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Fundo: Conselho de Comunicação Social 
 

Nível de descrição: Fundo 

Código de referência: PT/TT/CCS 

Título: Conselho de Comunicação Social 

Datas de produção: 1975-02-26 / 1993-03-22 

Datas predominantes: 1984-04-16 / 1990-07-10 

Dimensão e suporte: 86 cx. (339 pt., 52 mç., 12 lv., 19 cassetes vídeo, 4 bobinas áudio); papel; 
magnético-analógico 

História administrativa, biográfica e familiar: Criado em 1983, o Conselho de Comunicação Social 
era um órgão independente que funcionava junto da Assembleia da República, com atribuições e 
competências herdadas dos conselhos de informação. 
 O Conselho de Comunicação Social exercia a sua competência em todo o território nacional, sobre 
os órgãos de comunicação social pertencentes ao Estado e a outras entidades públicas ou a 
entidades directa ou indirectamente sujeitas ao seu controlo económico.  
O Conselho de Comunicação Social tinha como atribuições, salvaguardar a independência dos 
órgãos de comunicação social, perante o Governo, a Administração e os demais poderes públicos e 
ainda, assegurar nos mesmos órgãos a possibilidade de expressão e confronto das diversas 
correntes de opinião, bem como uma orientação geral que respeitasse o pluralismo ideológico e 
garantisse o rigor e a objectividade da informação. 
Compunham o Conselho de Comunicação Social onze membros eleitos pela Assembleia da 
República. 
História custodial e arquivística: A Assembleia da República, depositária do arquivo do extinto 
Conselho de Comunicação Social, apresentou, em Março de 2001, uma proposta de incorporação 
daquele arquivo no Instituto dos Arquivos Nacionais/Torre do Tombo, com o fundamento de que o 
referido arquivo não tratava de matéria de natureza parlamentar. Esta documentação, entregue 
pela Assembleia da República, veio a ser incorporada no IAN/TT a 2 de Outubro e a 13 de 
Dezembro de 2001. 
Âmbito e conteúdo: Integra, nomeadamente, actas, agendas das reuniões, comunicados, 
correspondência, pareceres, projectos de diplomas, processos individuais dos membros do 
Conselho de Comunicação Social, processos relativos a jornais como, "A Capital", o "Correio do 
Minho", o "Diário do Alentejo", o "Diário de Notícias", o "Diário Popular", o "Jornal da Madeira", o 
"Jornal de Notícias", "O Comércio do Porto", sobre a Radiofusão Portuguesa- EP, sobre a 
Radiotelevisão Portuguesa-EP e sobre a Agência Noticiosa Portuguesa-EP, e ainda, registos de actos 
preparatórios, registos de correspondência, registos de presenças, estudos e relatórios. 

Sistema de organização: Organização funcional 

Condições de acesso: Comunicável, com excepção dos documentos que integrem dados 
nominativos, em que se aplica o estipulado no n.º 2 do artigo n.º 17 do Decreto-Lei n.º 16/93 com 
a redacção que lhe foi dada pelo artigo n.º 44 da Lei n.º 26/2016 de 22 de Agosto ("Desde que 
decorridos 30 anos sobre a data da morte das pessoas a que respeitam os documentos; ou, não 
sendo conhecida a data da morte, decorridos 40 anos sobre a data dos documentos, mas não antes 
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de terem decorrido 10 anos sobre o momento do conhecimento da morte"), salvo se o acesso for 
solicitado pelo titular dos dados ou se este tiver dado expressa autorização de acesso. 

Idioma e escrita: Português, alemão, espanhol, francês e inglês. 

Características físicas e requisitos técnicos: O acesso às cassetes vídeo e às bobinas áudio requer 
equipamentos específicos, de momento não disponíveis. 

Instrumentos de descrição:  
Guias e Roteiros: PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo. Direcção de 
Serviços de Arquivística - "Conselho de Comunicação Social". in Guia Geral dos Fundos da Torre do 
Tombo: Instituições Contemporâneas. Coord. Maria Madalena Garcia [et al.]; elab. Ana Maria 
Barros Sousa [et al.]. Lisboa: IAN/TT, 2004. vol. 4. ISBN 972-8107-83-8. p. 330-331. Acessível no 
IAN/TT, IDD (L. 602). 
Base de dados de descrição arquivística: DIRECÇÃO-GERAL DO LIVRO, DOS ARQUIVOS E DAS 
BIBLIOTECAS. Arquivo Nacional da Torre do Tombo – DigitArq - [Em linha], em actualização 
permanente. [Consult. 15 mar. 2018]. Disponível em WWW: <URL:http://digitarq.arquivos.pt/>. 

Unidades de descrição relacionadas: 
Relação complementar: Portugal, Torre do Tombo, Conselho de Imprensa (PT/TT/CIM) - entidade 
com competências similares, exercidas sobre o sector da imprensa privada; Portugal, Torre do 
Tombo, Conselhos de Informação (PT/TT/CIN) - entidade que antecedeu o Conselho de 
Comunicação Social; Portugal, Torre do Tombo, Alta Autoridade para a Comunicação Social - 
entidade que sucedeu ao Conselho de Comunicação Social e ao Conselho de Imprensa. 
Outras entidades detentoras de fontes relacionáveis:  
Portugal, Arquivo RTP; Portugal, Arquivo RDP; Portugal, Biblioteca Nacional de Portugal; Portugal, 
Arquivo Histórico Parlamentar; Portugal, Museu Nacional da Imprensa; Portugal, Sindicato dos 
Jornalistas. 

Nota ao elemento de informação "Datas": os documentos mais recentes foram adicionados pela 
Alta Autoridade para a Comunicação Social. 

Nota de edição: A descrição do nível "fundo" foi elaborada por Madalena Garcia em 2002, revista e 
completada por Vítor Gens Antunes em Novembro 2006 a partir da obra referenciada em 
Instrumentos de Descrição e Convenções, novamente revista e completada por Cecília Henriques 
em 2018 a partir das descrições das unidades arquivísticas subordinadas. 
A descrição dos níveis "secção" e unidades subordinadas foi elaborada por Vanessa Gouveia, 
estagiária do mestrado em Ciências da Documentação e Informação da FLUL, em 2018. 
Data da descrição: 2002; 1.ª revisão: Dezembro de 2006; 2.ª revisão: 2018-02-22. 

Regras ou convenções: ISAD(G): Norma Geral Internacional de Descrição Arquivística: adoptada 
pelo Comité de Normas de Descrição, Estocolmo: Suécia, 19-22 de Setembro de 1999. Conselho 
Internacional de Arquivos; Trad. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 
2ª ed. Lisboa: IAN/TT, 2004. ISBN: 972-8107-69-2. Também disponível a partir de 
<http://www.iantt.pt 
NP 405-1. 1994, Informação e documentação - Referências bibliográficas: documentos impressos. 
Lisboa: IPQ. 49 p. Elaborada por Comissão Técnica para Informação e Documentação / Instituto da 
Biblioteca Nacional e do Livro. Ed. 1995. Norma harmonizada com a ISO 690 (1987), termo de 
homologação DR, III Série, n.º 128 de 1994-6-3 
NP 405-3. 2000, Informação e documentação - Referências bibliográficas: documentos não 
publicados. Lisboa: IPQ. 15 p. Elaborada por Comissão Técnica para Informação e Documentação / 
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Instituto da Biblioteca Nacional e do Livro. Ed. 2002 
PORTUGAL. Instituto dos Arquivos Nacionais / Torre do Tombo - Orientações para a descrição 
arquivística. Grupo de Trabalho para a Normalização da Descrição em Arquivo. 1ª versão. Lisboa: 
IAN/TT, 2006. 124 p. ISBN972-8107-88-9. Elaboradas no âmbito do Programa para a Normalização 
da descrição em Arquivo. 

Nota de publicação: LEI n.º 23/83. D.R. I Série (83-09-06) [Regula a organização e o funcionamento 
do Conselho de Comunicação Social.] 
LEI n.º 11/86. D.R. I Série (86-05-03). [Revogação de disposições da Lei n.º 23/83, de 6 de 
setembro] 
PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. D.R. II Série (84-07-24) [Conclui que não têm 
efeito vinculativo para o membro do Governo, a deliberação do Conselho de Comunicação Social 
ou dos conselhos de informação enquanto estes desempenharem as funções daquele que requeira 
a sua comparência às reuniões desses órgãos] 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA n.º 18/84. D.R. I Série (84-05-29) [Designação dos 
membros do Conselho de Comunicação Social] 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA n.º 11/86. D.R. I Série (86-05-09) [Eleição de um 
membro do Conselho de Comunicação Social] 
RESOLUÇÃO DA ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA n.º 13/87. D.R. I Série (87-04-03) [Eleição de membros 
do Conselho de Comunicação Social] 
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Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/0001 
Título: "Prémio Fernando Abranches Ferrão"  
Datas de produção: 1985-05-27 / 1990-03-20 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à instituição do prémio 'Fernando Abranches 
Ferrão' (que homenageia o primeiro presidente do Conselho de Comunicação Social), criado pelo 
Conselho de Comunicação Social para distinguir estudos sobre a problemática da Comunicação 
Social. Inclui, entre outros, o regulamento do prémio e correspondência para a sua divulgação, 
constituição e trabalhos do júri, correspondência para a captação de apoios financeiros, 
documentos bancários e correspondência para devolução dos apoios concedidos (dado que o 
prémio nunca foi atribuído). 
Contém, ainda, publicações de regulamentos de outros prémios, nomeadamente do Prémio 
Valmor e do Prémio Municipal de Arquitectura (Lisboa, 1982), dos Prémios Literários "Município de 
Lisboa" (Lisboa, 1982), do Prémio Municipal Júlio Castilho (Lisboa, 1982) e do Prémio Municipal 
Júlio César Machado (Lisboa, 1982). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 82, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/0002 
Título: Declarações de deputados 
Datas de produção: [1986-10-06?/ 1987-04-07?]  
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa ao caso que opôs o Partido Social Democrata 
(PSD), em especial o deputado Duarte Lima, ao Conselho de Comunicação Social (CCS) e em 
particular ao seu presidente, Artur Portela. Inclui requerimento do deputado do PSD João de 
Matos, solicitando actas e registos de presenças em reuniões do CCS, correspondência emitida e 
recebida pelo CCS, Diário da Assembleia da República anotado, parecer da Auditoria Jurídica da 
Assembleia da República, comunicados do CCS e recortes de imprensa. 
Contém, ainda, uma pasta com o texto anotado (não datado) de uma intervenção na Assembleia 
da República do deputado Alexandre Manuel, do Partido Renovador Democrático (PRD), sobre a 
comunicação social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 82, mç. 2 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/001 
Título: Livros de actos preparatórios 
Datas de produção: 1984-09-03 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 1 cx. (5 lv.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém livros de registo de notas de audições, encontros e reuniões havidas 
entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e diversas entidades, no âmbito dos processos de 
apreciação de queixas e elaboração de pareceres, recomendações e directivas, elaboração ou 
alteração de diplomas legais, articulação com o Conselho de Imprensa e com outras entidades 
nacionais e estrangeiras, preparação ou participação em colóquios e cerimónias, bem como notas 
de preparação das reuniões plenárias e de despacho de assuntos correntes, entre outros. 
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Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/001/0001 
Título: "Livro de actos preparatórios - n.º 1" 
Datas de produção: 1984-09-03 / 1985-07-10 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 83, lv.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/001/0002 
Título: "Livro de actos preparatórios - n.º 2" 
Datas de produção: 1985-07-11 / 1986-09-22 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 83, lv.2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/001/0003 
Título: "Livro de actos preparatórios - n.º 3" 
Datas de produção: 1986-09-22 / 1987-11-26 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 83, lv.3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/001/0004 
Título: "Livro de actos preparatórios - n.º 4" 
Datas de produção: 1987-11-27 / [1989-05-03?] 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 83, lv.4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/001/0005 
Título: "Livro de actos preparatórios - n.º 5" 
Datas de produção: [1989-04-05?] / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 83, lv.5 
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Secção: Reuniões do Conselho de Comunicação Social 
 
