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I- Nota Biográfica 
 
João de Almeida nasceu a 5 de Outubro de 1873 em Cairrão, freguesia de Vila Garcia, concelho 

da Guarda. Descendente da família Fernandes Pacheco e da família de Francisco de Almeida (1º 

vice-rei da Índia). Casou em 14 de Outubro de 1914 com Laura Mendes Leite e teve três filhos: 

Alexandre, João e Maria Clara. 

Concluído o curso liceal na sua cidade natal, forma-se em Filosofia e Engenharia Civil pela 

Universidade de Coimbra. Ingressou na Escola do Exército, donde saiu promovido a alferes, em 

1896, e mais tarde, frequentou o curso de Estado-Maior que completou em 1903. 

Em 1906 embarcou para Angola, como Capitão, revelando as suas qualidades de colonista e 

militar. Em 1907 tomou parte nas operações do Cuamato, distinguindo-se, entre outras, nas 

acções de Pocolo, Mocuma e Bata-Bata. Iniciou a pacificação dos Dembos, ficando conhecido 

como o “Herói dos Dembos”. Em 1908 foi nomeado Governador interino do distrito de Huíla, 

província de Angola, assumindo mais tarde o posto de Governador efectivo. Entre muitos feitos 

na província de Angola destaca-se a fixação definitiva da fronteira meridional e a realização de 

obra notável nos campos administrativo, militar, económico, educativo e civilizacional. Na 

província de Cabo Verde também teve lugar de destaque, nomeadamente como Governador da 

província e Director de obras públicas. Em 1931 foi nomeado Governador Geral de Macau. 

Chegou a ser Ministro das Colónias.  

Em Portugal foi Director da Empresa Eléctrica-Oceânica de Aveiro entre 1920 e 1936 (consultar 

a correspondência recebida de António Machado); Presidente da Real Companhia Vinícola do 

Norte desde 1933; Administrador da Companhia do Papel do Prado desde 1929. 

Monárquico, simpatizante do integralismo, foi demitido do Exército após a proclamação do 

regime republicano, sendo reintegrado em 1918. Participou em diversas conspirações para 

derrubar a República nos anos 20. Após o golpe de 28 de Maio foi um dos nomes apontados para 

a candidatura à chefia da Ditadura.  

Entre outras condecorações salientam-se a Grande Cruz da Ordem do Império; Grande Cruz da 

Aviz. 

Autor de relatórios e de conferências valiosas, devem-se-lhe ainda numerosas obras.  

Obras: Sul de Angola; Visão do Crente, Em Prol do Comum (1931); D. Carlos I (1936); 

Viajantes Espanhóis em Portugal (1948); História do nosso Tempo. 
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Conferências: Ao Serviço do Império (1931); L’Esprit de la Race Portuguese dans son expanson 

outre mer (1931); Nacionalismo e Estado Novo (1932); História do nosso Tempo (1935); Alta 

Cultura Colonial (1937). 

 

 

 

II- História Custodial 
 
 
Documentação proveniente da Fundação José Carlos Ferreira de Almeida, deu entrada no 

Arquivo Distrital da Guarda em Dezembro de 2004 para inventariação. 

 

 
 
 
 

III- Condições de Acesso 
 
A documentação encontra-se no Arquivo Distrital da Guarda e o seu acesso é condicionado. 
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CORRESPONDÊNCIA RELACIONADA 
 
Correspondência recebida pelo Dr. José de Almeida e que faz referência ao General João de 

Almeida: 

Alexandre Magno Fernandes de Oliveira; Albino da Cruz Filipe; Aníbal Soares; António de A. 

Pissarra Loureiro; António Alves Teixeira; António Craveiro Rabaça; António Filippe Gusmão; 

António Inácio das Neves; António M. de J. Duarte; António Martins Freire do Rosário;  

Artur Costa; Augusto César Monteiro; Augusto Dagoberto de Carvalho; Augusto Pina Antunes; 

Beatriz Augusta d’Almeida Bigotte Carvalho; Bernardo de Jesus; Bernardo Lopes; Celestino 

Valle; “Centro 28 de Maio”; Clara... Leite; Dário Abranches; Eduardo da Cruz Melo; Ernesto 

Rodrigues de Deus; Ezequiel Batoreu; Governo Civil de Coimbra; Hospital Militar de Belém; 

João Bernardo da Cunha Mattos; João Caetano Salvado; João José da Fonseca Garcia; João das 

Neves; Joaquim João Ribeiro; José Augusto Diniz; José Clemente Gomes; José Crespo Simões 

de Carvalho; José Freire de Carvalho Falcão; José Gaspar Cabral; José Gonçalves Dias; José 

Lobo; José Pereira Barata; José Telles; Laura; Manuel Caroça; Manuel Telles de Vasconcelos; 

Maria José Martins; Mattos Romão; Ministério do Reino; Nicolau de Almeida; Nicolau de 

Vilhena; Vasco Borges. 
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CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA 
  
REFERÊNCIA: Cx. 01 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 

 
DATAS EXTREMAS: 1909/09/16 – 1953/04/20 
  
DIMENSÕES: 325 documentos 

266 cartas  
13 telegramas  
1 rádio-telegrama  
18 cartões  
8 cartões pessoais 
1 cartão de apresentação 
4 bilhetes 
1 bilhete carta 
19 bilhetes postais 
1 bilhete ilustrado 
1 postal ilustrado 
4 circulares 
1 recorte de jornal 

 
CONTEÚDO: Questões políticas e pessoais: a situação colonial; a prisão e      
               absolvição de João de Almeida; os diversos cargos do  
               General. 
 
 
ESTRUTURA:  Documentação organizada por autores. 
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ALBERTO DE MONSARAZ 
Datas extremas: 1934/01/29-1951/03 
Dimensões:  5 Documentos (3 cartas; 2 cartões pessoais) 
Conteúdo geral: Nomeação de João de Almeida como Presidente da Academia Central do Exército. 
Correspondência relacionada: Nacional-Sindicalismo. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1934 
- Lisboa, 29 de Janeiro – Carta 

Informa que envia alguns documentos, nomeadamente o protesto dos «…pobres proprietários 
que a usura subjuga…». 

- Lisboa, 28 de Junho – Carta 
 Agradecimentos. 
1938 
- Monte do Estoril, 17 de Fevereiro – Carta 

Agradece o exemplar que João de Almeida lhe ofereceu e elogia-o como presidente da Academia 
Central do Exército: «É que as três facetas da sua forte personalidade, o oficial ilustre, o político 
esclarecido e o publicista veterano, concorreram para fazer desse livro uma obra de autêntico 
valor, cheia de oportunidade, de interesse e de patriotismo.»  

- Monte do Estoril, 22 de Abril – Cartão pessoal 
Mostra-se satisfeito pela boa nova da «…missão africana…» para a qual João de Almeida foi 
incumbido. 

1951 
- Março – Cartão pessoal acompanhado de uma carta que foi enviada aos deputados da Nação 

Alberto de Monsaraz é um dos «… nomes que aprovam e subscrevem esta mensagem são os de 
antigos oficiais milicianos, hoje simples civis como antes de haverem sido chamados e adstritos ao 
serviço militar durante a guerra de 1914.» 

 «Alberto de Monsaraz: Alferes, ferido em combate, mutilado, preso, julgado, condenado, 
 exilado, demitido.»  
 
 

 

ALFREDO DA SILVA 
Datas extremas: 1923/04/25-1925/05/24 
Dimensões:  4 Documentos (4 cartas) 
Conteúdo geral: Questões particulares. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1923 
- Paris, 25 de Abril – Carta 
 Comenta a situação política. 
- Madrid, 21 de Maio – Carta 

Informa sobre a maneira como tem enviado os livros; responde a várias questões levanta das por 
João de Almeida na sua última carta. 

1925 
- Madrid, 24 de Maio – Carta 
 Particular: faz referência ao “negócio” tem ambos têm em mãos. 
S/D 
- Paris, 28 de Março – Carta 

Questiona João de Almeida sobre a sua visita a Paris ou a Madrid para conseguirem conversar 
sobre assuntos que dizem respeito a ambos.  
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Inclui três rascunhos de cartas escritas por João de Almeida. 

 
 

ANÍBAL SOARES 
Empreza Editora “Chronica do Exílio”; Redacção do Correio da Manhã 
Datas extremas: 1913/03/31-1924/06/13 
Dimensões:  5 Documentos ( 5 cartas) 
Conteúdo geral: Conflito entre Republicanos e Monárquicos. 
Correspondência relacionada: Luís de Magalhães; correspondência remetida por Aníbal Soares a José de 
Almeida – Cx. 1 – Dr. José de Almeida 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1913 
- Paris, 31 de Março – Carta 

Empreza Editora “Chronica do Exílio”; agradece as notícias sobre a fé monárquica dos 
portugueses; crítica a República a propósito das novas contribuições; fala de Martins de Carvalho 
(Fernando) como primeira cabeça política; dá notícias da “Chronica” que completa quase o 1º 
volume. 

1921 
- Lisboa, 17 de Fevereiro – Carta 
 Redacção do Correio da Manhã 

Convite para que o Coronel João de Almeida escreva uma crónica acerca de questões militares 
(técnicas ou políticas) que lhe pareçam interessantes, nacionais ou internacionais. 

1922 
- Lisboa, 4 de Dezembro – Carta 

Dá conta da conversa que teve com Sua Majestade em função do pedido feito pelo Coronel João 
de Almeida, acerca de combinações políticas de utilidade nacional, e na qual lhe é permitido 
entender-se com o Conselheiro Ayres D’Ornelas. 

1923 
- Lisboa, 26 de Dezembro – Carta 

Fala da confusão que existe a respeito da fusão dos Bancos, pois a eleição da direcção só será dia 
31, como o informou o Lobo d’Avila (Director do Colonial); faz votos para que não tenha que 
demorar-se muito em África pois faz muita falta no Continente. 

1924 
- Bruxelas, 13 de Junho – Carta 

Conflito entre Republicanos e Monárquicos; acordo feito entre Moreira de Almeida e os 
Miguelistas; dúvida se D. Manuel deixa o trono em favor de seu filho, D. Miguel,  neste caso  
a Monarquia ficaria mais fraca e perturbada do que em 4 de Outubro; pensa-se em fundar um 
novo jornal monárquico que, embora sem abrir hostilidades contra os republicanos tente metê-los 
um pouco na ordem. 

 

 

ANTÓNIO EÇA DE QUEIROZ 
Datas extremas: 1915/04/13-1915/04/13 
Dimensões:  1 Documento (1 carta) 
Conteúdo geral: Críticas literárias.  
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
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1915 
- Porto, 13 de Abril - Carta 

Mostra-se indignado pelas objecções que João de Almeida fez ao seu último livro. Inclui um 
rascunho da carta enviada por João de Almeida a António Eça de Queiroz e na qual apresenta as 
tais objecções. 

