

Data: 15 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia  

Tema: 
Cerimónia de despedida de contingente que parte de 

Abrantes para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Abrantes 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência a que se trata de um contingente de infantaria; 

Título: “Despedida afectuosa a um contingente de caçadores de Viseu” 

Data: 15 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: 
Cerimónia de despedida de contingente de Viseu que parte 

para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Viseu 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência a que se trata de um contingente de caçadores; 
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Título: ”«A entrega de Angola aos comunistas que a invadem e agridem, significará não apenas o desaparecimento de Portugal 

em África, mas o não aparecimento do Brasil, porque a presença de Portugal no mundo é a do próprio Brasil, escreveu o 

Presidente do Estado de Guanabara” 

Data: 18 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Título e antetítulo 

Tema: Angola e o comunismo 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortado antetítulo que diz ”violento ataque à atitude de Quadros”; 

Título: “O comando do batalhão de infantaria de 14, de Viseu, que vai para o Ultramar” 

Data: 19 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de tropas de Viseu para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Viseu 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada palavra “batalhão”; 
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Título: “Novo Governador-Geral de Angola parte amanhã para Luanda” 

Data: 21 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Novo Governador-Geral de Angola parte para Luanda 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 

Título: “Por descuido rebentou uma granada de mão, que matou um militar e feriu mais três” 

Data: 21 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Rebentamento de granada mata e fere militares 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo censurado; 
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Título: “Recrudesceram os assaltos na região de Carmona mas os contingentes militares e as populações moralizadas pela sua 

presença logravam resistir e repelir os terroristas” 

Data: 25 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Título 

Tema: Assaltos em Carmona 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada palavra “mas” do título;  

Título: n.a 

Data: 26 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Adiada partida de militares da Figueira da Foz para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Figueira da Foz 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência às datas de adiamento;  



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título: “Severo castigo sofreu uma forte concentração de terroristas a quem uma coluna motorizada e um avião da P.A.P 

deram combate 

Data: 26 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Militares travam actividades terroristas 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição de “forças da ordem” por “militares”, corte de outra palavra que o lápis 

azul tornou imperceptível;  

Título: “Uma força militar protegerá os trabalhos da colheita do café em várias fazendas da área de Carmona” 

Data: 26 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Força militar sai de Carmona para proteger colheitas em Lufixe 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: ANI 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Cortada referência à duração que o destacamento militar permanecerá no local; 
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Título: “Mais um contingente de tropas e forças da P.S.P para o Ultramar 

Data: 28 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de tropas e forças da P.S.P para o Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: n.a 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição de “contingente de tropas” por “contingente militar”; 

 

Título: “De carabina aperrada as senhoras da Baía dos Tigres substituem os homens quando eles têm que ir para o mar – 

escreve o                     Jornalista Moutinho Pereira, que já regressou ao seu trabalho no «Comércio»” 

Data: 28 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia 

Tema: 
Regresso de                     Jornalista gravemente ferido em 

Angola ao trabalho 

Região em evidência: Angola 

Assinatura do item: L. 

Região onde é escrito o item: Luanda 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo suspenso;  
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i
 Não aplicável; 

Título: n.a 

Data: 28 de Junho                                          Jornal: O Século 

Género: Notícia breve 

Tema: Envio de tropas de Leiria par ao Ultramar 

Região em evidência: Colónias ultramarinas 

Assinatura do item: Sem assinatura 

Região onde é escrito o item: Leiria 

Existência de iconografia: Sem iconografia 

Observações:  

1) Artigo autorizado com cortes. Substituição de “dia 5” por “brevemente” e de “contingente de tropas” por 

“contingente militar; 

 