Nível de descrição: Secção 
Código de referência: PT/TT/CCS/A 
Título: Reuniões do Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: [1984-06-04? / 1990-07-04?] 
Dimensão e suporte: 4 cx. (6 mç., 5 lv.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/0001 
Título: Propostas para reuniões 
Datas de produção: [1984-06-20? / 1985-01-29?] 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém propostas para as reuniões plenárias do CCS, algumas com 
documentos anexos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx.1, mç.2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/0002 
Título: Agendas das reuniões 
Datas de produção: 1984-06-20 / 1990-05-15 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém agendas com a ordem de trabalhos de reuniões plenárias do Conselho 
de Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx.1, mç.1 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001 
Título: Actas de reuniões  
Datas de produção: 1984-06-04 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 3 cx. (4 mç.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0001 
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 1 a 140 
Datas de produção: 1984-06-04 / 1986-12-29 
Dimensão e suporte: 1 mç. (3 pt.); papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 1, mç.3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0002 
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 141 a 195 
Datas de produção: 1987-01-07 / 1987-12-29 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Cota actual: Conselho da Comunicação Social, cx. 2, mç.1 
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Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0003 
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 196 a 252 
Datas de produção: 1988-01-06 / 1988-12-20 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Cota actual: Conselho da Comunicação Social, cx. 3, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/001/0004 
Título: Actas das reuniões do Conselho de Comunicação Social - 254 a 334 
Datas de produção: 1989-01-03 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 1 mç.(2 pt.); papel 
Cota actual: Conselho da Comunicação Social, cx. 3, mç.2 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002 
Título: Controlo de presenças 
Datas de produção: 1984-06-04 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 5 lv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém os livros de presenças relativos às reuniões do Conselho de 
Comunicação Social, desde a primeira reunião até à 334 (última). Incluem assinaturas dos membros 
presentes e observações de quando as reuniões não se realizaram por falta de quórum, bem como 
justificação de faltas. 
Contém, igualmente, um livro duplicado do controlo duplicado de presenças para as 14 primeiras 
reuniões. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0001 
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões 1 a 100 
Datas de produção: 1984-06-04 / 1986-04-30 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 4, liv. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0002 
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões de 101 a 
200 
Datas de produção: 1986-05-08 / 1988-02-03 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 4, lv. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0003 
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões 201 a 300 
Datas de produção: 1988-02-09 / 1989-11-21 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 4, lv. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0004 
Título: Registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: reuniões 301 a 334 
Datas de produção: 1989-11-28 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 4, livro 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/A/002/0005 
Título: Duplicado do registo de presenças às reuniões do Conselho de Comunicação Social: 
reuniões 1 a 14 
Datas de produção: 1984-06-04 / 1984-09-12 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 4, lv. 5 
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Secção: Elaboração de leis e regulamentos 
 
Nível de descrição: Secção 
Código de referência: PT/TT/CCS/B 
Título: Elaboração de leis e regulamentos 
Datas de produção: [1978-06-20? / 1990-06-30?] 
Dimensão e suporte: 4 cx. (15 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a estudos, projectos e propostas de legislação 
e de alterações legislativas, bem como versões finais de diplomas sobre diversas matérias no 
domínio da comunicação social, no que se inclui a legislação sobre o próprio Conselho de 
Comunicação Social. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0001 
Título: "Legislação de Comunicação Social" 
Datas de produção: [1984-03-09? / 1986-10-09?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a vários projectos de legislação: proposta de 
lei n.º 20/IV sobre a Radiodifusão; proposta de lei n.º 24/IV sobre o "licenciamento de estações 
emissoras de rádio memória justificativa"; projecto de lei n.º 4/IV, do grupo parlamentar do Partido 
Comunista Português (PCP) que "estabelece garantias da independência dos órgãos de 
comunicação social do sector público"; projecto de lei do Partido Renovador Democrático (PRD), 
sobre a "independência da informação televisiva". Contém, igualmente, documentação referente 
ao Centro de Formação Profissional para Jornalistas (CENJOR). Contém, ainda, parecer da 
Procuradoria-Geral da República sobre a "legitimidade da exigência da comparência dos membros 
do Governo nos Conselhos de Informação".  
Inclui correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e o PCP, o Gabinete 
do Secretário de Estado Adjunto do Ministro Adjunto e para os Assuntos Parlamentares, e a 
Procuradoria-Geral da República. Inclui, também, projectos de diplomas, diários da Assembleia da 
República, notas do CCS para análise dos projectos e propostas de legislação, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx.5, pt.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0002 
Título: Projectos de lei de audiovisuais 
Datas de produção: [1986-10-10? / 1986-12-09?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém vários projectos legislativos: projecto de lei 314/IV do Partido 
Renovador Democrático (PRD), sobre "Estatutos da Radiodifusão Portuguesa"; projecto de lei 
313/IV do PRD, sobre a "Lei da televisão"; projecto de lei 274/IV, do Partido Socialista (PS), sobre 
"Lei de Bases dos Meios Audiovisuais". Contém, igualmente, documentação relativa ao projecto de 
lei 387/IV, do Centro Democrático e Social (CDS), sobre Lei da Radiodifusão. 
Inclui, ainda, Diários da Assembleia da República e cópia do jornal "A Voz do CDS".  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx.5, pt.2 
Idioma e escrita: Português 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
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Código de referência: PT/TT/CCS/B/0003 
Título: "Alterações na forma de exploração da Televisão" 
Datas de produção: [1987-03-27? / 1987-06-15?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e 
várias entidades - Partido Renovador Democrático (PRD), Partido Social Democrata (PSD), Centro 
Democrático e Social (CDS), Movimento Democrático Português /Comissão Democrática Eleitoral 
(MDP/CDE), "Os Verdes", Partido Socialista (PS), Sociedade Independente de Comunicação (SIC) e 
cardeal-patriarca de Lisboa - sobre a agenda para a reunião sugerida pelo CCS e marcação da 
mesma, cujo objectivo se prende com a análise das eventuais modificações na forma de exploração 
da televisão no país. Contém, também, um conjunto de informação fornecida pela SIC para apoio à 
apreciação da proposta de lei 5/IV sobre televisão privada para Portugal.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 5, pt.3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0004 
Título: "Legislação que enquadra órgãos da comunicação social em Macau" 
Datas de produção: 1986-09-16 / [1987-05-26?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social 
(CCS) e o Director do Gabinete de Macau e a Direcção da Comunicação Social de Macau, sobre a 
legislação que enquadra os órgãos de comunicação social em Macau. Inclui cópia do Diário do 
Governo (Decreto n.º 27495 de 27 de Janeiro de 1937).  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 5, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0005 
Título: Proposta de lei n.º 6/V sobre "Exercício da actividade de radiodifusão difundida do território 
nacional" 
Datas de produção: 1987-10-29 / 1987-12-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a proposta de lei n.º 6/V, sobre o exercício de actividades de 
radiodifusão difundida em território nacional, bem como as considerações sobre a mesma que 
foram produzidas pelo Conselho de Comunicação Social e enviadas ao presidente da Assembleia da 
República. Contém, também, correspondência entre o Conselho de Comunicação Social (CCS) e 
várias entidades cujo objectivo seria marcação de reunião para análise da proposta. Contém, ainda, 
parecer do Sindicato de Trabalhadores de Telecomunicações sobre "licenciamento das rádios 
locais".  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx.5, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0006 
Título: Legislação sobre o Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: 1988-05-30 / 1988-06-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém o documento "O Conselho de Comunicação Social - a Constituição e a 
Lei", produzido pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) e remetido a diversas entidades. 
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Contém, também, o "projecto de proposta de lei - representação do Conselho de Comunicação 
Social nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira", enviado ao CCS pelo Grupo Parlamentar 
da União Democrática Popular (UDP/Madeira). Contém, ainda, correspondência e exemplares do 
Diário da Assembleia da República e do Diário da República.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 6, pt.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0007 
Título: Propostas de alteração legal apresentadas pelo Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: [1984-08-09? / 1989-01-18?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém diversas propostas de alteração legal, a maior parte relativas à Lei n.º 
23/83 (sobre o Conselho de Comunicação Social). Contém, igualmente, propostas de alteração da 
Lei n.º 75/79 (sobre a radiodifusão), do Decreto-Lei n.º 167/84 (sobre o estatuto da Radiodifusão 
Portuguesa E.P.) e do Decreto-Lei n.º 321/80 (sobre o estatuto da Radiotelevisão Portuguesa E.P.), 
entre outros. Inclui correspondência entre o Conselho de Comunicação Social e o presidente da 
Assembleia da República e diversos grupos parlamentares. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 6, pt.2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0008 
Título: "Projecto de lei n.º 58/V - estatuto dos jornalistas" 
Datas de produção: 1987-10-23 / 1987-11-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofício do Conselho de Comunicação Social solicitando ao Grupo 
Parlamentar do Partido Socialista (PS) o respectivo projecto de alteração à Lei n.º 62/79 sobre o 
Estatuto dos Jornalistas, bem como a resposta daquele grupo parlamentar, com o texto do 
projecto em causa (projecto de lei n.º 58/V).  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 6, pt.3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0009 
Título: Código do Direito de Autor 
Datas de produção: 1985-03-27 / 1985-04-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma "Moção sobre o Código do Direito de Autor" aprovada em 
Assembleia Geral da Sociedade Portuguesa de Autores, bem como um "Projecto de Resolução" da 
Assembleia da República, apresentado pelo grupo parlamentar do Partido Comunista Português 
(PCP), sobre a mesma matéria. Inclui, ainda, cópia do Diário da República (Decreto-Lei n.º 63/85 - 
"Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos").  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 6, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0010 
Título: "Regimento" 
Datas de produção: 1984-07-13 / 1987-02-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém projectos para o Regimento do Conselho de Comunicação Social, 
parecer jurídico solicitado pelo presidente da Assembleia da República, bem como a versão final do 
Regimento, publicada no Diário da Assembleia da República em 14 de Março de 1986. Inclui 
correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 6, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0011 
Título: "Estatuto da imprensa regional" 
Datas de produção: 1987-02-03 / 1988-05-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à discussão do projecto de estatuto da 
imprensa regional, nomeadamente: considerações apresentadas pelo "Jornal de Matosinhos" e 
comunicado do Conselho de Imprensa, ambos sobre o projecto que o Governo terá apresentado às 
associações de imprensa regional; textos da Proposta de lei n.º 4/V (pedido de autorização 
legislativa para o Governo aprovar o estatuto da imprensa regional) e do projecto de Estatuto da 
Imprensa Regional, bem como propostas de aditamento apresentadas na Assembleia da República; 
recortes de imprensa; comunicado do Conselho de Comunicação Social sobre o referido projecto 
de Estatuto. Contém, igualmente, regulamentação do regime de apoios financeiros do Estado à 
comunicação social, e preocupações manifestadas pelo jornal "Diário do Alentejo". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 6, pt. 6 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0012 
Título: "O Conselho de Comunicação Social e algumas perspectivas da revisão constitucional - Alta 
Autoridade para a Comunicação Social" 
Datas de produção: 1989-01-03 / 1990-04-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um documento preparado pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) 
onde expõe algumas perspectivas de revisão constitucional, na área da comunicação social; 
tomada de posição do Sindicato de Trabalhadores de Telecomunicações e Comunicação 
Audiovisual sobre a revisão constitucional; tomada de posição da Federação Portuguesa dos 
Sindicatos das Indústrias de Celulose, Papel, Gráfica e Imprensa sobre a extinção do Conselho de 
Imprensa e do Conselho de Comunicação Social e criação da Alta Autoridade para a Comunicação 
Social; Comunicado do CCS, de 28 de Fevereiro de 1990, sobre a impossibilidade de deliberar sobre 
queixas entradas no Conselho, face ao acordo de revisão constitucional e à prevista criação da Alta 
Autoridade para a Comunicação Social; notícias difundidas pela Lusa, recortes de imprensa e 
correspondência entre o CCS e diversas entidades. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 7, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0013 
Título: Projectos de lei sobre Comunicação Social 
Datas de produção: [1985-11-08? / 1987-01-07?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém os seguintes projectos de lei: n.º 154/IV, sobre o Conselho de 
Comunicação Social (CCS); n.º 20/IV, que "regula o exercício de actividade de radiodifusão 
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difundida do território nacional"; n.º 142/IV, sobre o "licenciamento de estações emissoras de 
radiodifusão"; n.º 137/IV, sobre o "enquadramento de aspectos essenciais da organização e do 
funcionamento dos órgãos de comunicação social do sector público"; n.º 112/IV, sobre a 
"transmissão pela rádio e televisão de produções dramáticas portuguesas"; n.º 87/IV, sobre a 
"garantia do direito de réplica política dos partidos da oposição na televisão"; n.º 33/IV, sobre 
"atribuições e competências dos conselhos de redacção". Contém, também, os seguintes 
pareceres: sobre o projecto de lei n.º 152/IV, sobre a "alienação dos bens do Estado em empresas 
públicas de comunicação social"; sobre o projecto de lei n.º 84/IV, sobre a independência da 
informação televisiva" (projecto do Partido Renovador Democrático - PRD); sobre o projecto de lei 
n.º 4/IV, que dá "garantias de independência dos órgãos de comunicação social do sector público". 
Contém, ainda, documentação relativa a "questões colocadas à apreciação do CCS pela 
subcomissão parlamentar encarregada do estudo da proposta de lei do Governo - privatização da 
actividade de radiotelevisão". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 7, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0014 
Título: "Grupo de trabalho para estudar a definição de serviço público no domínio da comunicação 
social" 
Datas de produção: [1982-03-02? / 1987-07-30?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de apoio ao grupo de trabalho, promovido pelo 
Conselho de Comunicação Social, para estudar a definição de "serviço público" no domínio da 
comunicação social, bem como alguma correspondência para recolha da referida documentação. 
Inclui, dominantemente, documentos sobre serviço público de radiodifusão e radiotelevisão na 
Europa Ocidental. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 8, pt. 1 
Idioma e escrita: Português, alemão, castelhano e francês. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/B/0015 
Título: Colecção de legislação relativa à comunicação social 
Datas de produção: 1978-06-20 / 1990-06-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém cópias do Diário do Governo, do Diário da República e do Diário da 
Assembleia da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 8, pt. 2 
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Secção: Supervisão da comunicação social 
 