 
 
 

ANTÓNIO MACHADO 
Datas extremas: 1924/01/25-1924/04/30 
Dimensões:  7 Documentos (7 cartas) 
Conteúdo geral: Situação financeira da Empresa Eléctrica. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1924 
- Coimbra, 25 de Janeiro – Carta 

Dá algumas informações acerca da situação na Província de Angola «… com o fim único de o 
prevenir de qualquer cilada…» visto que «… o amigo vai ser reintegrado e que lhe querem 
impingir a colaboração do governo de tal província.»  

- Aveiro, 7 de Março – Carta 
Informa que a Central começou a funcionar e com luz superior à da “Central dos Campos”, mas 
informa que a situação financeira o preocupa muito. 

- 8 de Março – Carta 
 Discute assuntos literários. 
- Aveiro, 19 de Março - Carta  

Queixa-se da falta de dinheiro e informa da situação financeira difícil pela qual está a passar a 
“Eléctrica”; espera a vinda dos irmãos de João de Almeida para resolução da situação. 

- 15 de Abril – Carta 
 Informa que envia os boletins meteorológicos publicados no Boletim Oficial de 1899 a 1902. 
- 29 de Abril - Carta 
 Agradece os livros enviados e comenta a construção e queima de 2 fornos de cal no “Ervatas”. 
- 30 de Abril – Carta 

Solicita que João de Almeida dê ordens no sentido de serem feitos todos os despachos, visto ser 
fim de mês. 

 
 
 
 

ANTÓNIO VALLADARES BOTELHO 
Ministro da Guerra 
Datas extremas: 1927/07/23-1937/03/29 
Dimensões:  9 Documentos (5 cartas; 4 telegramas) 
Conteúdo geral: Questões particulares. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1927 
- Figueira da Foz, 23 de Julho – Carta 

Relata as diligências feitas para que João de Almeida não fosse importunado após a entrevista que 
está para dar.   

- Figueira da Foz, 29 de Julho – Carta 
 Manifesta a sua opinião relativamente a João de Almeida.  
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- Coimbra, 9 de Dezembro – Telegrama 
 Cumprimentos e felicitações. 
1932 
- Braga, 17 de Abril – Carta 
 Dá notícias de como estão a decorrer os preparativos da ida de João de Almeida a Fafe. 
- Braga, 27 de Dezembro – Carta 

Escreve em favor de Luís Frederico Azevedo e Mello, o qual pretende ir para o ultramar e 
necessita ser recomendado ao Major do Estado Maior – Luís Pinto 

 Lelo.   
- Porto, 9 de Maio – Telegrama 

Informa que tudo corre bem para a realização da conferência; tem anexada uma informação de 
João de Almeida a solicitar remessa de 150 convites. 

- Porto, 13 de Maio – Telegrama 
 Informa que telefona ainda hoje à meia noite. 
1936 
- Braga 1 de Julho - Telegrama 
 Agradece benevolência no processo disciplinar que vai decorrer contra Filipe Moura Coutinho. 
1937 
- Braga, 29 de Março – Carta 

Informa que foi julgado em conselho de disciplina, pela segunda vez, o Capitão Luís Frederico 
Azevedo e Mello e solicita que, sendo o Dr. João de Almeida chamado a depôr, faça justiça ao seu 
amigo. 

 
 
 

ASSECA 
Datas extremas: 1913/09/13-1927/10/01 
Dimensões:  4 Documentos (4 cartas) 
Conteúdo geral: Questões particulares. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1913 
- Felixtorre – Beam Villa, 13 de Setembro – Carta 
 Dá notícias do casamento de Sua Magestade e dos acontecimentos em Portugal.  
1914 
- Felixtorre – Beam Villa, 21 de Novembro – Carta 
 Dá notícias de Portugal: «…tomar parte na batalha ao lado dos aliados, mas a Inglaterra  
 não quer que Portugal entre pois as desvantagens … não compensam as desvantagens» 
1921 
- S. João da Pesqueira – Quinta de Sidró, 6 de Agosto – Carta 
 Questiona a conversa com o Embaixador. 
1927 
- S. João da Pesqueira – Quinta de Sidró, 1 de Outubro – Carta 
 Diz não ter tempo para mais nada já que se vai deslocar para o estrangeiro. 
 
 
 

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA NA PROVÍNCIA 
Datas extremas: 1924/01/26-1924/04/11 
Dimensões:  8 Documentos (5 cartas; 3 cartões pessoais) 
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Conteúdo geral: Questões particulares. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1924 
- Lisboa, 26 de Janeiro – Carta 

Nome do remetente indecifrável: Informa que já conversou sobre o aspecto jornalístico do caso da 
reintegração de João de Almeida. 

- Lisboa, 6 de Fevereiro – Carta 
 Dá conta do que se tem passado em Lisboa e em termos pessoais. 
- Sal Rei, 17 de Março – Carta 

Nome do remetente indecifrável: Agradece a disposição de João de Almeida em assistir à 
trasladação dos restos mortais de seu irmão. 

- Sal Rei, 30 de Março – Carta 
 João Camilo Antão; envia cumprimentos. 
- Sal Rei, 11 de Abril – Carta 

Miguel Lopes da Silva, notário público; questões burocráticas: solicita que João de Almeida 
coloque mais um selo num Boletim por ele enviado. 

- Cartões Pessoais 
Francisco Diogo da Costa – engenheiro 
Miguel António de Carvalho 
José de Sousa Santos Júnior – sócio gerente da firma Sousa Santos & C.ª 
 
- Inclui um rascunho de carta enviada por João de Almeida. 
 
 
 

EURICO CAMEIRA 
Datas extremas: 1909/09/16-1914/10/13 
Dimensões:  6 Documentos (6 cartas) 
Conteúdo geral: Política nacional e internacional, com ênfase em Angola. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1909 
- 16 de Setembro – Carta 
 Comenta o facto de ter sido nomeado delegado e justifica o seu desapontamento. 
1910 
- 16 de Maio – Carta 
 Relata acontecimentos ocorridos em Angola e que o perturbaram. 
1912 
- 29 de Dezembro – Carta 
 Comenta assuntos particulares. 
1914 
Inclui um rascunho de carta, com alguns códigos, datada de 23 de Abril de 1914, remetida da 
Bahia. 
- 4 de Outubro – Carta 

Comenta a política nacional e internacional, com especial ênfase nas expedições a Angola e a 
Moçambique; em parte escrita em código. 

- 6 de Outubro – Carta 
Solicita indicações para proceder a algumas directrizes gerais; em parte escrita em código.  

- 13 de Outubro – Carta 
 Envia notícias, também de âmbito político, mas em código. 
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FAMÍLIA REAL 
Datas extremas: 1913/05/04-1945/11/15 
Dimensões:  10 Documentos (6 cartas; 3 telegramas; 1 cartão) 
Conteúdo geral: Questões políticas: movimento revolucionário e amnistia; João de Almeida: “Herói  
               dos Dembos”. 
Correspondência relacionada: Luís de Magalhães; Asseca. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
D. Manuel 
1913 
- Muenchen, 4 de Maio – Telegrama 
 Informa qual a caixa postal na Bahia. 
- Alemanha, 27 de Agosto – Carta 

Resposta à carta de João de Almeida, mas sem informações precisas do que se passa em Portugal, 
já que tem estado ocupado com a proximidade do seu casamento que deve ter lugar daí a oito dias.  

1914 
- Inglaterra, Natal de 1914 – Carta 

Informa que: «Sou contra todo e qualquer movimento que se queira fazer em Portugal durante esta 
tremenda guerra.» Enumera as suas razões e as consequências que, em sua opinião daí adviriam. 

1915 
- Abril – Carta 

Anuncia a amnistia que lhe foi dada e faz votos para que regresse a Portugal o quanto antes, mas 
avisa «vai cair no meio de muita intriga…». 

1928 
- Versailles, 7 de Agosto – Carta 

Informa que não existe possibilidade de encontro com João de Almeida antes dos finais de 
Setembro. 

1931 
- 22 de Dezembro – Carta 

Agradecimento da oferta do seu livro: “Em Prol do Comum…” e da sua conferência: “L’Esprit de 
la Race Portuguese dans son expanson outre mer”. 

Correspondência remetida por João de Almeida a D. Manuel 
1928 
- Lisboa, 30 de Julho – Carta 

Explica todos os aspectos que levaram ao equívoco de o considerarem candidato à presidência e dá 
conta de tudo o que tem feito para demonstrar o apoio à candidatura de Carmona. 

  
D. Amélia 
1931 
- Paris, 22 de Novembro - Telegrama 

Escrito em francês por Pinto, informa que D. Amélia receberá João de Almeida, informa o dia e a 
hora. 

1934 
- Versailles, 30 de Novembro - Carta 

Carta dirigida a Fernandes de Oliveira e que contém fotografias enviadas para remeter a  João de 
Almeida, o Herói dos Dembos. 
Tem anexado dois rascunhos da carta escrita por João de Almeida a agradecer as fotografias 
enviadas. 

1945 
- Lechesnay, 15 de Novembro - Telegrama 
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 Agradecimento dos livros enviados. 
 
S/D - Cartão 
 Agradecimento de um telegrama recebido. 
Alguns rascunhos de cartas escritas por João de Almeida (incompletos). 
Um cartão pessoal de João Sequeira – Administrador Geral da Casa de Bragança. 

 

 

FERNANDO DE CARVALHO 
Datas extremas: 1926/08/19-1927/09/01 
Dimensões:  3 Documentos (2 cartas; 1 bilhete postal) 
Conteúdo geral: Diligências políticas. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1926 
- Lisboa, 19 de Agosto – Bilhete postal 
 Mostra-se preocupado com o estado de saúde do Coronel João de Almeida. 
1927 
- Lisboa 28 de Agosto - Carta 
 Discussão de  algumas questões políticas. 
- Lisboa, 1 de Setembro – Carta 
 Dá conta de algumas diligências políticas feitas a quem de direito. 
 
  
 

FERNANDO MARTINS DE CARVALHO 
Datas extremas: 1913/07/05-1913/08/29 
Dimensões:  2 Documentos (2 cartas) 
Conteúdo geral: Questões de política nacional. 
Correspondência relacionada: Aníbal Soares. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1913 
- Rio, 5 de Julho – Carta 

Mostra-se preocupado com a situação política e informa que: «Entretanto irei auscultando 
timidamente o terreno e breve lhe direi impressões mais pormenorizadas acerca de  planos.»  

 João de Almeida faz, nesta mesma carta, um rascunho de uma outra carta por si enviada. 
- Rio, 29 de Agosto – Carta 

Destaca alguns trechos de uma carta remetida por John Walter, que questiona a actual morada de 
João de Almeida. 

 João de Almeida faz, nesta mesma carta, um rascunho de uma outra carta por si enviada.  
Inclui um rascunho de carta escrita por João de Almeida (incompleto). 

