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Description Record

Description Record
PT/PR/AHPR/GB/GB0102/0536
Description level

P

Reference code

PT/PR/AHPR/GB/GB0102/0536

Title type

Atribuído

Title

Diversos assuntos

Date range

1976-07-09 - 1978-08-04

Dimension and support

12 maços em 9 caixas

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Common name

Originais de ofícios e cartas dirigidos ao Presidente da República (ou ao Chefe da Casa Civil) recebidos de
várias entidades e pessoas relativos a pedidos e agradecimentos vários, informações e outros; cópias das
respetivas respostas.
Chefe de Estado, Correspondência

Physical quota

GB.0536

Deposit quota

0536

Related material

[PT/PR/AHPR/GB/GB0102/0525] - "Diversos Assuntos"

Notes

1- De acordo com o nº 1 do Art. 10.º do Decreto-Lei nº 675/76, de 31 de agosto, "para desempenho das
funções de coordenação geral e executivas, o Gabinete e Casas Civil e Militar do Presidente da
República, disporão de um centro de apoio, dirigido por um dos assessores a designar por despacho do
Presidente da República e na directa dependência da Casa Militar". De acordo com o nº 2, "o centro de
apoio compreende, para fins executivos, o sector de documentação e o sector de expediente, aos quais
incumbe recolher e sistematizar a documentação de interesse para o Gabinete e Casas Civil e Militar e
assegurar o serviço de expediente".
Ao diretor do Centro de Apoio competia a respetiva coordenação geral e executiva, sendo que ao serviço
compreendia, na prática, o sector da documentação - recolha, tratamento e sistematização da
documentação e da informação de interesse para o Gabinete do Presidente e para as Casas Civil e Militar
- e o sector de expediente - registo e arquivo da correspondência dirigida ao Presidente da República
(entradas e saídas).
Durante os primeiros anos do mandato do Presidente Ramalho Eanes (1976-1979), o Centro de Apoio
funcionou como uma estrutura de apoio para o conjunto dos serviços de secretariado, assessoria e
consultoria, diretamente relacionados com o Presidente da República; assim, o seu carimbo surge em
quase toda a documentação (correspondência recebida), tornando-se difícil, por vezes, identificar a origem
(órgão produtor /detentor) da documentação em causa, em particular, na diferenciação entre Gabinete e
Casa Civil.
Em finais de 1979, as suas competências transitaram para o Centro de Documentação e Informação
(CDI), criado pelo Decreto-Lei n.º 513-C/79, de 24 de dezembro.
2- Grande parte destes processos estão incompletos por falta de documentos (originais) anexos.
3- Regista-se um hiato na sequência - documentação em falta entre 5 de fevereiro de 1977 e 26 de julho
de 1978 - explicado, provavelmente, pelas diferentes áreas de análose e despacho para resposta.
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