Nível de descrição: Secção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C 
Título: Supervisão da comunicação social 
Datas de produção: 1975-02-26 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 52 cx. (302 pt., 11 mç.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a documentação produzida e recebida pelo Conselho da Comunicação 
Social (CCS) no exercício das suas competências de supervisão dos órgãos de comunicação social 
pertencentes ao sector público. A actuação do CCS neste domínio tem expressão, 
dominantemente, na apreciação das queixas contra as entidades supervisionadas e na emissão de 
pareceres e de recomendações, embora o Conselho também fizesse recolhas de informação sobre 
cada entidade (legislação, estatutos, relatórios, entre outros). 
Para além da documentação específica sobre cada órgão supervisionado (apresentado ao nível de 
subsecção), há também um conjunto de documentação agregada por assunto (igualmente 
apresentado ao nível de subsecção), concretamente, sobre eleições: aí se encontram, entre outros, 
queixas apresentadas contra diferentes órgãos supervisionados sobre a respectiva actuação em 
contexto de campanhas e actos eleitorais. Destaca-se, ainda, algumas colecções de documentos 
produzidos do CCS (directivas, recomendações, pareceres e comunicados), a maior parte dos quais 
tendo em vista a melhoria da actuação do sector supervisionado. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0001 
Título: Casos pendentes 
Datas de produção: [1987-01-06? / 1990-05-24?] 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentos que deram início a casos que ficaram pendentes no 
Conselho de Comunicação Social, em virtude da sua extinção, em 1990. Inclui, dominantemente, 
casos de queixas, mas também pedidos de informação, requerimentos, pedidos de parecer, 
relatórios, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx.9, mç.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0002 
Título: "Livros de Estilo ou Livros de Redacção" 
Datas de produção: [1986-09-04? / 1987-09-10?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à Recomendação 7/86 do Conselho de 
Comunicação Social (CCS) para a criação de orientações do estilo de escrita, de livros de redacção, 
para os órgãos de comunicação social sobre os quais o CCS exerce as suas competências. Contém, 
também, convocatórias para a "análise da questão dos livros de redacção". Inclui correspondência, 
cópias de Livros de Estilo, entre outros.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 10, pt.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0003 
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Título: Protestos dirigidos, pelos jornalistas parlamentares, ao presidente da Assembleia da 
República 
Datas de produção: 1984-10-19 / 1985-05-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente ao "protesto de um grupo de jornalistas 
parlamentares de alegados atentados à liberdade de informação" por deputados, manifestado em 
Plenário na Assembleia da República. Contém, também, registo de relatos idênticos ao anterior, 
sobre queixas da RTP sobre a interferência da Assembleia da República no "exercício livre da sua 
profissão de jornalista". Contém, ainda, Recomendação 2/85 do Conselho de Comunicação Social 
sobre "a cobertura jornalística dos trabalhos parlamentares". Inclui correspondência e cópia do 
Diário da Assembleia da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 10, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0004 
Título: "Requerimentos Externos" 
Datas de produção: 1985-05-16 / 1985-07-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém dois requerimentos: requerimento do Conselho de Comunicação 
Social (CCS) ao Dr. Marcelo Rebelo de Sousa sobre alegadas declarações no Diário de Lisboa sobre 
o CCS; requerimento do CCS à Associação de Imprensa Não Diária, solicitando informações sobre 
subsídios de papel. Inclui cópia do Diário de Lisboa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 10, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0005 
Título: "Direcção Geral de Comunicação Social: subsídios estatais" 
Datas de produção: [1984-07-04?] / 1985-11-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a denominação dos órgãos dependentes do 
Conselho de Comunicação Social (CCS), respectivos proprietários, gerência e moradas. Contém, 
também, Recomendação do CCS sobre a gramática e a escrita da língua portuguesa nos órgãos de 
Comunicação Social.  
Contém pedidos de informação sobre subsídios estatais (subsídio de papel) ao sector público de 
comunicação social, nomeadamente, a jornais, bem como requerimentos, parecer, informações, 
entre outros.  
Contém, também, documentação referente a "repartição de apoio aos órgãos de Comunicação 
Social".  
Inclui cópias do Diário da República e correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 10, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0006 
Título: Relatório de Inquérito à PSP 
Datas de produção: 1895-09-09 / 1986-05-16 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém um relatório de inquérito "ordenado à PSP", realizado pelo Ministério 
da Administração Interna e Ministério da Justiça, face ao "avolumar das notícias" da comunicação 
social sobre possíveis excessos da Administração, nomeadamente, excessos de maus tractos da 
PSP. Inclui correspondência e cópia do Diário de Noticias.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 10, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/0007 
Título: Cobertura noticiosa de eventos religiosos 
Datas de produção: 1985-05-13 / 1985-09-25 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém textos noticiosos da Radiodifusão Portuguesa (RDP) e Radiotelevisão 
Portuguesa (RTP), bem como recortes de imprensa do Diário Popular, de A Capital, do Jornal de 
Notícias e do Diário de Notícias, referentes às celebrações religiosas em Fátima, em 1985. Contém, 
também, textos noticiosos da RDP e da Rádio Comercial sobre o Congresso de Pastoral Juvenil.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 10, pt.6 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001 
Título: Copiador geral 
Datas de produção: 1984-07-05 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 5 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0001 
Título: Copiador geral das directivas do Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: 1984-09-17 / 1988-12-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém duas directivas de 1984 (não numeradas), uma sobre queixa do 
jornalista Fialho de Oliveira, outra sobre o estatuto editorial das publicações periódicas 
informativas do sector público da comunicação social. Contém, ainda, as seguintes directivas: n.º 
1/85; 2 e 3/85 ("Comparência de membros do Conselho de Administração da Empresa do Jornal de 
Noticias SARL e comparência do director do "Jornal de Noticias" perante o C.C.S."); n.º 4/85 
("Debate entre dirigentes políticos na RTP"); n.º5/85 ("Resposta do Conselho de Comunicação 
Social ao Concelho de Gerência da RTP"); n.º 6/85 sobre o caso de Dinah Alhandra; n.º 7/85 (" 
Suspensão de onde média do programa 2 da RDP"); n.º 1/86 ("Tratamento jornalístico das 
candidaturas presidenciais"); n.º 2/86 ("A RTP e a cobertura dos trabalhos parlamentares"); n.º 
1/87 ("Acções publicitárias do Governo e da Administração Pública"); n.º 2/87 ("O CCS e as pré 
campanhas eleitorais para as eleições legislativas e para o parlamento europeu"); n.º 1/88 ("O CCS 
considera ferida de ilegalidade a exoneração da direcção de Dinis Abreu, Helena Marques e Mário 
Bettencourt Resendes"). 
Inclui documentação de divulgação, cópias do Diário da República e do Diário da Assembleia da 
República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 11, pt.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
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Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0002 
Título: Copiador geral das recomendações do Conselho de Comunicação Social - 1 
Datas de produção: 1984-08-14 / 1986-12-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém as seguintes recomendações numeradas: n.º 1/85 sobre a informação 
da RTP; 2/85 sobre a cobertura jornalística dos trabalhos parlamentares; 3/85 sobre a 
objectividade na informação da RDP-Antena 1; n.º 4/85 sobre o tratamento televisivo de 
acontecimentos relacionados com a pré-campanha eleitoral; n.º5/85 sobre responsabilidades dos 
chefes de turno da RDP-Antena 1; n.º 8/85 sobre o rigor de títulos jornalísticos no jornal "Correio 
do Minho"; n.º 9/85 ("sector público de Comunicação Social e as comunidades portuguesas no 
estrangeiro"); n.º 10/85 sobre pouco espaço cultural português na RTP; 11/85 sobre cobertura 
noticiosa da RTP; 12/85 ("Identificação rigorosa dos autores literários do programa 2 da RDP; 13/85 
sobre a situação da comunicação Social; 14/85 ("presença do SINDE na RTP"; 15/85 ("Regras 
básicas para o tratamento jornalístico de candidaturas eleitorais na fase pré-campanha"); 16/85 
("Recurso do Sporting Clube de Portugal em matéria de direito de resposta à RTP"); n.º 17/85 (" 
Conselho de Comunicação Social e a discriminação de candidatos presidenciais na RTP"); n.º 18/85 
("Cobertura de actividade sindical pela RTP"); n.º 1/86 sobre a RTP; n.º 2/86 ("A forma de 
apresentação do filme "A Revolução de Maio" na RTP"); n.º 3/86 ("Recolha de imagens dos 
trabalhos parlamentares"); n.º 4/86 ("Direito de Antena da RTP/Madeira às Associações Patronais e 
profissionais"); n.º 5/86 ("Publicações de sondagens") para todo o sector público; n.º 6/85 ("A 
informação da RTP e declarações do Primeiro-Ministro"); 7/86 ("Ao 'Comércio do Porto': Rigor, 
objectividade e exercício do direito de resposta"). 
Contém, igualmente, algumas recomendações gerais ao sector público da comunicação social, bem 
como à Assembleia da República, não numeradas; propostas de deliberações; documentos de 
divulgação; cópias de Diário da República e do Diário da Assembleia da República. 
Inclui, ainda, uma proposta do Conselho de Comunicação Social à Assembleia da República, de 
designação de Vítor Manuel da Fonseca, para o cargo de chefe dos serviços de apoio ao Conselho 
de Comunicação Social (indeferida). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 11, pt.2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0003 
Título: Copiador geral das recomendações do Conselho de Comunicação Social -2 
Datas de produção: 1987-01-27 / 1989-11-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém as seguintes recomendações: 
- À RTP - n.º 2/87, sobre "O pluralismo na informação do Centro Regional da RTP/Açores"; n.º 3/87 
"O confronto das diversas tendências na informação do Centro Regional da RDP/Madeira e do 
Centro Regional da RTP/Madeira"; n.º 4/87 "À RTP, quanto ao critério de auscultação de forças 
políticas"; n.º 5/87 "À RTP, relativo à omissão cometida quanto à CGTP-IN"; n.º 6/87 "À RTP-EP, 
quanto à cobertura jornalística do diferendo entre o Sr. Eng.º Nuno Abecasis, presidente da 
Câmara Municipal de Lisboa, e membros da Associação de Arquitectos Portugueses"; n.º 7/87 "A 
RTP e a auscultação das forças políticas com representação parlamentar"; n.º 10/87 
"Comportamento da RTP quando da campanha eleitoral para FPF [Federação Portuguesa de 
Futebol] "; 1/88 "À RTP: distinção entre notícia e opinião"; n.º 2/88 "À RTP: cobertura de 
actividades sindicais"; n.º 3/88 A RTP e a cobertura da greve geral do dia 28"; n.º 4/88 "O 
comportamento da direcção de Informação da RTP-EP perante críticas do presidente do CDS"; n.º 
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5/88 "A RTP-EP deve transmitir os progressos proibidos na série "Humor de Perdição""; n.º 7/88 "O 