 
 

FERNANDO DOS SANTOS COSTA 
Datas extremas: 1933/09/12-193/09/16 
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Dimensões:  2 Documentos (2 cartas) 
Conteúdo geral: Agradecimentos. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1933 
- Oliveira do Hospital, 12 de Setembro – Carta 

Informa João de Almeida acerca de um artigo “Reformas dos Oficiais do Exército” que deverá ser 
publicado no jornal “O Século”. 

- Oliveira do Hospital, 16 de Setembro – Carta 
 Agradece a «gentil deferência» que João de Almeida teve para com ele. 
 
 
 

FIDELINO DE FIGUEIREDO 
Datas extremas: 1922/12/13-1952/07/17 
Dimensões:  19 Documentos (17 cartas; 1 cartão; 1 bilhete postal) 
Conteúdo geral: Partida e regresso de João de Almeida de Cabo Verde; felicita João de Almeida pela 
medalha de ouro. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1922 
- Lisboa, 13 de Dezembro – Carta 

Justifica a sua ausência na conversa com João de Almeida durante o trajecto de Aveiro para 
Lisboa. 

1923 
- Lisboa, 26 de Outubro – Carta 

Envia os pêsames pelo falecimento da mãe de João de Almeida e agradece a oferta do livro sobre o 
fascismo. 

- Lisboa, 27 de Novembro – Carta 
 Questiona João de Almeida sobre a sua partida para Cabo Verde.  
1924 
- Lisboa, 13 de Julho – Carta 
 Faz votos para o rápido restabelecimento de João de Almeida. 
- Lisboa, 15 de Julho – Carta 
 Dá as boas vindas a João de Almeida pelo seu regresso de Cabo Verde. 
- Lisboa, 19 de Julho – Carta 
 Comenta a conversa que teve com João de Almeida. 
1925 
- Lisboa – “Portugália” Rev. Cultura, Tradição e Renovação Nacional, 15 de Novembro – Carta 
 Comenta o facto de cartas reservadas de João de Almeida terem vindo a público. 
- Lisboa – “Portugália” Rev. Cultura, Tradição e Renovação Nacional, 15 de Novembro - Carta 
 Agradece a amabilidade da oferta do seu último projecto. 
1926 
- Lisboa – Revista de História, 21 de Agosto – Carta 
 Faz votos de melhoras e marca encontro. 
1927 
- Lisboa – Biblioteca Nacional, 22 de Junho – Cartão 
 Solicita que João de Almeida possa ter uma conversa consigo sobre «matéria de  interesse geral». 
1928 
- Madrid – Redacção de “El Debate”, 20 de Junho – Carta 
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Dá os parabéns pela medalha de ouro: «…publicamente ser reconhecida a sua missão de 
africanista inimitável, como militar e administrador, como verdadeiro conquistador e criador de 
todo um Districto…». 

1930 
- Madrid, 11 de Fevereiro – Carta 
 Elogia o trabalho de João de Almeida. 
- Lisboa, 19 de Junho – Carta 

Pede desculpa por não ter estado presente na homenagem que lhe foi feita pelos amigos e sobre a 
qual recebeu uma brochura-relato. 

1931 
- Lisboa, 4 de Outubro – Carta 

Informa que para o pedido de João de Almeida sobre uma cronologia dos descobrimentos 
encontrou três obras que talvez lhe interessem, envia-lhe uma delas. 

- Lisboa, 6 de Dezembro – Carta 
 Apresenta Gustavo de Vasconcelos que pretende entrar no mundo burocrático das Colónias. 
1932 
- Lisboa, 20 de Junho – Carta 
 Agradece a oferta do conferência “Nacionalismo e Estado Novo”. 
1938 
- Lisboa, 28 de Janeiro – Carta 

Agradece a oferta de mais uma obra de João de Almeida que «…compendiam trabalhos  da 
Escola Central de Oficiais…» e elogia «…o incessante trabalho de dignificar e levantar a sua 
nobre profissão…»; solicita o intermédio de João de Almeida para a colocação como médico na 
Escola Central de Oficiais de um amigo de infância, Ricardo Horta da Franca. 

1948 
- Lisboa, 16 de Julho – Carta 
 Agradece a oferta do livro “Viajantes Espanhóis em Portugal”. 
1952 
- Porto, 17 de Julho – Bilhete postal 

Dirigido a Aurélio Augusto de Azevedo dá conta do seu internamento e portanto informa que terá 
o maior gosto em receber os livros de João de Almeida quando sair do hospital. 

Inclui três recibos passados por João de Almeida a Fidelino de Figueiredo provenientes da venda 
de alguns livros. 
 
 
 

GOMES DA COSTA 
Datas extremas: 1911/01/09-1922/12/04 
Dimensões:  2 Documentos (1 carta; 1 postal ilustrado) 
Conteúdo geral: Comentários sobre a política nacional. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1911 
- Paris, 9 de Janeiro – Postal ilustrado 
 Felicitações pelo regresso de João de Almeida. 
1922 
- Ponta Delgada, 4 de Dezembro – Carta 
 Dá notícias dos Açores e solicita notícias sobre a vida política nacional. 
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GONÇALO PEREIRA PIMENTA DE CASTRO 
Datas extremas: 1931/12/26-1933/07/26 
Dimensões:  3 Documentos (3 cartas) 
Conteúdo geral: Nomeação de João de Almeida para o cargo de Director da Escola Central de 
               Oficiais. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1931 
- Arcos de Valdevez, 26 de Dezembro – Carta 
 Deseja um ano novo cheio de prosperidade e relata alguns dos seus feitos. 
1932 
- Lisboa, 27 de Maio – Carta 
 Felicita o Brigadeiro João de Almeida pela conferência por ele proferida. 
1933 
- Arcos de Valdevez, 26 de Julho – Carta 

Mostra-se satisfeito com o facto de João de Almeida ter sido nomeado Director da Escola Central 
de Oficiais.  

 
 
 

HENRIQUE GALVÃO 
Director da Revista “Portugal Colonial” 
Emissora Nacional de Radiofusão (Ministério das Obras Públicas e Comunicações) 
Datas extremas: 1930/05/16-1945/02/09 
Dimensões:  40 Documentos (20 cartas; 1 bilhete; 6 bilhetes postais; 1 telegrama; 11 cartões; 1    cartão 
pessoal) 
Conteúdo geral: Prisão de João de Almeida no Forte de Elvas; movimento organizado por integralistas; 
questões literárias. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1930 
- Lisboa, 16 de Maio – Carta 
 Felicita João de Almeida pela entrevista na “Voz” sobre o Acto Colonial. 
- Lisboa – Companhia Nacional de Navegação, 9 de Junho – Carta 

Mostra-se solidário com a prisão de João de Almeida (prisão no Forte de Elvas): «Triste época 
esta em que vivemos. Recordo rapidamente a vida e a obra de V.ª Ex.ª recapitulando uma por uma 
essas páginas admiráveis do “Sul de Angola” e olho depois para esta paisagem desordenada dos 
valores portugueses. É desolador, depois de tudo isso saber que está numa prisão do País que tanto 
lhe deve e que tão bem serviu.» 

- Lisboa, 17 de Novembro – Carta 
 Agradece a manifestação de simpatia para consigo. 
1931 
- Lisboa – Companhia Nacional de Navegação, 6 de Outubro - Carta 

Comenta a vida política nacional: «Apesar de estar sem prestígio algum e todos reconhecerem que 
a permanência do governo no Poder representa um perigo para a própria situação, o que é certo é 
que eles não mostram dar por isso…» 

- Paris, 27 de Outubro – Bilhete postal 
 Cumprimentos. 
- Paris, 27 de Outubro – Carta 

Informa que será entregue ao Marechal Lyantry o livro: “Sul de Angola”; comenta a Exposição 
patente em Paris: «…tem-me desiludido um pouco…No fundo apenas um bom negócio para a 
França e uma boa oportunidade para Portugal cuja representação é realmente interessante.» 
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Inclui um pedido, feito por João de Almeida ao Ministro da Guerra, de prorrogação de licença 
concedida ao Tenente Galvão a fim de auxiliar na conferência.   

- Paris, 12 de Novembro – Telegrama 
 Informa a sua chegada. 
- Lisboa – Companhia Nacional de Navegação, 7 de Novembro – Carta 
 Questiona sobre o nome a colocar na capa de mais um trabalho de João de Almeida. 

Inclui um bilhete remetido por João de Almeida, datado de 1 de Maio de 1932, com  
 votos de êxito para o Tenente Henrique Galvão. 
1932 
- 1 de Maio - Carta 

Solicita a dedicação de João de Almeida para o seu cunhado, António Patacho, e para António 
Pinto Machado, que foi afastado do Exército por monarquismo. 

- Madeira, 7 de Maio – Bilhete postal 
 Cumprimentos. 
- No mar – Companhia Nacional de Navegação, 19 de Julho – Carta 

Informa que se encontra em viagem para Lourenço Marques e elogia mais um trabalho de João de 
Almeida. 

- Paris, 19 de Dezembro – Bilhete postal 
 Cumprimentos. 
- Luanda – Direcção das Feiras de Amostras Coloniais – Cartão 

Dá conta do «…abandono, a tristeza, a decadência…» em que transformou Angola e reitera que 
«…só uma mão como a sua daria a isto a vida e o ritmo que o salvaria em pouco tempo.» 

- Porto, 29 - Direcção das Feiras de Amostras Coloniais – Cartão 
Comunica que o nome de João de Almeida foi diversas vezes citado e homenageado em diversos 
eventos. 

1933 
- Lisboa, 19 de Junho – Carta 
 Felicita-o pela nomeação para a Escola Central de Oficiais. 
1934 
- Porto, 27 de Junho - Carta 
 Fala de novo no nome do Capitão Norberto Nunes para ser colocado na Escola.  
- Paris, 21 de Novembro – Bilhete postal 
 Cumprimentos. 
- Lisboa, 28 de Dezembro – Carta 

Apresenta alguém (o portador da carta) que pretende matricular-se ou frequentar como assistente a 
Escola de Educação Física do Exército. 

- Porto – Órgão Oficial da Exposição Colonial – Cartão 
 Envia metade de um artigo. 
- Porto – Órgão Oficial da Exposição Colonial – Cartão 

Previne João de Almeida sobre o último boato a seu respeito: «à frente dum movimento organizado 
por integralistas.» 

- Porto – Órgão Oficial da Exposição Colonial – Cartão 
 Informa que mais um original foi encaminhado para a tipografia a fim de ser trabalhado. 
- Porto – Órgão Oficial da Exposição Colonial – Cartão 
 Apresenta António Patacho, que pretende um lugar na Câmara Municipal. 
- Porto – Órgão Oficial da Exposição Colonial – Cartão 
 Abraça-o pelo êxito da Conferência de Caxias. 
1938 
- Lisboa, 27 de Janeiro – Carta 

Apresenta António Gomes Namorado, que está interessado em obter esclarecimentos sobre a 
possibilidade da intervenção dos Oficiais da Marinha na missão militar às colónias. 