CCS e queixas do PRD contra a RTP-EP"; n.º 1/89 A RTP e a divulgação de notícias relativas a 
alegados aumentos de médicos com vínculo ao Estado"; n.º 3/89 "A RTP e a cobertura jornalística 
de actividades do CDS"; n.º 4/89 "A RTP e a cobertura jornalística de um debate parlamentar sobre 
o Ensino Politécnico"; 
- À RDP - n.º 8/89 "Ao Centro Regional da RDP-Madeira: Direito de resposta do CDS/Madeira e uma 
declaração política do Sr. presidente do Governo Regional"; 
- Ao "Jornal da Madeira" - n.º 1/87 "A publicidade e o sector público de comunicação social"; n.º 
8/87 "Os órgãos do sector público da comunicação social e a crise politica"; n.º 9/87 "O Comércio 
do Porto e as pré-campanhas eleitorais"; n.º 6/88 " O CCS e as campanhas eleitorais para a 
Assembleia das regiões autónomas da Madeira e dos Açores"; n.º 8/88 " O Jornal da Madeira e a 
campanha eleitoral para a Assembleia Regional"; n.º 2/89 "O Jornal da Madeira e uma queixa do 
PCP-Madeira"; n.º 6/89 “O Jornal da Madeira e uma falta de rigor, objectividade de informação"; 
n.º 7/89 "O Jornal da Madeira e os seus deveres de pluralismo ideológico de rigor e de 
objectividade da informação";  
- Ao “Comércio do Porto” – n.º 9/87 "O Comércio do Porto e as pré-campanhas eleitorais";  
- Ao sector público da comunicação social - n.º 1/87 "A publicidade e o sector público de 
comunicação social"; n.º 8/87 "Os órgãos do sector público da comunicação social e a crise 
politica";  
- Outros - n.º 6/88 "O CCS e as campanhas eleitorais para a Assembleia das regiões autónomas da 
Madeira e dos Açores"; n.º 5/89 "O CCS e a campanha eleitoral para o Parlamento Europeu"; n.º 
9/89 "O CCS e as eleições autárquicas". 
Inclui documentação de divulgação de algumas recomendações e cópias do Diário da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 11, pt.3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0004 
Título: Copiador geral de pareceres do Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: 1984-11-07 / 1989-11-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém, dominantemente, as cópias de pareceres sobre as nomeações e 
exonerações dos cargos de direcção e equipas directivas, nos órgãos de comunicação social sobre 
os quais o Conselho de Comunicação Social exerce as suas competências. Contém, também, 
parecer sobre o funcionamento do Conselho de Redacção da RDP-1; parecer sobre publicidade 
colectiva de interesse geral; parecer sobre a definição legal de "profissional da comunicação 
social"; e parecer sobre a incompatibilidade entre o exercício da actividade jornalística e da 
actividade político-partidária.  
Inclui cópias do Diário da Assembleia da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 11, pt.4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/001/0005 
Título: Copiador geral de comunicados do Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: 1984-07-05 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém cópias dos seguintes comunicados:  
- Sobre a RTP - n.º 10/85; n.º 2/86; n.º 3/87; n.º 4/87; n.º 9, 10 e 11/87; n.º 14/87; n.º 16/87; n.º 
22/87; n.º 1 e 2/88; n.º 6/88; n.º 10 e 11/88; n.º 1, 2, 3, 4 e 5/89; n.º 7/89 e outros não numerados; 
- Sobre a RDP - n.º 12/88; 
- Sobre a ANOP - n.º 6/86; n.º 9/86; n.º 12/86; 
- Sobre "A Capital" - n.º 13 e 14/88; 
- Sobre "O Comércio do Porto" - n.º 12/87; n.º 17/87; 
- Sobre o "Diário de Notícias" e o "Jornal de Notícias"- n.º 4/86; n.º 5/86; n.º 5/87; 
- Sobre os órgãos de comunicação social nas Regiões Autónomas - n.º 18/87; n.º 3, 4, 5/88; n.º 7 e 
8/88; n.º 15/88; 
- Sobre a nomeação, exoneração ou eleição para cargos - n.º 4/85; n.º 11/85; n.º 10/86; n.º 8/87; 
n.º 15/87; n.º 19/87;  
- Sobre o CCS - n.º 5/85; 9/85; n.º 1/86; n.º 7/86; n.º 8/86; n.º 11/86; n.º 6/87; n.º 9/88 e outros, 
não numerados; 
- Outros sobre a comunicação social - n.º 6/85; n.º 8/85; n.º 3/86; n.º 13/87; n.º 21/87. 
Contém, ainda, alguns comunicados alusivos ao falecimento de membros do Conselho de 
Comunicação Social ou de jornalistas - n.º 7/85; n.º 1 e 2/87; n.º 6/89; e ainda, comunicado não 
numerado referentes a Fernando Abranches-Ferrão e a Norberto Lopes. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 12, n.º1 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/002 
Título: Acompanhamento publicitário 
Datas de produção: [1984-02-17? / 1987-12-19?] 
Dimensão e suporte: 2 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa ao controlo de acções publicitárias do Governo 
e Administração nos órgãos públicos da comunicação social. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/002/0001 
Título: Publicidade do Governo e da Administração Pública 
Datas de produção: [1984-02-17? / 1987-12-19?] 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a directiva n.º 1/87 "Acções publicitárias do Governo e da 
Administração Pública: cumprimento do determinado pela lei n.º 49/86, de 31 de Dezembro", e 
correspondência de divulgação da directiva; Proposta de Lei 44/IV de "Aditamento de novo artigo 
12ºA "Despesas com Publicidade", recomendado pela Directiva n.º 1/87; Pareceres do CCS a vários 
órgãos de comunicação social, relativamente a conceitos de publicidade e a "conteúdo de 
mensagens informativas"; Parecer do CCS sobre o artigo 12ºA acima referido; pedido de 
informação aos órgãos públicos da comunicação social, sobre actos publicitários, publicidade 
regional, publicidade para propaganda política, entre outros; comunicado 6/87, do CCS, que 
derivou da directiva n.º 1/87; troca de correspondência com o Conselho de Administração da 
Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital (EPNC), com a Empresa Pública do Jornal Diário 
Popular e com a Radiotelevisão Portuguesa (RTP-EP), sobre o cumprimento da referida directiva. 
Contém, também, documentação sobre a "Campanha do Ministério do Trabalho 'O nosso caminho 
começa pelos mais desfavorecidos'", nomeadamente pedidos de parecer, lista de associados à 
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campanha, entre outros.  
Contém, ainda, documentação relativa à publicidade na RDP-EP, publicidade à Cerveja Sagres na 
Radiodifusão Portuguesa (RDP-EP) e campanhas publicitárias diversas da Antena 1. 
Contém, finalmente, pedidos de informação à RDP-EP, sobre "publicidade colectiva de interesse 
geral", memorando sobre a matéria na Antena 1, pedido de parecer sobre "Publicidade colectiva 
de interesse geral" da RDP/Antena 1 e pedido de informações sobre patrocínios em troca de 
publicidade, na RDP-EP.  
Inclui cópias de jornais e do Diário da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 12, n.º 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/002/0002 
Título: "Alegado protocolo da Direcção-Geral da Comunicação Social - Órgãos do sector público da 
comunicação social" 
Datas de produção: 1985-06-00 / 1986-07-10 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação por parte do Conselho de Comunicação Social 
aos órgãos de comunicação social do sector público, sobre um alegado protocolo que teria em vista 
divulgar iniciativas governamentais nos meios de comunicação públicos, sob a forma de 
"Publicidade de interesse geral".  
Contém, igualmente, documentação da Divisão de Promoção Informativa, sobre as campanhas 
promocionais em curso e de utilidade pública nos órgãos de comunicação social, e documentação 
sobre verbas e custos (exploração para 1986) de empresas públicas da comunicação social, 
nomeadamente, Radiotelevisão Portuguesa (RTP), Radiodifusão Portuguesa (RDP), Agência 
Noticiosa Portuguesa (ANOP) e Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital (EPNC). 
Inclui, ainda, fotocópias de jornais.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 13, pt. 1 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003 
Título: Queixas diversas 
Datas de produção: [1984-07-02?] / 1986-04-07 
Dimensão e suporte: 5 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas fora da área de actividade do Conselho de Comunicação Social 
e queixas não associadas a um órgão da comunicação social específico, mas sobre a comunicação 
social pública em geral.  
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0001 
Título: "Queixa do sindicato dos jornalistas e director do 'Diário de Notícias' sobre comunicação do 
Dr. Anselmo Rodrigues - 'Comunicação Social e Terrorismo'"  
Datas de produção: 1985-05-14 / 1985-06-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa levantada contra o Dr. Anselmo 
Rodrigues, Secretario de Estado Adjunto do Ministro de Estado, sobre um colóquio subordinado ao 
tema "Comunicação Social numa perspectiva de segurança e de defesa nacional". Contém, também 
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tomada de posição da Empresa Pública dos Jornais Noticias e Capital (EPNC) sobre a mesma 
matéria, nomeadamente, do director do "Diário de Notícias". Contém, ainda, as comunicações do 
Secretario de Estado Adjunto no colóquio, bem como comunicações da sessão de encerramento do 
colóquio. 
Inclui correspondência sobre a matéria e uma carta enviada ao presidente do Conselho de 
Comunicação Social.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 13, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0002 
Título: "Queixa contra toda a imprensa escrita e falada apresentada pelo Sr. Paulo Rosa Neto, 'O 
Profeta'" 
Datas de produção: [1984-07-12? / 1984-12-10?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa do Sr. Paulo Rosa Neto contra toda a 
imprensa, nomeadamente cópias da queixa enviada para diversas entidades, o Conselho de 
Comunicação Social (CCS) incluído, e documento escrito sobre o "Encontro com o 'profeta' Paulo R. 
Neto". 
Inclui recortes e fotocópias de jornais, e resposta do CCS em como esta queixa não se enquadra na 
área de competências do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 13, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0003 
Título: "Queixa - Gazeta dos Desportos" 
Datas de produção: 1984-10-02 / 1984-10-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de apreciação ao Conselho de Comunicação Social, pela 
Gazeta dos Desportos, sobre a queixa que o Sport Lisboa Benfica (SLB) fez ao jornal. Contém ainda, 
documento do CCS que informa não ser a instância competente para cuidar do caso. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 13, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0004 
Título: "Queixa da Câmara Municipal de Abrantes contra os órgãos de Comunicação Social 
estatizados" 
Datas de produção: 1985-11-08 / 1986-04-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Câmara Municipal de Abrantes (CMA) sobre comunicação 
da inauguração do Hospital distrital de Abrantes, e pedido de informações por parte do Conselho 
de Comunicação Social (CCS), em função da queixa apresentada pela CMA, aos órgãos de 
comunicação social a ele subordinados. Inclui correspondência entre os órgãos e o CCS.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 13, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C/003/0005 
Título: Queixa de Jorge Tavares Rodrigues relativa a incidente com o semanário "Expresso" 
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Datas de produção: 1984-04-03 / 1984-07-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um conjunto de documentação remetida por Jorge Tavares Rodrigues 
ao Conselho de Comunicação Social (CCS) relativa a um incidente ocorrido com o semanário 
"Expresso" quanto à publicação de um artigo sobre o Professor Doutor Marcelo Caetano, bem 
como resposta do CCS.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 13, pt. 6 
 
 

Subsecção: Acompanhamento do jornal "A Capital" 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A 
Título: Acompanhamento do jornal "A Capital" 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1988-10-19 
Dimensão e suporte: 1 cx. (6 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "A Capital", nomeadamente, 
legislação, antecedentes, relatórios, recomendações, emissão de pareceres e apreciação de 
queixas.  
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0001 
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-02-25 / 1986-02-25 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas um documento do Conselho de Comunicação Social a felicitar 
o Jornal "A Capital" pelo seu aniversário.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 14, pt.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0002 
Título: Legislação 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1984-09-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência a solicitar informação sobre estatutos ou 
regulamentos do jornal "A Capital". Contém, ainda, o regulamento do Conselho de Redacção de "A 
Capital", bem como o Estatuto Editorial do jornal. Inclui fotocópias do jornal "A Capital". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 14, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0003 
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo CCS ao jornal "A Capital", remetendo as 
seguintes recomendações: n.º 2/87 (sobre pré-campanhas eleitorais); n.º 9/87 (sobre crise politica 
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e órgãos públicos da comunicação social); sobre a "forma de publicação das recomendações e 
directivas"; e sobre "competência dos directores de jornais estatizados e dos directores de 
informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas em serviço". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 14, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/0004 
Título: Relatórios  
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-10-01 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do CCS solicitando ao Conselho Fiscal, ao Conselho de 
Redacção e ao Director de "A Capital", o envio de relatórios semestrais. Contém, também, o 
relatório trimestral do Conselho Fiscal do jornal "A Capital" de 1984. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 14, pt. 4 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1984-07-09 / 1988-10-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/001/0001 
Título: "Parecer sobre o director de 'A Capital' Sr. Rodolfo Iriarte" 
Datas de produção: 1984-07-09 / 1988-10-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém parecer emitido pelo Conselho de Comunicação Social sobre a 
nomeação do jornalista Rodolfo Iriarte como director do Jornal "A Capital", e troca de 
correspondência de divulgação sobre a matéria. Inclui comunicados sobre a venda de "A Capital" e 
sobre a demissão do director Rodolfo Iriarte.   
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 14, pt. 5 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/002 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1987-02-12 / 1987-05-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-A/002/0001 
Título: "Queixa de Olga Batista Gafeira Gonçalves e outras contra os anúncios de 'A Capital'" 
Datas de produção: 1987-02-12 / 1987-05-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa de Olga Batista Gafeira Gonçalves e outros contra "A Capital", 
o pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Serviço de Provedor de Justiça, 
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e contém o dito parecer solicitado ao CCS. Inclui correspondência, cópias do Diário da República, 
do Decreto-Lei n.º 400/82, entre outros.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 14, pt. 6 
 
 

Subsecção: Acompanhamento do jornal "Correio do Minho"  
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B 
Título: Acompanhamento do jornal "Correio do Minho" 
Datas de produção: 1984-07-14 / 1989-06-05 
Dimensão e suporte: 1 cx. (8 pt.); papel  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Correio do Minho", 
nomeadamente, legislação, antecedentes, informações, recomendações, três processos de 
emissão de pareceres e um processo apreciação de queixas.  
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0001 
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao Jornal "Correio 
do Minho", para que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração 
de directores.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0002 
Título: Informações 
Datas de produção: 1984-07-14 / 1984-07-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um recorte de jornal sobre a suspensão do Padre Mário de Oliveira no 
Jornal "Correio do Minho".  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0003 
Título: Legislação 
Datas de produção: 1984-07-19 / 1986-12-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
jornal “Correio do Minho”, solicitando relatórios e regulamentos, entre outros. Inclui Estatuto 
Editorial e Regulamento do Conselho de Redacção do Jornal "Correio do Minho". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/0004 
Título: Recomendações  
Datas de produção: 1984-08-29 / 1985-08-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação n.º 8/85 (sobre rigor e objectividade do Jornal 
"Correio do Minho"), a recomendação sobre a "forma de publicação das recomendações e 
directivas", e a recomendação sobre a "competência dos directores de jornais estatizados e dos 
directores de informação da RTP [Radiotelevisão Portuguesa], da RDP [Radiodifusão portuguesa] e 
da ANOP [Agência Noticiosa Portuguesa] acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas em 
serviço". Contém, ainda, resposta do Jornal "Correio do Minho" sobre a recomendação n.º 8/85 já 
referida. Inclui correspondência de divulgação das recomendações do Conselho de Comunicação 
Social (CCS). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 4 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1984-07-17 / 1989-06-05 
Dimensão e suporte: 3 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001/0001 
Título: Parecer sobre a suspensão do jornal "Correio do Minho" e nomeação de novos directores  
Datas de produção: 1986-10-17 / 1987-03-10 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a suspensão de publicação do jornal "Correio do 
Minho", sobre a exoneração dos Conselhos de Administração e Redacção e do director do jornal, e 
sobre a nomeação da nova direcção do jornal, nomeadamente, pareceres do Conselho de 
Comunicação Social, pareceres do Conselho de Administração e do Conselho de Redacção do 
jornal, pedidos de informação e comunicados, entre outros. Contém, também, proposta de 
membros para o jornal e cartas/exposição de opinião sobre as situações do jornal já referidas. 
Inclui acta de reunião do Conselho de Redacção de Dezembro de 1984, fotocópias do jornal, 
correspondência, telex e cartas. 
Inclui, ainda, um documento sobre erguer um monumento à resistência e ao 25 de Abril.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 5  
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001/0002 
Título: "Parecer padre Mário Pais de Oliveira" 
Datas de produção: 1984-07-17 / 1984-09-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém solicitações de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a suspensão preventiva do jornalista Mário Pais de Oliveira do jornal "Correio do Minho", e 
sobre o inquérito levantado pelo Conselho de Administração. Inclui, ainda, cópia da resposta do 
jornalista ao inquérito.  
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Inclui correspondência entre o CCS e o jornalista Mário de Oliveira, e recortes de jornal. Não inclui 
parecer do CCS.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 6  
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/001/0003 
Título: Parecer sobre a nomeação dos director e sub-director do jornal  
Datas de produção: 1989-04-03 / 1989-06-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pareceres do Conselho de Redacção e do Conselho de Administração 
sobre a nomeação de Leovigildo Palmeira e de Renato Feio. Contém, também, pedidos de parecer 
por parte do jornal "Correio do Minho" ao Conselho de Comunicação Social (CCS), bem como o 
parecer solicitado e correspondência. Inclui currículos de Leovigildo Palmeira e de Renato Feio.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 7 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/002 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1985-11-20 / 1985-11-20 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-B/002/0001 
Título: "Queixa do PCP - Comissão Concelhia de Braga" 
Datas de produção: 1985-11-20 / 1985-11-20 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da Comissão Concelhia de Braga do Partido Comunista 
Português (PCP), sobre "tratamento falacioso e deturpado das notícias" publicadas no jornal. Inclui 
cópias de jornal e documentação que fundamenta a queixa.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 15, pt. 8 
 