1942 
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- Funchal, 12 de Agosto – Bilhete postal 
 Cumprimentos. 
1945 
- Funchal, 9 de Fevereiro – Bilhete postal 
 Cumprimentos. 
 
S/D - Lisboa – Emissora Nacional de Radiofusão (Ministério das Obras Públicas e Comunicações) 
 - Cartão 
 Apresenta Eduardo Rodrigues «…para uma pretensão que tem junto da Companhia de  
 Moçambique.» 
- Lisboa – Emissora Nacional de Radiofusão (Ministério das Obras Públicas e Comunicações) 
 - Cartão 
 Envia a intercalação feita a um discurso. 
- Lisboa – Emissora Nacional de Radiofusão (Ministério das Obras Públicas e Comunicações) 
 - Cartão 
 Coloca-se ao dispor para fazer a revisão de textos. 
- Lisboa – Emissora Nacional de Radiofusão (Ministério das Obras Públicas e Comunicações) 
 - Cartão 
 Apresenta Jorge Tibério, o qual pretende uma colocação na Companhia de Moçambique. 
- Luanda – Carta 

Dá conta dos seus trabalhos em Angola, e não só, e mostra-se convicto que «…completarei o 
estudo mais importante que se tem feito em Angola desde à muitas centenas de anos.» 

- Porto – Carta 
 Dá conta dos seus trabalhos e informa o nome do rapaz que recomendou.  
- Madrid – Carta 
 Informa que enviou já os capítulos que estava a copiar. 
- Lisboa – Companhia Nacional de Navegação – Carta 

Dá conta de algumas conversas acerca de João de Almeida: «Tenho sido procurado por imensa 
gente que deseja sacrificar-se por V.ª Ex.ª e que oferece os seus serviços. São as gaivotas do bom 
tempo – aquelas mesmo que só aparecem com o sol nascente.» 

- Cartão Pessoal 
- Carta 
 Enumera alguns reparos a um texto escrito por João de Almeida. 
- Bilhete 
 Informa que deixa com o bilhete os papéis que João de Almeida lhe entregou. 
- Carta 

Informa que as coisas pertencentes a João de Almeida já se encontram no seu gabinete e espera 
indicações para lhas enviar. 

- Carta 
 Comenta e elogia a forma de escrever de João de Almeida. 
- Carta 
 Informa que levará ele próprio a remessa dos exemplares da “História do Nosso Tempo”. 
 
 
 

HENRIQUE DE PAIVA COUCEIRO 
Governador Geral de Angola 
Datas extremas: 1930/12/17-1944/11/28 
Dimensões:  5 Documentos (21 cartas; 2 bilhetes; 1 cartão de apresentação) 
Conteúdo geral: Situação política e social em Angola. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
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1930 
- Santo Amaro de Oeiras, 17 de Dezembro – Carta 

Reconhece a homenagem e justiça feita num artigo da “Voz” ao Marechal Gomes da Costa; 
dirige-lhe uma rectificação publicada acerca de Mousinho, uma inexactidão injusta chamar 
à Companhia Gungunhana “Campanha Gloriosa de Mousinho: «Na Companha de 
Gungunhana Mousinho era um simples Comandante de Esquadrão na Coluna D’ 
Inhambana… do mando superior de António Eanes, Comissário Régio de Moçambique. 
O Comandante Galhardo foi o Comandante da Coluna d’Inhambana, e o Major Gomes 
Pereira da Coluna de Lourenço Marques. 

1931 
- Santo Amaro de Oeiras, 18 de Novembro – Carta 
 Agradecimento do livro “Em prol do Comum” que evidencia o seu «patriotismo  esclarecido, 
apontando os horizontes largos e os altos objectivos que foram a 
 Política do Passado, e que todos os portugueses querem que se tornem o guia da  
 Política do Presente». 
- Santo Amaro de Oeiras, 4 de Dezembro – Carta 
 Agradecimento da conferência “Ao Serviço do Império” proferida por João de  
 Almeida e realizada na Exposição Colonial de Paris, uma apologia magnífica da  
 descoberta e da conquista civilizadora. 
1932 
- Santo Amaro de Oeiras, 19 de Dezembro – Carta 
 Informações sobre locais onde João de Almeida em condições de fornecerem 
 dados biográficos, nomeadamente a Biblioteca Nacional (onde se encontra a  
 Colecção de “Dia” onde Eanes escreveu, antes de ser ministro em 1891, e o seu 
 “Relatório” sobre Moçambique de 1893; também o Arquivo do Ministério das 

Colónias, ou a Sociedade de Geografia, ou ainda a Agência Geral; a respeito da “Ordem do 
Império Colonial” Paiva Couceiro ignora a lista dos agraciados, mas crê serem o Coronel Artur de 
Paiva, os velhos pioneiros da agricultura de Massamedes (Duarte de Almeida – Fazendas do Vale 
de S. Nicolau). 

1936 
- Lisboa, 26 de Junho – Bilhete 
 Aplaude a conferência proferida por João de Almeida.  
1937 
- Santo Amaro de Oeiras, 27 de Junho – Bilhete 
 Agradece a visita embora estivesse ausente. 
1944 
- Lisboa, 28 de Novembro - Carta 

Uma carta dirigida a João de Almeida para se subscrever como signatário de uma iniciativa de 
aquisição de um retrato de Paiva Couceiro, a óleo, pintado por Abel Manta, a fim de ser exposto 
no Museu de Angola: «…aquisição do retrato do militar e administrador colonial ilustre cujo nome 
ficou indissoluvelmente associado à história contemporânea de Angola – à sua pacificação e 
ocupação, à sua organização administrativa e ao seu desenvolvimento económico.» 

S/D 
- Luanda, 27 – Carta 
 Dá notícias dos acontecimentos em Angola, nomeadamente a submissão dos Dembos. 
- Luanda, 4 de Janeiro – Carta 

Discute questões militares, nomeadamente o bom o mau comportamento de oficiais e soldados no 
que se refere à guerra; dá conta do que se tem passado na Província e no Reino. 

- Luanda 2 de Fevereiro – Carta 
Solicita opinião acerca do relatório do médico L. B. d’Assumpção Velho a respeito do Forte 
Roçadas; coloca ao critério de João de Almeida a questão do arrendamento ou não da granja ao 
Visconde do Giraud; discute o orçamento que a metrópole lhe confiou; Dá conta de uma 
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comunicação que deve ter chegado a João de Almeida por parte do Distrito a propósito de duas 
plantas indignas: Acanthosicyos hórrida e Aristida prodigiosa; discutem questões militares. 

- Luanda, 27 de Fevereiro – Carta 
Pede informações sobre algum oficial qualificado em questões de agricultura e fomento, promoção 
do trabalho indigna, etc.; dá conta do que se passa em Luanda. 

- S. Tiago – Barco do Ambaca (Cabo Verde), 1 de Março - Carta 
Dá conta das diligências feitas para enviar a João de Almeida mais meios para prosseguir a sua 
missão, nomeadamente, tropas, dinheiro, barcos. 

- Luanda, 8 de Março – Carta 
É enviado o Tenente Montanha para que seja colocado em lugar a destinar a João de Almeida; 
informa que as lanchas chegaram e qual o destino que lhes foi dado; a questão da escravatura em 
Angola foi discutida pelo Parlamento Inglês. 

- Luanda, 9 de Abril – Carta 
Informa que seguem no mesmo paquete desta carta o Varela e três oficiais; são discutidas questões 
ligadas com o orçamento e questões de aproveitamento de meios e pessoas para que o progresso 
seja uma realidade.  

- Luanda, 17 de Abril – Carta 
Renova o abraço pela agradável notícia da ocupação de Evala; pediu a exoneração do cargo 
devido à entrada de um novo ministério, mas foi declarado que continuasse; informa das 
solicitações feitas ao Governador Ferreira de Almeida. O Capitão Camacho, que era Capitão-mór 
do Cuito, foi nomeado Governador de Tete e ainda não conseguiu ninguém em circunstâncias que 
o substituísse. 

- Luanda, 3 de Maio – Carta 
Seguem com esta carta 5 exemplares do Projecto de Orçamento; dá explicações sobre a falta de 
dinheiro no fraco orçamento destinado ao Distrito; segue para Lubango para apresentação no 
Governo do Distrito o agrónomo Sacramento Monteiro; «O telegrama para autorização do nome 
de D. Manuel ao porto de Evala foi dirigido a Sua Magestade dizendo que o Governador de Huilla 
pedia» - foi autorizado e os pormenores da maneira como será efectuado serão publicados no 
próximo número da “Voz de Angola”. 

- Luanda, 3 de Maio – Carta 
Mostra-se indignado pelo facto de João de Almeida se encontrar preso; na impossibilidade de 
Roçadas se descolar para Lubango dá a informação que segue em seu lugar um Capitão 
recomendado como «trabalhador honesto e conhecedor de serviços vários»; o Governo em Lisboa 
estava «em apuros», o mesmo se passando com a praça em Angola: «está aflita e já reclamou 
directamente para o governo».  

- Luanda, 18 de Maio – Carta 
Dá notícias do que se passa em Angola e espera a passagem de João de Almeida para discussão do 
Relatório dos Dembos. 

- Luanda, 26 de Agosto – Carta 
«Nós não temos olhos nem ouvidos senão para a bandeira, e para que ela tenha todo o nosso 
serviço, é preciso acostumar os olhos e os ouvidos a trabalharem acima de todos esses rumores do 
mundo dos tortos, dos invejosos ou dos chatos». Fala da troca de postos de alguns oficiais e dá 
conta da entrada de novos.   

 
S/D - 21 de Janeiro – Carta 
 Escreve a dar notícias pessoais e para dar resposta às cartas de João de Almeida. 
- 2 de Fevereiro – Carta 

Explica que as desconfianças que João de Almeida tem em relação a ele não têm fundamento; dá a 
sua opinião relativamente a certas questões colocadas por João de Almeida.  

- 14 de Abril – Carta 
Escreve de Espanha; comenta a situação política e militar em Portugal; convida João de Almeida a 
visitá-lo. 
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- 5 de Julho – Carta 
Comenta e critica a situação política em Portugal, os governantes: «E não sei de onde hão-de vir 
as forças humanas capazes de fazer de nós um país decente»; sente-se indignado pelo abandono da 
ocupação de Cuito; acedeu permanecer no partido na condição de poder escrever no jornal 
respectivo (Correio da Manhã) para exprimir a sua opinião. 

- Cartão de apresentação 
Um cartão de Henrique de Paiva Cabral Couceiro que apresenta Frederico Filipe da “Acção 
Colonial”.  