 

Subsecção: Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo" 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C 
Título: Acompanhamento do jornal "Diário do Alentejo" 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1990-02-23 
Dimensão e suporte: 1 cx. (5 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Diário do Alentejo", 
nomeadamente, antecedentes, legislação, recomendações, relatórios e um processo de emissão de 
parecer.  
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/0001 
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Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao Jornal "Diário 
do Alentejo", para que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e 
exoneração de directores.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 16, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/0002 
Título: Legislação 
Datas de produção: 1984-08-30 / 1984-09-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
jornal "Diário do Alentejo", solicitando relatórios e regulamentos, entre outros. Inclui o "plano de 
actividades e orçamento" e relatórios e contas da Associação de Municípios do Distrito de Beja. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 16, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/0003 
Título: Recomendações  
Datas de produção: 1984-08-24 / 1987-05-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo CCS ao jornal "Diário do Alentejo", 
remetendo as seguintes recomendações: n.º 2/87 (sobre pré-campanhas eleitorais); n.º 9/87 
(sobre crise politica e órgãos públicos da comunicação social); sobre a "forma de publicação das 
recomendações e directivas"; e sobre "competência dos directores de jornais estatizados e dos 
directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas 
em serviço". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 16, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/0004 
Título: Relatórios 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1984-08-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social solicitando ao 
Conselho de Gerência, ao Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao Director do jornal "Diário 
do Alentejo" o envio de relatórios semestrais.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 16, pt. 4 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1989-10-02 / 1990-02-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-C/001/0001 
Título: Pedido de parecer sobre a nomeação de direcção do "Diário do Alentejo" 
Datas de produção: 1989-10-02 / 1990-02-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência entre o Conselho de Comunicação Social 
(CCS) e a Associação de Municípios do Distrito de Beja sobre a nomeação de António Alexandre 
Raposo e Miguel de Jesus Albardeiro Serrano para os cargos directivos do jornal "Diário do 
Alentejo". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 16, pt. 5 
 
 

Subsecção: Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias" 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D 
Título: Acompanhamento do jornal "Diário de Notícias" 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1989-11-14 
Dimensão e suporte: 3 cx. (22 pt.); papel  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Diário de Notícias", 
nomeadamente, antecedentes, legislação, recomendações, relatórios, emissão de pareceres e 
apreciação de queixas.  
 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0001 
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao jornal "Diário 
de Notícias", para que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração 
de directores.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 17, pt.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0002 
Título: Legislação 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1986-03-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
jornal "Diário de Notícias", solicitando relatórios e regulamentos, entre outros. Inclui cópias do 
Diário da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 17, pt.2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0003 
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-04-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
jornal "Diário de Notícias", remetendo as seguintes recomendações: n.º 9/87 (sobre crise politica e 
órgãos públicos da comunicação social); sobre a "forma de publicação das recomendações e 
directivas"; e sobre "competência dos directores de jornais estatizados e dos directores de 
informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas em serviço". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 17, pt.3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0004 
Título: "Comunicado do Sr. primeiro-ministro ao país - título do 'Diário de Notícias' de 9 de Abril de 
1986" 
Datas de produção: 1986-04-10 / 1987-05-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de esclarecimento do Conselho de Comunicação Social ao 
"Diário de Notícias" referente ao título do jornal do dia 9 de Abril de 1986, e respectiva resposta. 
Contém, ainda, a directiva n.º 2/87, resultante da discussão acima referida. Inclui recortes de 
imprensa e correspondência.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 17, pt.4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/0005 
Título: Relatórios 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-09-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social solicitando ao 
Conselho de Gerência, ao Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao Director do jornal "Diário 
de Notícias" o envio de relatórios semestrais, e respectiva resposta. Inclui "Estatutos da Comissão 
de Trabalhadores".  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 17, pt. 5 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001 
Título: Emissão de pareceres  
Datas de produção: 1984-07-27 / 1989-11-14 
Dimensão e suporte: 9 pt.; papel  
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0001 
Título: "Parecer sobre novo estatuto editorial do 'Diário de Notícias' solicitado pela Direcção do 
jornal" 
Datas de produção: 1984-09-04 / 1984-12-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, bem como 
pedido de parecer à Procuradoria-Geral da República, apresentado pelo jornal "Diário de Notícias", 
sobre o novo estatuto editorial do jornal e respectiva emissão de pareceres.  
Inclui correspondência e recortes de imprensa.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 1.  
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0002 
Título: "Pedido de parecer de um jornalista do 'Diário de Notícias'" 
Datas de produção: 1986-03-06 / 1986-04-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social apresentado 
por João Galamba de Oliveira, jornalista membro do Conselho de Redacção do jornal "Diário de 
Notícias", sobre a demissão do referido Conselho.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0003 
Título: Pedido de parecer solicitado pela gerência do "Diário de Notícias" 
Datas de produção: 1987-06-13 / 1989-11-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, apresentado 
pelo Conselho de Gerência do jornal "Diário de Notícias", sobre a incompatibilidade no exercício da 
actividade jornalística e actividade político-partidária, e respectivo parecer. Contém, ainda, parecer 
sobre a mesma matéria emitido pela Comissão Nacional de Eleições. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0004 
Título: "Parecer sobre o título da 1.ª página do 'Diário de Notícias' do dia 27/7/84 - Lei de 
segurança interna" 
Datas de produção: 1984-07-27 / 1984-09-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
apresentado pelo director do "Diário de Notícias", Mário Mesquita, sobre o título da 1.ª página do 
jornal no dia 27/7/84 referente à lei de segurança interna, bem como a resposta e tomada de 
posição do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0005 
Título: Pedido de parecer sobre a eventualidade de um membro da Direcção de um órgão de 
comunicação social estatizado intervir no tempo de antena televisivo de um partido concorrente às 
eleições 
Datas de produção: 1987-06-17 / 1987-06-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
apresentado pelo jornalista Mário Bettencourt Resendes, sobre o assunto referido no “Título”, e 
resposta do CCS.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0006 
Título: "Pedido de parecer sobre o modo de publicar apelos da Polícia Judiciária - solicitado pelo 
director do ‘Diário de Notícias’" 
Datas de produção: 1985-04-01 / 1985-08-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
apresentado pelo director do jornal "Diário de Notícias", Mário Mesquita, sobre o modo de 
publicar apelos da Polícia Judiciária e pedido de parecer à EPNC (Empresa Pública dos Jornais 
Notícias e Capital), pelo CCS, sobre a mesma matéria. Contém, ainda, parecer do Conselho de 
Imprensa (CI) sobre "relações da imprensa com as polícias e os tribunais e tratamento noticioso 
dos casos de polícia e em curso ou resolvidos nos tribunais". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0007 
Título: "Pedido de parecer sobre a exoneração dos director e directores-adjuntos do 'Diário de 
Notícias' e quanto à nomeação do novo director" 
Datas de produção: 1988-12-12 / 1989-03-10 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
apresentado pelo Conselho de Gerência do jornal "Diário de Noticias", sobre a exoneração do 
director Dinis Abreu e dos directores-adjuntos Helena Marques e Mário Bettencourt Resendes e 
sobre a nomeação de Fernando Madrinha como director do jornal e de João Aguiar como director-
adjunto. Contém, também, pareceres do Conselho de Redacção sobre a exoneração e nomeação 
dos jornalistas já acima referidos, sobre o protocolo da empresa e sobre deslocações de jornalistas. 
Contém, ainda, circular sobre "CCS e a 'renomeação' de Dinis de Abreu, Helena Marques e Mário 
Resendes como directores do 'Diário de Notícias'". Inclui cópias de notícias de diversos jornais e da 
LUSA, convocações para reuniões extraordinárias, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0008 
Título: "Pedido de parecer - nomeação do director interino Sr. Dinis de Abreu e dos directores-
adjuntos a Dr. Helena Marques e Sr. Mário Bettencourt Resende" 
Datas de produção: 1986-02-27 / 1986-04-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, apresentado 
pelo Conselho de Gerência do jornal "Diário de Notícias", sobre a nomeação da equipa de direcção 
do jornal. Inclui o parecer do CCS, currículos dos nomeados para a equipa de direcção e 
regulamento do Conselho de Redacção do "Diário de Notícias", entre outros.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 8 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/001/0009 
Título: "Parecer sobre deslocações de jornalistas ao estrangeiro - pedido pelo director do 'Diário de 
Notícias', Dr. Mário Mesquita" 
Datas de produção: 1984-06-07 / [1984-08-29?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
apresentado pela Direcção da Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital (EPNC), sobre 
deslocações dos jornalistas em missão de reportagem e serviço do jornal. Contém, igualmente, 
pedidos de informação, por parte do CCS aos jornais sobre a matéria e respostas dos mesmos, bem 
como recomendação do CCS, sobre a "competência dos directores de jornais estatizados e dos 
directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas 
em serviço".  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 18, pt. 9 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1985-03-21 / 1988-01-21 
Dimensão e suporte: 8 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0001 
Título: "Queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede contra o 'Diário de Notícias', pela não 
inclusão no suplemento consagrado às '1000 maiores empresas portuguesas'" 
Datas de produção: 1987-11-13 / 1988-01-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa contra o Jornal "Diário de Notícias", 
apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Cooperativa Agrícola de Cantanhede, 
sobre a não inclusão no suplemento consagrado às "1000 maiores empresas portuguesas", 
nomeadamente, solicitação de esclarecimentos, tomada de posição do CCS e documentação 
suplementar a título justificativo.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0002 
Título: "Queixa dos técnicos paramédicos do Norte/ Centro contra 'O Comércio do Porto' e o 
'Diário de Notícias'" 
Datas de produção: 1986-06-27 / 1986-07-29 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa do Sindicato dos Técnicos Paramédicos do Norte/ Centro 
sobre considerações da Ordem dos Médicos consideradas de conteúdo ofensivo, publicadas nos 
jornais "Diário de Notícias" e "Comércio do Porto", bem como o esclarecimento por parte da EPNC 
(Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital) sobre a matéria. Inclui recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 2 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0003 
Título: "Queixa apresentada pela jornalista Helena Sanches Osório contra os directores do 'Diário 
de Notícias’ Helena Marques e Dinis Abreu" 
Datas de produção: 1987-03-06 / 1987-05-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa de Helena Sanches Osório, do jornal "Diário de Notícias", 
contra os directores do mesmo jornal, afirmando ter sido objecto de censura política e da sua 
credibilidade profissional ter sido afectada, em virtude da sua redacção não ter sido publicada. 
Contém, ainda, tomada de posição do Sindicato dos Jornalistas à mesma matéria, bem como 
comunicado do Conselho de Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0004 
Título: "Alegada proibição, por parte da Direcção do 'Diário de Notícias', de tentativas da jornalista 
Helena Sanches Osório no sentido de entrevistar Mikhail Gorbachev" 
Datas de produção: 1987-09-21 / 1987-10-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém parecer e comunicado do Conselho de Redacção do jornal "Diário de 
Notícias" sobre a queixa informal de Helena Sanches Osório sobre a alegada proibição de 
entrevistar o líder soviético Mikhail Gorbachev, e tomada de posição do Conselho de Comunicação 
Social (CCS).  
Inclui correspondência de esclarecimentos relativamente ao caso e recortes de imprensa.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0005 
Título: "Processo disciplinar instaurado ao jornalista José Victor Simões Ilharco" 
Datas de produção: 1986-05-15 / 1986-07-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa ao processo disciplinar levantado a José Victor 
Simões Ilharco pela Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital, concretamente, pelo director do 
jornal "Diário de Notícias", Dinis Abreu. Contém, também, pedidos de informação sobre o caso, por 
parte do Conselho de Comunicação Social (CCS) e envio de resposta. Contém, ainda, comunicado 
do CCS sobre o "diferendo entre o "Diário de Notícias" e o jornalista Simões Ilharco. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0006 
Título: Queixa do Conselho de Redacção do "Diário de Notícias" sobre declarações de Anselmo 
Rodrigues 
Datas de produção: 1985-03-21 / 1985-08-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada pelo Conselho de Redacção do jornal “Diário de 
Notícias” ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre declarações de Anselmo Rodrigues num 
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colóquio organizado pela Federação Distrital do Partido Socialista. Contém, igualmente, pedido de 
informações sobre despedimento de jornalistas, apresentado pelo CCS ao Conselho de Gerência e 
ao Conselho de Redacção do referido jornal, e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0007 
Título: "Queixa do jornalista João Fonseca do 'Diário de Notícias' - delegação de Coimbra" 
Datas de produção: 1986-05-20 / 1987-01-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre queixa do jornalista João Fonseca, do "Diário de 
Notícias", contra agentes da Guarda Nacional Republicana, nomeadamente, envio da mesma para 
o Conselho de Imprensa (CI), pedidos de informação por parte do Conselho de Comunicação Social 
e troca de correspondência. Contém, também, a decisão do CI sobre a queixa do jornalista.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-D/002/0008 
Título: "Queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede contra o 'Jornal de Notícias'" [sic] 
Datas de produção: 1987-11-13 / 1988-02-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Embora o título refira o "Jornal de Notícias", a presente documentação é 
idêntica à do processo com o título "Queixa da Cooperativa Agrícola de Cantanhede contra o 
'Diário de Notícias' (código de referência PT/TT/CCS/C-D/002/0001). Inclui um original que não se 
encontra no referido processo: carta da Cooperativa Agrícola de Cantanhede enviado ao Conselho 
de Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 19, pt. 8 
 