 

 
 

J. CAMELO LAMPREIA 
Datas extremas: 1913/02/17-1913/12/09 
Dimensões:  7 Documentos (5 cartas; 1 telegrama; 1 bilhete) 
Conteúdo geral: Casamento de El-Rei. 
Correspondência relacionada: Luís de Magalhães. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1913 
- Rio, 17 de Fevereiro – Bilhete “Cruzeiro do Sul” 
 Declara quem é o portador e qual o título que usa. 
- Rio, 31 de Março – Carta 
 Questiona João de Almeida sobre a importância de alguns boatos que ouviu. 
- Rio, 22 de Abril – Telegrama 
 Congratula-se pelo casamento de El-Rei.  
- Rio, 25 de Abril – Carta 
 Comenta, entre outros assuntos, o casamento de El-Rei. 
- Rio, 29 de Julho – Carta 

Confidencial; comenta uma carta recebida de Luís de Magalhães, da qual inclui alguns tópicos, e 
dá a sua opinião. 

- Rio, 9 de Dezembro – Carta 
Comenta a sua vida pessoal e comenta a «…infâmia do “Cruzeiro do Sul”…»; inclui, na mesma 
carta um rascunho da resposta de João de Almeida. 

S/D 
- Rio – Carta 
 Dá conta do que se tem passado com ele e comenta a vida política nacional. 
 
 

JOÃO DE CASTRO 
Datas extremas: S/D 
Dimensões:  3 Documentos (3 cartas) 
Conteúdo geral: Organização do jornal “Órgão da Acção Nacionalista”; formação de um novo  
               partido. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
S/D 
- Carta 

Informa como decorre a organização da força nacionalista e a formação de um novo partido: 
«…formação de um grande força organizada e coerente.»  

- Carta 
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 Dá conta do que se vai passando em torno da organização do jornal «Órgão da Acção 
 Nacionalista». 
- Carta 

Mostra interesse em discutir pessoalmente alguns aspectos relativos ao jornal, que agora  é 
semanal, mas pode muito bem passar a diário. 

 
 

JOAQUIM LEITÃO 
Datas extremas: 1913/03/24-1913/04/25 
Dimensões:  2 Documentos (2 cartas) 
Conteúdo geral: Informações literárias. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1913 
- 24 de Março – Cartão 
 Informa sobre a sua obra literária; solicita algumas informações. 
- Bahia, 25 de Abril – Carta 
 Comenta assuntos políticos. 
 
 

JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS 
Datas extremas: S/D 
Dimensões:  1 Documento (1 carta) 
Conteúdo geral: Elogio a João de Almeida. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
S/D 
- Carta 

Agradece a oferta do relatório sobre o Porto de Cabo Verde; elogia João de Almeida:«Ao 
recomendar a sua nomeação para o lugar que ocupa eu sabia de antemão que recomendava um 
homem de bem, um bom português e um competente. (…) Uma República …não tem direito a 
conservar fora das suas fileiras o Herói dos Dembos, qualquer que seja o seu passado político.» 

 
 

JOSÉ FARINHA MARTINS 
Padre; Regimento de Infantaria Nº. 20; Reitor da Universidade 
Datas extremas: 1926/08/15-1940/12/24 
Dimensões:  52 Documentos (34 cartas; 11 bilhetes postais; 3 cartões; 2 telegramas; 1 bilhete carta; 1 
bilhete ilustrado) 
Conteúdo geral: Diversas questões políticas nacionais e locais. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1926 
- Figueira da Foz, 15 de Agosto – Carta 
 Faz votos de melhoras e aconselha João de Almeida a ter mais cuidado consigo. 
- Luso, 24 de Agosto – Bilhete ilustrado 
 Solicita notícias acerca da saúde de João de Almeida. 
- Sernache, 24 de Dezembro – Carta 
 Dá notícias suas e solicita notícias de João de Almeida. 
1927 
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- Figueira da Foz, 4 de Fevereiro – Carta 
Mostra-se preocupado pela notícia da “Voz” que dizia que João de Almeida se tinha apresentado 
fardado no Ministério da Guerra; relata os acontecimentos na estação de comboios com o 
regimento de infantaria.  

- Figueira da Foz – Depósito de Infantaria Nº. 20, 4 de Março – Cartão 
Solicita notícias acerca da saúde de João de Almeida e comenta que:«O meu regimento foi 
transformado em depósito!!! Em depositado!» 

- Sernache do Bonjardim, 24 de Março – Carta 
Coloca a hipótese de João de Almeida falar no seu nome para eventual substituição do Capitão no 
Ministério das Colónias. 

- Tomar, 12 de Abril – Carta 
 Faz votos para as melhoras de João de Almeida. 
- Figueira da Foz, 8 de Maio – Carta 

Felicita-o pelo Hino dos Amigos: «…é uma grande proclamação ao País, uma resposta vibrante, 
enérgica … aos detractores (se os há) aos invejosos, aos pigmeus, aos politiqueninos da intriga, da 
incompetência, aos balofos, aos vaidosos a essas inulidades que se arrogam com direito para tudo, 
para sugar a última gota de um País, por quem nunca suportaram a mais leve fadiga!» 

- Figueira da Foz, 29 de Maio – Carta 
 Considerações particulares. 
- Figueira da Foz, 1 de Julho – Carta 
 Considerações particulares. 
- Figueira da Foz, 14 de Julho – Carta 

Felicita João de Almeida pela sua entrada no grupo dos concorrentes ao generalato; mostra-se 
indignado por não ter sido nomeado para chefiar uma comissão que teria como objectivo a 
inventariação dos bens do Ministério das Colónias, isso seria uma recompensa pelos seus esforços 
na preparação do 28 de Maio. 

- Figueira da Foz, 28 de Julho – Carta 
Indignado por não ter sido colocado no cargo que pretendia e diz a razão invocada: «O Padre 
Farinha esteve envolvido no caso de João de Almeida, e por isso não pedi a nomeação que 
pretendia!!!»; inclui um memorando relativo a Manuel Milheiro. 

- Évora, 31 de Julho – Carta 
 Felicita João de Almeida pelo seu heroísmo e pela sua medalha de ouro. 
- Figueira da Foz, 27 de Agosto – Carta 
 Comenta a vida política nacional: «Afinal – Novo governo!» 
- Sernache do Bonjardim, 19 de Dezembro – Carta 
 Pêsames pelo falecimento da sogra de João de Almeida; faz considerações particulares. 
1928 
- Figueira, 23 de Abril – Carta 

Comenta a vida política nacional: «Acho muito perigosa a situação que se está criando, porque 
não tendo no governo competências que se imponham é um perigo qualquer agitação…»  

- Figueira, 8 de Julho – Carta 
 Faz algumas considerações particulares. 
1929 
- Figueira, 13 de Janeiro – Bilhete carta 
 Comenta alguns aspectos políticos. 
- Figueira da Foz, 2 de Abril – Carta 

Discute algumas questões ligadas às escolas regimentais e solicita ajuda para a recomendação de 
um sobrinho que pretende integrar a Companhia das Águas. 

- Sernache, 14 de Abril – Carta 
 Solicita ajuda na reintegração nos Correios de uma pessoa amiga. 
- Gerez, 8 de Junho – Carta 
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Questiona João de Almeida sobre as visitas a Salazar: «Toda a gente visita o Presidente e o 
Salazar, ainda não vi o seu nome: não é mau irmos com eles…» 

- Gerez, 14 de Junho – Postal ilustrado 
 Solicita notícias acerca de promoções. 
1930 
- Luso, 4 de Junho – Carta 

Serve esta carta como lançamento de uma entrega de dinheiro feita por João de Almeida a José 
Farinha Martins. 

- Figueira da Foz, 22 de Julho – Bilhete postal 
Deseja o completo restabelecimento de João de Almeida e coloca-se ao dispor para tudo o seja 
necessário. 

- Figueira da Foz, 15 de Agosto – Bilhete postal  
 Solicita notícias acerca do estado de saúde de João de Almeida. 
- Figueira da Foz, 27 de Agosto – Bilhete postal 

Informa que se vai deslocar ao Luso e por isso pergunta quando é que João de Almeida pensa 
visitá-lo. 

- Luso, 31 de Agosto – Bilhete postal 
 Deseja que João de Almeida já esteja restabelecido. 
1931 
- Luso, 26 de Janeiro – Telegrama 
 Envia parabéns. 
- Figueira da Foz, 3 de Fevereiro – Carta 

Questiona João de Almeida sobre o boato de que será colocado como Governador de Angola, 
aconselha-o a averiguar a veracidade de tal boato. 

- Figueira da Foz, 26 de Junho – Bilhete postal 
 Dá notícias suas e solicita notícias de João de Almeida. 
- Sernache, 27 de Novembro – Telegrama 
 Informa que não irá comparecer à chegada e deseja boa viagem. 
- Sernache, 19 de Dezembro – Bilhete postal 

Solicita que João de Almeida volte a escrever a sua última carta já que a letra não era legível; 
aconselha João de Almeida a adiar a sua ida a Monfortinho pois as noites são muito frias. 

1932 
- Sernache, 6 de Abril – Carta 
 Felicitações pela boa colocação conseguida por João de Almeida. 
- Figueira da Foz – Regimento de Infantaria Nº. 20, 22 de Maio – Carta 

Comenta o adiamento de uma conferência e mostra-se indignado com o estado da Nação: «Vejo 
tudo isto uma desordem, operários sem trabalho, fazendo da mendicidade uma profissão, 
ameaçando todos e tudo…» 

- Monfortinho, 29 de Maio – Bilhete postal 
 Questiona João de Almeida sobre alguns aspectos da política nacional. 
- Figueira da Foz, 24 de Junho – Carta 

Felicita João de Almeida pela conferência de S. Carlos e comenta alguns aspectos políticos, 
nacionais e locais.  

- Sernache, 30 de Julho – Carta 
Dá alguns conselhos a João de Almeida: «O que Vª. Ex.ª deve é pôr de lado tudo quanto seja 
questão de governança pública. Tratar única e exclusivamente da sua vida particular porque os 
seus inimigos, procuram sempre saber os meios e ocasiões de o inutilizar.» 

1934 
- Sernache do Monjardim, 22 de Março – Bilhete postal 
 Envia felicitações. 
- Sernache, 20 de Abril – Carta 
 Felicita João de Almeida pela promoção a que teve direito. 



 25 

- Sernache, 7 de Maio – Carta 
 Discute questões políticas e sociais. 
- Sernache do Bonjardim, 18 de Agosto – Bilhete postal 
 Questiona o sítio onde fica Freineda e justifica as razões para não poder deslocar-se lá. 
1935 
- Sernache do Bonjardim, 25 de Fevereiro – Bilhete postal 
 Justifica as razões que o impedem de acompanhar João de Almeida a Monfortinho. 
- Sernache, 12 de Abril – Carta 

Comenta a posição que João de Almeida tem na sociedade portuguesa: «O meu querido Amigo 
será a vitória dos seus demasiados esforços, pelo engrandecimento de uma Pátria que lhe será 
sempre ingrata, não a Pátria em si – os homens – que a governam.» 