 

Subsecção: Acompanhamento do jornal "Diário Popular" 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E 
Título: Acompanhamento do jornal "Diário Popular" 
Datas de produção: [1984-07-04?] / 1989-04-12 
Dimensão e suporte: 1 cx. (7 pt.); papel  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "Diário Popular", 
nomeadamente, antecedentes, legislação, recomendações, relatórios e emissão de pareceres. 
 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0001 
Título: Antecedentes  
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao jornal "Diário 
Popular", para que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de 
directores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 20, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0002 
Título: Legislação 
Datas de produção: [1984-07-04? / 1984-07-13?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
jornal "Diário Popular", solicitando relatórios e regulamentos, entre outros. Inclui Estatuto Editorial 
e Regulamento do Conselho de Redacção do referido jornal. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 20, pt.2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0003 
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação n.º 9/87 (sobre os órgãos do sector público da 
comunicação social e a crise política), a recomendação sobre a "forma de publicação das 
recomendações e directivas", e a recomendação sobre a "competência dos directores de jornais 
estatizados e dos directores de informação da RTP [Radiotelevisão Portuguesa], da RDP 
[Radiodifusão Portuguesa] e da ANOP [Agência Noticiosa Portuguesa] acerca das deslocações ao 
estrangeiro de jornalistas em serviço". Contém, ainda, a directiva n.º 2/87 resultante da 
recomendação n.º 9/87, enviada ao jornal "Diário Popular". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 20, pt.3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/0004 
Título: Relatórios 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-07-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social solicitando ao 
Conselho de Gerência, ao Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao director do jornal "Diário 
Popular" o envio de relatórios semestrais, e resposta dos mesmos.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 20, pt.4 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1986-10-06 / 1989-04-12 
Dimensão e suporte: 3 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001/0001 
Título: "Exoneração do Conselho de Administração da Empresa Pública Diário Popular" 
Datas de produção: 1986-10-06 / 1986-10-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém solicitação de esclarecimentos pelo Conselho de Comunicação Social 
(CCS) ao jornal "Diário Popular" sobre a exoneração do Conselho de Administração do jornal, sobre 
a exoneração do presidente do Conselho de Gerência da Empresa Pública do Diário Popular (EPDP), 
e respectivas respostas. Contém, ainda, um texto da Comissão de Trabalhadores, Conselho de 
Redacção e delegados sindicais, sobre o futuro do jornal. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 20, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001/0002 
Título: "Parecer sobre a nomeação do Sr. Professor Doutor José Hermano Saraiva para o cargo de 
director do jornal 'Diário Popular'" 
Datas de produção: 1988-09-16 / 1988-10-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém solicitação de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Conselho de Gerência do jornal "Diário Popular", sobre a nomeação de José Hermano Saraiva como 
director do jornal - com parecer favorável. Contém, também, os pareceres n.º 2/88 e n.º 3/88, 
respectivamente sobre a exoneração do director António Pacheco de Andrade e a nomeação do 
novo director José Saraiva. Inclui currículos, recortes de jornal sobre José Saraiva e um livrete sobre 
"O Futuro da Pedagogia", entre outros.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 20, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-E/001/0003 
Título: "Pedido de parecer do Provedor de Justiça sobre o caso 'Carla Sofia' - Diário Popular" 
Datas de produção: 1988-03-30 / 1989-04-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer do Serviço do Provedor de Justiça ao Conselho de 
Comunicação Social sobre a forma que foi noticiada a morte de Carla Sofia, e solicitação de 
informação sobre o assunto ao jornal "Diário Popular", com a respectiva resposta. Inclui recortes 
de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 20, pt. 7 
 
 