- Sernache do Bonjardim, 22 de Maio – Bilhete postal 
 Envia notícias. 
- Sernache, 19 de Novembro – Cartão 
 Justifica-se por não poder ir visitar João de Almeida. 
- Sernache, 24 de Novembro – Carta 

Solicita que João de Almeida, «Comandante ou chefe das tropas que terão de ir para África» 
interceda para que seja requisitado o filho de um amigo. 

1936 
- Porto, 5 de Agosto – Carta 
 Uma carta de João de Almeida dirigida ao Padre Farinha onde solicita a benevolência 
 dele para com Reinaldo Rodrigues, junta um memorandum.  
- Sernache, 8 de Agosto – Carta 
 Dá notícias da sua saúde. 
- Sernache, 17 de Agosto – Cartão 
 Discute questões particulares. 
- Sernache, 25 de Agosto – Carta 
 Discute questões particulares. 
1937 
- Sernache, 23 de Dezembro – Carta 

Mostra-se satisfeito pela manifestação feita a João de Almeida relembrando a Companhia dos 
Dembos.  

1938 
- Sernache, 14 de Dezembro – Carta 
 Faz votos para que João de Almeida consiga a «resignação precisa para a sua situação». 
1940 
- Sernache, 24 de Dezembro – Carta 
 Discute questões particulares. 
 
S/D - 23 de Outubro – Carta 
 Discute questões particulares; solicita ajuda para um amigo.  
 
 
 

JOSÉ GIL BORJA E MENEZES 
Datas extremas: 1914/10/29-1914/12/09 
Dimensões:  4 Documentos (4 cartas) 
Conteúdo geral: Invasão do sul de Angola por parte da Alemanha; restauração da monarquia. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1914 
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- Inglaterra, 29 de Outubro – Carta 
Comenta a situação política: «a Alemanha declarou guerra a Portugal tendo invadido e ocupado o 
sul de Angola»; questiona João de Almeida sobre a posição que ele tomará nesta situação e 
informa que tudo o que fizer será em acordo com essa posição, já que tem «vontade de servir o 
País, de imitar e seguir em tudo aquele por quem tenho verdadeira admiração». 

- Inglaterra, 17 de Novembro – Carta 
Comenta a última carta de João de Almeida que incidia na «figura vergonhosa que os monárquicos 
têm feito e continuarão a fazer se não se der de vez uma organização séria a um futuro 
movimento». 

- Inglaterra, 28 de Novembro – Carta 
Justifica o facto de recear falar com El-Rei sobre o assunto «restauração monárquica», mas afirma 
que vai tentar. 

 - 9 de Dezembro – Carta 
Confidencial: concorda com a posição de João de Almeida quanto ao movimento para a 
restauração da monarquia. 

 
 

JOSÉ LUÍZ SUPICO 
Datas extremas: 1926/08/13-1926/12/27 
Dimensões:  3 Documentos (3 cartas) 
Conteúdo geral: Absolvição de João de Almeida e confidências políticas. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1926 
- Lisboa, 13 de Agosto – Carta 

 Informa sobre algumas confidências que têm surgido na política, mas sem citar nomes concretos, 
no entanto, afirma: «Os boatos são tremendos. Pessoa de confiança que acaba de chegar do M. do 
I. diz-me que está por horas!...» 

- Lisboa, 20 de Agosto – Carta 
 Faz votos para as melhoras de João de Almeida; comenta a vida política nacional. 
- Lisboa, 27 de Dezembro – Carta 

Comenta a absolvição em julgamento de João de Almeida e expõe as razões pelas quais  discorda 
da publicação de um livro sobre os acontecimentos que levaram João de Almeida a tribunal. 

 

JORGE COUCEIRO DA COSTA 
Datas extremas: 1923/07/15-1923/07/15 
Dimensões:  1 Documento (1 carta) 
Conteúdo geral: Filiação no partido. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1923 
- Porto, 15 de Julho – Carta 

Também em nome de Fernão Couceiro da Costa - Escrevem a dar conhecimento do seu 
patriotismo e da sua filiação no partido. 

 
 

LUIS DE MAGALHÃES 
Datas extremas: 1913/01/25-1931/02/04 
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Dimensões:  17 Documentos (16 cartas; 1 telegrama) 
Conteúdo geral: Vida política nacional, nomeadamente a amnistia e a questão monárquica. 
Correspondência relacionada: J. Camelo Lampreia. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1913 
- Londres, 25 de Janeiro – Carta 
 Comentários pessoais. 
- Londres, 24 de Março – Carta 
 Dá conta das conversas com El-rei e comenta a situação política. 
- Londres, 27 de Abril – Carta 
 Envia os pêsames pela morte de D. Luísa; comenta o casamento de El-Rei. 
- Londres, 4 de Maio – Carta 
 Confidencial; comentários políticos. 
- Londres, 19 de Agosto – Carta 
 Comenta a situação política e alguns planos feitos. 
1914 
- Londres, 27 de Janeiro – Carta 
 Informa sobre os seus planos e todas as pessoas neles envolvidas. 
- Londres, 16 de Março – Carta 
 Comenta a vida política nacional, nomeadamente a amnistia e a questão monárquica. 
- Londres, 3 de Abril – Carta 

Informa que pensa seguir para Portugal, embora não saiba o que vai encontrar e como o vão 
receber. 

- Inglaterra, 27 de Abril – Carta 
 Informa que está a bordo do “Hildebrand” de regresso a Portugal. 
- Moreira da Maia, 15 de Julho – Carta 

Dá notícias de alguns amigos comuns, nomeadamente Aníbal Soares e comenta o que se vai 
passando; possui em anexada uma carta assinada por Mendes de Almeida e parece conter algum 
código.  

1922 
- Moreira da Maia, 30 de Junho – Carta 
 Congratula-se com a libertação de João de Almeida. 
1923 
- Moreira da Maia, 15 de Fevereiro – Carta 
 Dá conta das diligências que João de Almeida lhe solicitou.  
- Moreira da Maia, 22 de Fevereiro – Carta 

Transcreve algumas respostas das diversas diligências que fez, respondendo ao pedido de João de 
Almeida. 

- Moreira da Maia, 4 de Junho – Carta 
 Escreve para enviar felicitações. 
1927 
- Moreira da Maia, 26 de Dezembro – Carta 

Dá conta das diligências feitas em Londres para recuperar alguns documentos pertencentes a João 
de Almeida. 

1931 
- Moreira da Maia, 4 de Fevereiro – Carta 

Informa que não possui quaisquer documentos respeitantes a João de Almeida, vindos de Londres, 
e não tem ideia onde possam estar.  

 
S/D - Telegrama 
 Anuncia o casamento de El-Rei com a princesa. 
Inclui sete rascunhos de cartas escritas por João de Almeida. 
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Inclui uma folha solta de carta escrita por Luís de Magalhães. 
 
 
 

LUÍZ MARIA LOPES DA FONSECA 
Datas extremas: 1931/02/16-1931/02/16 
Dimensões:  1 Documento (1 carta) 
Conteúdo geral: Justificações de acusações feitas a João de Almeida. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1931 
- 16 de Fevereiro – Carta 
 Justifica alguns mal-entendidos que houve entre ele e João de Almeida. 

Inclui uma carta de João de Almeida, datada de 10 de Dezembro de 1930, escrita depois da sua 
libertação, na qual pede algumas justificações pelas acusações que lhe foram feitas. 

 
 

 

LUIS VIEIRA DE CASTRO 
Datas extremas: 1930/08/19-1938/04/04 
Dimensões:  23 Documentos (22 cartas; 1 rádio-telegrama) 
Conteúdo geral: Questões políticas da Madeira; conferências e livros de João de Almeida.  
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1930 
- Funchal, 19 de Agosto – Rádio-telegrama 
 Envia cumprimentos com algum pesar de não ter encontrado pessoalmente. 
1931 
- Funchal, 8 de Janeiro – Carta 

Envia votos de um ano de 1931 com justiça e tranquilidade; apresenta o amigo Capitão José 
Bettencourt da Câmara, o qual se desloca a Lisboa para tratar de assuntos da Madeira e solicita 
que João de Almeida o encaminhe. 

- Funchal, 21 de Janeiro – Carta 
Dá conta dos acontecimentos políticos na Madeira, nomeadamente o facto do Coronel Freitas ter 
sido mandado para Lisboa, deixando assim a Madeira.  

- Funchal, 12 de Outubro – Carta 
Discute o facto de João de Almeida se ter recusado a oferecer a sua última obra ao “Jornal” e 
todos os factores que a isso conduziram; dá conta dos acontecimentos políticos na Madeira. 

- Lisboa, 4 de Dezembro – Carta 
Mostra-se magoado e surpreendido pelo facto de João de Almeida ter pensado que ele não ofereceu 
o seu livro ao “Jornal” como forma de protesto contra a atitude de João de Almeida acerca do 
movimento revolucionário na Madeira. 

- Funchal, 15 de Dezembro – Carta 
 Pede desculpa pelo mau juízo que possa ter feito acerca da pessoa de João de Almeida e 
 agradecendo o livro enviado informa que escreveu um artigo a elogiá-lo. 
1932 
- Lisboa, 22 de Março - Carta 
 Envia cumprimentos a João de Almeida e pede desculpa por não ter sido pessoalmente. 
- Funchal, 28 de Junho – Carta 
 Envia a João de Almeida uma notícia tirada do diário da cidade do Funchal: «O Povo». 
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- Funchal, 31 de Dezembro – Carta 
 Deseja boas festas e comenta a vida política na Madeira. 
1933 
- Funchal, 12 de Janeiro – Carta 

Agradece o envio de um trabalho escrito por João de Almeida; informa que também ele está a 
escrever algo; faz alguns comentários acerca da vida política na Madeira.  

1934 
- Funchal, 27 de Junho - Carta 
 Dá conta da vida política na Madeira e dá os parabéns a João de Almeida pela promoção. 
1935 
- Lisboa, 20 de Outubro – Carta 

Agradece o envio da conferência: “O mundo que finda e o mundo que começa” proferida por João 
de Almeida. 

1936 
- Lisboa, 27 de Maio – Carta 

Agradece a oferta do livro “D. Carlos I” de João de Almeida e discute alguns dos aspectos nele 
focados. 

- Madeira, 17 de Junho – Carta 
Volta a agradecer e a elogiar o livro de João de Almeida: “D. Carlos I”; confidencia que  gostaria 
de obter o manuscrito da sua última conferência e que na sua opinião seria João de Almeida quem 
estaria nas melhores condições de escrever sobre a ocupação colonial. 

1937 
- Lisboa, 2 de Janeiro – Carta 

Agradece a oferta das separatas da conferência: “Alta Cultura Colonial” e discute alguns dos 
trabalhos escritos. 

- Lisboa, 30 de Janeiro – Carta 
 Dá conta daquilo que tem escrito, tanto ao nível de livros como de conferências. 
- Lisboa, 6 de Março – Carta 
 Escreve a dar conta de algumas obras literárias. 
1938 
- Lisboa, 16 de Março – Carta 
 Agradece a preocupação enquanto esteve doente e fala acerca de alguns trabalhos escritos. 
- Madeira, 4 de Abril – Carta 
 Mostra-se disponível para conversar na próxima estadia de João de Almeida na Madeira. 
 
S/D - Madeira, 10 de Janeiro - Carta 
 Faz votos para o rápido restabelecimento de João de Almeida. 
- Madeira, 7 de Fevereiro – Carta 
 Agradece a gentileza de lhe enviar algumas das obras escritas por João de Almeida. 
- Madeira, 20 de Dezembro – Carta 

Discute questões políticas na Madeira, nomeadamente a tentativa de expulsão de Rocha Machado 
da Câmara do Funchal. 

- Madeira – Carta 
 Agradece ter-lhe enviado alguns trabalhos escritos por João de Almeida. 
 
 
 

MANUEL MARQUES MANO 
Advogado 
Datas extremas: 1930/08/04-1948/08/21 
Dimensões:  16 Documentos (16 cartas) 
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Conteúdo geral: Situação política e social vivida nas Colónias, especialmente na Guiné.  
Correspondência relacionada: Nacional-Sindicalismo. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1930 
- Lisboa, 4 de Agosto – Carta 

Comenta a situação política difícil no país, informa sobre a nova situação que se espera: 
«…suponho que a sua hora está a soar – e hora inevitável, hora nacional, e hora máxima. A sua 
chamada ao poder não será o fruto de uma aventura militar; mas uma imposição que todos lhe 
fazem, sem excepção.»; revela alguns códigos telegráficos a utilizar dependendo do desenrolar da 
situação. 

1931 
- Bissau, 16 de Junho – Carta 
 Noticia os acontecimentos durante a revolta que se deu na Guiné. 
1932 
- Bissau, 5 de Fevereiro – Carta 

Informa que recebeu a conferência de Paris, elogiando a forma de discursar de João de Almeida; 
dá conta da situação na Guiné  

1933 
- Bissau, 14 de Junho – Carta 

Informa que recebeu 40 exemplares da última conferência de João de Almeida em Paris, mas 
questiona o que fazer com eles, para oferecer, para vender, qual o preço? 

- Bissau, 25 de Agosto – Carta 
Mostra-se satisfeito com a notícia da promoção e nomeação de João de Almeida para a Escola 
Central de Oficiais. 

1934 
- Bissau, 8 de Maio – Carta 
 Apresenta um amigo, antigo funcionário dos Correios da Colónia, Fausto Bugalho. 
- Bissau, 18 de Maio – Carta 

Dá conta da situação em que se encontra o Ministério na Colónia, nomeadamente no que diz 
respeito à agricultura; informa que os livros de João de Almeida estão já vendidos; critica o Estado 
português e os portugueses em geral: «As outras nações resolveram conquistar o futuro; nós 
decidimos esperar (…) por ele!» 

1948 
- Lisboa, 21 de Agosto – Carta 
 Dá conta de alguns aspectos particulares. 
S/D 
- Bissau – Carta 
 Comenta e critica a situação política e social vivida nas Colónias, especialmente na Guiné.  
- Carta 
 Informa que já recebeu os livros de Henrique Galvão e que não deve ser tarefa difícil vendê-los. 
- Carta 

Faz críticas políticas: «Estou absolutamente convencido que a Ditadura é o liberalismo tornado 
regímen de força, ou melhor, o capitalismo tornado Estado.(…)o regímen actual não é de 
nacionalismo, mas precisamente o oposto, o de domínio de uma classe, e o mais seco, o mais 
brutal, o mais imoral de todos.» 

- Carta 
Informa que remete o dinheiro conseguido pela venda do livro “História do nosso Tempo” e elogia 
a obra de João de Almeida. 

- Carta 
Relata alguns trechos de uma carta recebida e remetida por Vieira de Castro, repudiando as 
considerações feitas a seu respeito. 

- Carta 
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Comenta o facto de João de Almeida ter sido nomeado, juntamente com Salazar, membro do 
Conselho Superior da União Nacional. 

- Carta 
Agradece a oferta do livro “Em Prol do Comum…” e elogia a obra literária de João de Almeida: 
«Uma coisa que me surpreende sempre nos seus livros, mesmo que os releia: é a expressão 
literária.» 

- Carta 
Carta inacabada; faz um comentário crítico da situação política, nomeadamente sobre a atitude de 
Salazar: «…directamente contra o Nacional Sindicalismo…».  

 
- Algumas páginas escritas por Manuel Marques Mano a respeito de João de Almeida. 
 
 
 

NACIONAL-SINDICALISMO 
Datas extremas: 1933/07/24-1937/01/11 
Dimensões:  8 Documentos (6 cartas; 2 circulares) 
Conteúdo geral: Questões relacionadas com a organização do movimento do Nacional-Sindicalismo. 
Correspondência relacionada: Manuel Marques Mano. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1933 
- Tomar – Delegação do Nacional-Sindicalismo, 24 de Julho - Carta  
 Felicitações pela nomeação de João de Almeida para um cargo do exército. 
- Lisboa, 27 de Novembro – Carta 

Faz o relato da reunião ocorrida o dia antes e que tratou essencialmente da reorganização do 
Movimento do Nacional-Sindicalismo. 

- Lisboa, 2 de Dezembro – Carta 
Anuncia a demissão de Alberto de Monsaraz do cargo de Secretário-Geral do Nacional-
Sindicalismo. 

- Lisboa, 5 de Dezembro – Carta 
 Alberto de Monsaraz informa que corta relações com Euzébio Tamagnini.  
- Lisboa, 10 de Dezembro – Carta 

Carta enviada pelo Secretário-Geral em saída, Alberto de Monsaraz, agradecendo todas as provas 
de «entusiasmo e fé, de disciplina e devotado interesse à grande causa da Revolução Nacional dos 
Trabalhadores…» 

1937 
- 11 de Janeiro – Circular 

Comissariado Central – Comissariado da Organização: Instruções para enquanto durar a trégua 
política. 

- Janeiro – Circular 
 Carta do Chefe do Nacional-Sindicalismo à Junta de Acção. 
S/D 
- Carta 
 Dá conhecimento da representação feita pela Comissão ao Presidente do Conselho. 
 
 
 

PADRE AUGUSTO CÉSAR MONTEIRO 
Datas extremas: 1912/12/09-1912/12/09 
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Dimensões:  1 Documento (1 carta) 
Conteúdo geral: Grupo da restauração da monarquia. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1912 
- Saint-Jean-de-Luz, 9 de Dezembro – Carta 

Fala sobre o grupo a que ambos pertencem: «grupo da restauração da monarquia, que tra balham 
com amor à causa do Rei D. Manuel». 

 
 

TEÓFILO DUARTE 
 Gabinete do Governador da Província de Timor 
Datas extremas: 1927/06/11-1930/11/22 
Dimensões:  9 Documentos (8 cartas; 1 cartão) 
Conteúdo geral: Promoção e prisão de João de Almeida. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1927 
- Gabinete do Governador da Província de Timor, 11 de Junho – Carta 
 Agradece todo o apoio que João de Almeida lhe tem dado e faz alguns desabafos sobre a  situação 
que encontrou em Timor. 
1930 
- 22 de Novembro – Carta 
 Discute questões políticas relacionadas com a posição de João de Almeida. 
  
S/D - Lisboa, «Governo do Banco» - Cartão  
 Dá conta da classificação em concurso de alguém recomendado por João de Almeida. 
- Carta 

Promoção de João de Almeida, resposta de Carmona: «Como militar, opor-me-ei terminantemente 
a que o João seja preterido na sua promoção, pois que o facto de ter pendente um auto não implica 
qualquer procedimento disciplinar. Acima das questões 

 políticas há o sentimento de justiça.» 
- Carta 

Depois de discutir algumas questões políticas faz votos para que se esclareçam os equívocos que 
levaram à prisão de João de Almeida.  

- Sintra, «Hotel Neto» - Carta 
Coloca-se ao dispor para o que for necessário e informa que também outros teriam muito gosto 
nisso.  

- Clínica La Moubra – Carta 
 Dá conta do seu estado de saúde e solicita informações sobre o que se passa em Portugal,  
 politicamente falando. 
- Luso, «Hotel Lusitano» - Carta 
 Informa que o protegido de João de Almeida no concurso de notários ficou em 16º lugar  pois 
havia muitos outros com notas melhores. 
- Carta 
 Dá conta do seu estado de saúde e de alma. 
 
 

THOMAZ 
Datas extremas: 1915/04/05-1915/04/05 
Dimensões:  2 Documentos (2 cartas) 
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Conteúdo geral: Situação do património colonial português. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1915 
- Saint Jean de Luz, 5 de Abril – Carta 
 Comenta e lamenta a situação do património colonial português. 
S/D 
- Marselha, 28 de Março – Carta 
 Escrita em francês, dá notícias particulares. 
 
Inclui dois rascunhos de cartas escritas por João de Almeida. 
 
 
 

UNIÃO NACIONAL  
“Tudo pela Nação, nada contra a Nação” 

LIGA 28 DE MAIO 
Datas extremas: 1932/02/14-1935/03/11 
Dimensões:  17 Documentos (12 cartas; 2 telegramas; 2 circulares; 1 cartão pessoal) 
Conteúdo geral: Questões relacionadas com a organização e manutenção destes dois movimentos. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1932 
- Coimbra – Liga Nacional 28 de Maio: Delegação de Coimbra, 14 de Fevereiro – Carta 

Convida João de Almeida a assistir à inauguração desta delegação evidenciando que «honrar-se-ia 
muito se João de Almeida – o maior soldado vivo de Portugal – com a sua palavra de Chefe, 
viesse assinar o combate nacionalista nesta nova trincheira que se abre»; Inclui a resposta de João 
de Almeida. 

- Lisboa – União Nacional, 18 de Fevereiro – Circular 
Convida João de Almeida a assistir a uma «conferência de propaganda da Dictadura» proferida 
pelo governador Civil do Distrito de Setúbal; Inclui dois cartões de convite oficial.  

- Horta, 25 de Fevereiro – Telegrama oficial 
O Governador Civil da Horta, D. Augusto Paes de Almeida e Silva saúda João de Almeida pela 
eleição da Comissão Central da União Nacional. 

- Jornal Correio da Manhã, 27 de Fevereiro – Recorte de jornal 
Faz referência às votações feitas entre os representantes das comissões distritais da UniãoNacional 
no Ministério do Interior; inclui outro recorte com a fotografia da reunião. 

- Porto – Junta de Freguesia de Cedofeita, 17 de Março – Carta 
Convida João de Almeida a passar na cidade do Porto para que lhe sejam apresentados os 
cumprimentos das Juntas de Freguesia, aquando da sua passagem para Fafe para a inauguração 
da Liga 28 de Maio e União Nacional nessa cidade. 

- Porto- União Nacional e Liga 28 de Maio, 21 de Março – Telegrama 
 Informa que o nome de João de Almeida foi homenageado por elementos da ditadura nacional. 
- Fafe – Secção Administrativa do Concelho de Fafe, 1 de Abril – Carta 

Dá conta da inauguração da delegação da Liga 28 de Maio em Fafe e convida para uma 
conferência; Inclui a resposta afirmativa de João de Almeida; inclui ainda uma carta e 
rascunhos de um telegrama onde João de Almeida justifica a razão pela qual não pode realizar 
a conferência.  

- Lisboa – União Nacional: Comissão Municipal, 4 de Abril – Circular 
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Solicita ajuda financeira para continuação da União pois nos estatutos deste organismo está 
incluído o parágrafo que diz: “Tenha vida própria, não podendo de forma alguma onerar o 
Estado”. 

- Lisboa – Liga Nacional 28 de Maio, 18 de Maio – Carta 
Carta dirigida ao Presidente da Sub-delegação da Liga Nacional 28 de Maio em Fafe na  qual 
comunica que foi informado por João de Almeida o interesse em que ele e o Presidente da Liga 
fossem a essa cidade, ao que responde que não há nada contra João de Almeida ir mas o Presidente 
não irá.  

- Lisboa – União Nacional: Comissão Distrital, 18 de Maio – Carta 
Convida João de Almeida a assistir à sessão solene de inauguração da sede da Comissão 
Municipal de Lisboa; inclui um bilhete oficial de convite. 

1934 
- Lisboa –União Nacional: Comissão Distrital, 23 de Fevereiro – Carta 

Solicita o preenchimento do boletim de inscrição como membro da União Nacional com o 
objectivo de organização de cadastro; Inclui o boletim de inscrição parcialmente preenchido.  

- Lisboa – União Nacional: Comissão Executiva, Março – Carta 
Solicita permissão para incluir o nome de João de Almeida como vice-presidente da 8ª Subsecção, 
“Colónias”, do 1º Congresso da União Nacional; Inclui um rascunho da carta de João de 
Almeida em resposta a esta solicitação.  

1935 
- Porto – União Nacional: Comissão Municipal do Porto, 11 de Março – Carta 

Convida formalmente João de Almeida a participar numa série de conferências culturais  com o 
objectivo de difundir a doutrina nacionalista. 

S/D 
- Lisboa – União Nacional: Comissão Central – Carta 

Solicita a resposta de João de Almeida a duas questões directas para «publicação de uma 
coletânea de opiniões de personalidades mais eminentes nas Artes, Ciências e Política 
Portuguesa»; Inclui um rascunho da carta de João de Almeida em resposta a esta solicitação. 

- Centro 28 de Maio – Carta 
A delegação 28 de Maio e a Comissão Municipal da União Nacional em Fafe convidam João de 
Almeida a participar numa série de conferências que pretendem levar a cabo; Inclui a resposta de 
João de Almeida. 

- Carta 
Carta, sem remetente, dirigida ao Presidente da República e que, fazendo um comentário geral à 
situação do país, invoca e propõe o nome de João de Almeida para «concretizar o pensamento 
nacional, unificá-lo, orientá-lo», elogiando-o «pelo seu passado de militar e de administrador, pela 
sua experiência de vida e pela sua vasta cultura, possui um nome que enche um País como uma 
esperança salvadora». 

- Carta 
Carta, sem remetente ou destinatário, evidencia o título de “Lição duma Vitoria” e pretende 
demonstrar o desagravo feito ao nome de João de Almeida na votação para a eleição da Comissão 
Central da União Nacional: apesar de ter sido indicado teve só menos um voto que Oliveira 
Salazar. 

- Cartão Pessoal – Miguel Homem de Azevedo Queiroz de Sampayo e Melo 
- Bases Gerais da União Nacional 
 
 

VISCONDE DO PORTO DA CRUZ 
(Alfredo António de Freitas Branco) 
Director da «Revista Portuguesa» e do «Visor» 
Datas extremas: 1926/09/26-1952/04/05 
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Dimensões:  16 Documentos (15 cartas; 1 cartão pessoal) 
Conteúdo geral: Situação política na Madeira. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1926 
- Cascais, 26 de Setembro – Carta 
 Coloca-se à disposição para tudo o for necessário. 
1931 
- Funchal, 12 de Janeiro – Carta 
 Comenta a vida política na Madeira: «Esta terra espera de V.ª Ex.ª a justiça a que tem direito.» 
- Funchal, 6 de Fevereiro - Carta 

Comenta a vida política na Madeira: «Desde 29 de Janeiro que se vive aqui numa incalculável 
intranquilidade. O facto de ter sido publicado um telegrama nos jornais anunciando o novo decreto 
cerealífero pôs em sobressalto a população…» 

- Funchal, 12 de Fevereiro - Carta 
 Dá notícias de como se processou o desembarque do Comissário na Madeira. 
- Funchal, 22 de Maio – Carta 

Relata: «Os acontecimentos iniciados em 4 de Abril e que tiveram o seu epílogo em 2 de Maio 
corrente com o triunfo das forças governamentais…»; informa que foi ele próprio quem deu as 
informações necessárias para que isso acontecesse e portanto questiona se não seria possível a sua: 
«…reintegração no Exército depois de tudo isto e de ter o Tenente Inácio da Silva feito todas estas 
referências no seu relatório.» 

- Funchal, 10 de Julho – Carta 
Comenta a vida política na Madeira: «…o Arquipélago tende a nacionalizar-se de novo com mais 
facilidade…»   

1932 
- Funchal, 17 de Fevereiro - Carta 

Felicita João de Almeida por estar indicado para a Direcção da União Nacional e aproveita para 
questionar sobre a hipótese de poder ingressar na Escola Industrial.  

- Funchal, 6 de Abril - Carta 
Apresenta felicitações pela nomeação de João de Almeida como Governador-Geral de Macau; 
queixa-se da vida política na Madeira: «O Capitão Cabaço dificilmente conseguirá agora 
recuperar a confiança dos monárquicos, depois de um discurso contra os Integralistas…» e por 
isso solicita que João de Almeida se lembre dele: «Com as minhas habilitações, falando as línguas, 
enfim com as condições que V.ª Ex.ª conhece posso sempre prestar serviços num ponto como 
esse.»  

- Funchal, 2 de Junho – Carta 
Manifesta satisfação pelo êxito da conferência proferida por João de Almeida e acrescen ta: 
«…que está na hora de V.ª Ex.ª aparecer no posto que por todos os motivos lhe compete…»; 
Informa que: «A política regional está mais do que nunca complicada.» 

- Funchal, 10 de Setembro – Carta 
 Comenta a vida política da Madeira. 
1933 
- Tomar, 3 de Novembro – Carta 

Dá conta da vida política na Madeira e solicita interferência de João de Almeida para conseguir o 
cargo de Delegado das Corporação e Previdência Social na Madeira. 

1934 
- Funchal, 14 de Fevereiro - Carta 
 Apresenta o amigo Tenente-Coronel Carlos Gonçalves Marques. 
- Lisboa, 7 de Novembro – Carta 

Envia a João de Almeida o seu último trabalho: «Trovas e Cantigas»; solicita que João de Almeida 
escreva um artigo para incluir no próximo número da «Revista Portuguesa», assim como um 
retrato seu. 
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1936 
- Porto, 25 de Outubro – Carta 

Solicita ajuda de João de Almeida para conseguir ser nomeado Delegado para a Comissão de 
Turismo da Madeira, que irá ser decidido no Conselho Nacional de Turismo. 

1952 
- Funchal, 2 de Fevereiro – Cartão pessoal 
 Solicita colaboração para a «Revista Portuguesa» que em breve irá sair. 
- Aveiro, 5 de Abril – Carta 

Informa que irá recolher os elementos de que necessita à obra «Roteiro dos Monumentos Militares 
Portugueses», conforme indicação de João de Almeida e solicita o envio das gravuras que irão 
acompanhar o texto. 

 Tem como anexa uma carta de João de Almeida a informar quais as gravuras que envia. 
 
 
 

WORLD BIOGRAPHY 
Datas extremas: 1953/04/20-1953/04/20 
Dimensões:  1 Documentos (1 carta) 
Conteúdo geral: Publicação da biografia de João de Almeida. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1953 
- New York, 20 de Abril – Carta 

Informa que a biografia de João de Almeida irá ser publicada na 5ª edição do World Biography; a 
editora envia o texto a publicar e solicita que seja revisto e corrigido se for o caso.  
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CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA 
  
REFERÊNCIA: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 

 
  
DIMENSÕES: 5 documentos 
 

 
 
CONTEÚDO: Informações gerais sobre as posições de João de Almeida.   
                
                
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTÓNIO DE OLIVEIRA SALAZAR 
Presidente do Conselho e Ministro das Finanças 
Datas extremas: 1933/10/05-1937/01/14 
Dimensões:  15 Documentos (7 cartas; 8 cartões pessoais) 
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Conteúdo geral: Informações gerais sobre as posições de João de Almeida. 
Referência: Cx. 1 – GENERAL JOÃO DE ALMEIDA 
1933 
- Lisboa, 5 de Outubro – Carta (três cópias) 

Dá conhecimento do recurso interposto no Supremo Tribunal de Administração Pública sobre o 
preenchimento de uma vaga de general que ainda não obteve resposta e solicita «…que me 
promovesse por distinção nos termos dum projecto de Decreto em poder de V. Exa.» 

1935 
- Lisboa, 26 de Dezembro – Carta (duas cópias) 

Escreve em defesa pessoal de diversos boatos que contra ele se dizem: «Não me aliarei, não me 
alio, nem me aliarei a qualquer movimento de desordem, seja qual for, e muito menos tendente a 
deslocar V. Exa. do poder.». 

1937 
- Lisboa, 14 de Janeiro – Carta (duas cópias) 

Mostra o desejo de voltar a servir nas Colónias, nomeadamente ocupando o lugar, que parece estar 
a vagar, de Governador dos Territórios da Companhia de Moçambique.  

- Oito cartões pessoais de António de Oliveira Salazar. 
- Alguns esboços, incompletos, de cartas expedidas. 
 
 
 

PRESIDENTE DO MINISTÉRIO 
Datas extremas: S/D 
Dimensões:  2 Documentos (2 carta) 
Conteúdo geral: Questiona os motivos da sua prisão.  
S/D 
- Carta 

À quatro dias preso, questiona os motivos da sua prisão e defende que nunca esteve ligado a 
qualquer movimento revolucionário. 

 - Uma carta que relata um episódio ocorrido entre João de Almeida e António Maria da Silva. 
 
____________ “ __________________ 
 
- Uma carta, e respectivo rascunho, na qual João de Almeida evidência o pedido de promoção por 
distinção. 
 
- Uma carta datada de 23 de Janeiro de 1924 comentando alguns assuntos particulares. 
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