Subsecção: Acompanhamento do "Jornal de Notícias" 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F 
Título: Acompanhamento do "Jornal de Notícias" 
Datas de produção: 1981-05-14 / 1988-10-06 
Dimensão e suporte: 3 cx. (17 pt.); papel  
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Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do "Jornal de Notícias", nomeadamente, 
antecedentes, legislação, recomendações, relatórios, emissão de pareceres e apreciação de 
queixas. 
 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0001 
Título: Antecedentes  
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém ofício do Conselho de Comunicação Social (CCS) dirigido ao “Jornal de 
Notícias", para que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e exoneração de 
directores. Contém, também, pedido de reunião do CCS ao director do jornal, face alegadas 
intromissões, não publicações, não comparências em reuniões com o CCS, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 21, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0002 
Título: Legislação  
Datas de produção: 1984-03-09 / 1984-09-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de regulamentos, estatutos, entre outros, feito pelo Conselho 
de Comunicação Social (CCS) ao Conselho de Gerência, à Comissão de Trabalhadores, ao Conselho 
de Redacção e ao director do "Jornal de Notícias", e resposta dos mesmos. Inclui Estatutos do 
"Jornal de Notícias", estudo geral de jornais 1984, relatórios e contas, balanço de contas e 
correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 21, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0003 
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação n.º 9/87 (sobre os órgãos do sector público da 
comunicação social e a crise política), a recomendação sobre a "forma de publicação das 
recomendações e directivas", e a recomendação sobre a "competência dos directores de jornais 
estatizados e dos directores de informação da RTP [Radiotelevisão Portuguesa], da RDP 
[Radiodifusão portuguesa] e da ANOP [Agência Noticiosa Portuguesa] acerca das deslocações ao 
estrangeiro de jornalistas em serviço". Contém, também, as directivas n.º 2 e 3/85 sobre a 
comparência de membros do Conselho de Administração e o director do "Jornal de Notícias" 
perante o CSS, e n.º 2/87 sobre o CCS e as pré-campanhas eleitorais. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 21, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/0004 
Título: Relatórios 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-07-31 
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social solicitando ao 
Conselho de Gerência, ao Conselho de Redacção, ao Conselho Fiscal e ao director do "Jornal de 
Notícias" o envio de relatórios semestrais, e resposta dos mesmos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 21, pt. 4 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1981-05-14 / 1987-04-23 
Dimensão e suporte: 7 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0001 
Título: "Parecer obrigatório da Comissão de Trabalhadores sobre a intenção do Conselho de 
Administração de cessar a publicação do jornal 'Notícias da tarde'" 
Datas de produção: 1981-05-14 / 1984-08-10 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o parecer obrigatório da Comissão de Trabalhadores sobre a intenção 
do Conselho de Administração de cessar a publicação do jornal "Notícias da Tarde", remetido ao 
Conselho de Comunicação Social pela Comissão de Trabalhadores da Empresa do Jornal de 
Notícias, a título informativo. Inclui comunicados, denúncia e correspondência da Comissão de 
Trabalhadores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 22, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0002 
Título: "Parecer sobre a nomeação do director jornal 'O Jogo' - Sr. Serafim Ferreira" 
Datas de produção: 1985-02-06 / 1985-02-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, apresentado 
pelo Conselho de Administração da Empresa do Jornal de Notícias, sobre a nomeação de Serafim 
Ferreira como director do novo jornal diário "O Jogo", e respectivo parecer favorável. Inclui 
currículo de Serafim Ferreira. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 22, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0003 
Título: "Parecer sobre a nomeação dos director e director-adjunto do 'Jornal de Notícias' - Sr. José 
Saraiva e Dr. Fernando Pereira Pinto" 
Datas de produção: 1984-06-05 / 1984-08-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, 
apresentado pelo "Jornal de Notícias", sobre a nomeação do director José Saraiva e do director-
adjunto Fernando Pereira Pinto, e respectivo parecer favorável. Inclui recortes de imprensa e 
currículos dos nomeados. 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 22, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0004 
Título: "Parecer sobre a nomeação dos Srs. António Sérgio de Andrade e Eng.º Albertino Frederico 
Almeida Martins Mendes para os cargos de director e de director adjunto do 'Jornal de Notícias'" 
Datas de produção: 1987-04-07 / 1987-04-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, apresentado 
pelo Conselho de Administração do "Jornal de Notícias", sobre a nomeação do Sr. António Sérgio 
de Andrade e Engº Albertino Frederico Almeida Martins Mendes para os cargos de director e de 
director-adjunto, e respectivo parecer favorável. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 22, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0005 
Título: "Pedido de exoneração dos Srs. José Saraiva e Dr. Pereira Pinto dos cargos de director e de 
director-adjunto do 'Jornal de Notícias' - nomeação do Dr. Sérgio de Andrade - processo de 
admissão do jornalista Gomes de Almeida " 
Datas de produção: 1986-05-29 / 1986-11-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social apresentado 
por Manuel Gomes de Almeida, sobre a exoneração do mesmo no cargo de chefe de Redacção de 
"O Jogo", para a Redacção do "Jornal de Notícias", sobre a exoneração de José Saraiva e Pereira 
Pinto dos cargos directivos do "Jornal de Notícias", e nomeação interina de Sérgio Andrade, e 
respectivo parecer. Contém, também, pedidos de parecer entre o Conselho de Administração do 
jornal e o Conselho de Redacção sobre os casos acima referidos, bem como esclarecimentos sobre 
o mesmo. Contém, ainda, parecer do Conselho de Comunicação Social sobre a nomeação de novos 
director e director-adjunto do "Jornal de Notícias", nomeadamente, António Sérgio Lopes de 
Andrade e Alberto Frederico Almeida Martins Mendes. 
Inclui troca de correspondência entre as entidades envolvidas e o Conselho de Comunicação Social, 
correspondência de divulgação, comunicados do Conselho de Redacção, entre outros.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 22, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/001/0006 
Título: Parecer da Comissão de Trabalhadores da Empresa do Jornal de Notícias sobre a intenção 
de suspender a publicação do vespertino "Notícias da Tarde" 
Datas de produção: 1984-07-30 / 1984-08-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém parecer da Comissão de Trabalhadores da Empresa do Jornal de 
Notícias, enviado ao Conselho de Comunicação Social pelo Conselho de Administração do "Jornal 
de Notícias", sobre a intenção de suspender a publicação do vespertino "Notícias da Tarde" do 
“Jornal de Notícias”. Inclui documentos anexos ao referido parecer. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 22, pt.6 
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Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1985-03-23 / 1988-10-06 
Dimensão e suporte: 7 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0001 
Título: "Queixa da Direcção da Organização Regional do Porto do PCP contra o 'Jornal de Notícias'" 
Datas de produção: 1988-07-28 / 1988-10-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Direcção da Organização Regional do Porto (DORP) do Partido Comunista Português, sobre o 
comportamento da secção política e da direcção do "Jornal de Notícias", pedido de 
esclarecimentos do CCS e resposta. Inclui recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 23, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0002 
Título: "Queixa dos Trabalhadores Social Democratas contra o Jornal de Notícias" 
Datas de produção: 1985-07-03 / 1986-02-28 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelos 
Trabalhadores Social Democratas (TSD), por o "Jornal de Notícias" ter publicado parte de um 
documento do TSD que não transmitia com transparência a tomada de posição da entidade, e por 
não ter dado tratamento idêntico à notícia "Pacote laboral provoca clivagens - socialistas da UGT 
acusam sociais-democratas de desonestidade". Contém, igualmente, pedidos de informação do 
CCS e resposta aos mesmos, bem como recortes de imprensa.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 23, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0003 
Título: "Queixa apresentada pelo Sr. Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro contra o Jornal de 
Notícias" 
Datas de produção: 1985-03-25 / 1985-03-25 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao "Jornal de Notícias" e enviada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) por Ernesto Manuel Geraldes de Melo e Castro, contra o "Jornal de 
Notícias", sobre incorrecções e uso abusivo do seu nome. Contém, também, a resposta do CCS, que 
decide não intervir. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 23, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0004 
Título: "Venda das acções da Empresa do Jornal de Notícias detidas pela Empresa Pública dos 
Jornais Notícias e Capital" 
Datas de produção: 1986-02-24 / 1986-02-26 



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

44 
 

Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de tomada de posição solicitado pelo do Conselho de 
Comunicação Social (CCS) à Empresa Pública dos Jornais Notícias e Capital (EPNC), ao Sindicato dos 
Jornalistas e ao “Diário de Notícias”, sobre as consequências da venda das acções da Empresa do 
Jornal de Notícias detidas pela EPNC, e resposta dos mesmos. Contém, ainda, comunicado do CSS 
n.º 4/86 sobre a matéria, e divulgação do mesmo.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 23, pt.4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0005 
Título: "Caso 'Editorial'" 
Datas de produção: 1985-05-28 / 1985-05-28 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém os exemplares da "1ª Coluna" do "Jornal de Notícias", de Março a 
Abril de 1985, enviados ao Conselho de Comunicação Social em virtude das dúvidas sobre a 
natureza da rubrica ser um editorial. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 23, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0006 
Título: "Pressões sobre a Direcção e jornalistas - queixa contra a Administração do 'Jornal de 
Notícias'; queixa contra o director do 'Jornal de Notícias', José Saraiva - proibição da publicação de 
um anúncio do Sindicato do Comércio do Porto" 
Datas de produção: 1985-03-21 / 1986-07-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à queixa averiguada pelo Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre interferências de um membro da Administração na área editorial 
do "Jornal de Notícias" e relativa a pressões à Direcção e a jornalistas. Inclui pedidos de informação 
e respostas, directivas sobre a comparência de membros da Empresa do Jornal de Notícias perante 
o CCS, correspondência, pareceres da Assembleia da República face à não comparência em 
reuniões com o CCS, e face ao pedido de instauração processo disciplinar do "Jornal de Notícias", 
relatório de inquérito, actas e documentos justificativos, entre outros. 
Contém também processo de queixa contra a Direcção do “Jornal de Notícias”, apresentado pelo 
Sindicato do Comércio do Porto, sobre o impedimento de publicação de uma notícia referente ao 
25 de Abril. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 23, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-F/002/0007 
Título: "Pressões sobre a direcção e jornalistas - queixa contra a Administração do 'Jornal de 
Notícias'; queixa contra o director do 'Jornal de Notícias', José Saraiva - proibição da publicação de 
um anúncio do Sindicato do Comércio do Porto" 
Datas de produção: 1985-03-21 / 1986-03-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém duplicado parcial da pasta anterior (código de referência 
PT/TT/CCS/C-F/002/0006), com o mesmo título.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 23, pt.7 
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Subsecção: Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto" 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G 
Título: Acompanhamento do jornal "O Comércio do Porto" 
Datas de produção: 1984-08-01 / 1987-11-05 
Dimensão e suporte: 1 cx. (9 pt.); papel  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do jornal "O Comércio do Porto", 
nomeadamente, antecedentes, legislação, recomendações, relatórios e apreciação de queixas. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0001 
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-03-07 / 1986-03-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social ao jornal "O 
Comércio do Porto", para que este aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e 
exoneração de directores.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0002 
Título: Legislação 
Datas de produção: 1984-08-01 / 1984-10-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
jornal "O Comércio do Porto", solicitando relatórios e regulamentos, entre outros. Contém, ainda, 
Estatutos da Comissão de Trabalhadores de "O Comércio do Porto", Estatuto Editorial do jornal e 
resposta à circular do CCS a solicitar relatórios semestrais ao jornal. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0003 
Título: Recomendações 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
jornal "O Comércio do Porto", remetendo as seguintes recomendações: n.º 9/87 (sobre crise 
política e órgãos públicos da comunicação social); sobre a "forma de publicação das 
recomendações e directivas"; e sobre "competência dos directores de jornais estatizados e dos 
directores de informação da RTP, RDP e ANOP acerca das deslocações ao estrangeiro de jornalistas 
em serviço”. Contém, ainda, a directiva n.º 2/87 (sobre pré-campanhas eleitorais). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 3 
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Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/0004 
Título: Relatórios 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1984-08-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel  
Âmbito e conteúdo: Contém circular do Conselho de Comunicação Social (CCS), enviado ao 
Conselho de Redacção, ao Conselho de Gerência e ao Conselho Fiscal do jornal "O Comércio do 
Porto", sobre o envio de relatórios semestrais. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 4 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1985-11-20 / 1987-11-05 
Dimensão e suporte: 5 pt.; papel  
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0001 
Título: "Queixa do PCP - Comissão Concelhia de Braga" 
Datas de produção: 1985-11-20 / 1986-05-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social pela 
Comissão Concelhia de Braga do Partido Comunista Português (PCP), contra os jornais "Correio do 
Minho" e "O Comércio do Porto", sobre a cobertura jornalística de actos ocorridos na Câmara 
Municipal de Braga, bem como pedido de esclarecimento e resposta ao mesmo. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0002 
Título: "Queixa dos Técnicos Paramédicos do Norte/ Centro - contra 'O Comércio do Porto' e 'Diário 
de Notícias'" 
Datas de produção: 1986-07-01 / 1986-07-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social pelo 
Sindicato dos Técnicos Paramédicos do Norte/ Centro sobre considerações da Ordem dos Médicos 
consideradas de conteúdo ofensivo, publicadas nos jornais "Diário de Notícias" e "O Comércio do 
Porto", bem como pedido de esclarecimentos feito pelo CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0003 
Título: "Queixa do professor arquitecto Duarte de Castro Ataíde Castel-Branco sobre a publicação 
de uma notícia" 
Datas de produção: 1986-08-04 / 1987-04-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

47 
 

Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social por Duarte 
de Castro Ataíde Castel-Branco, contra o jornal "O Comércio do Porto", sobre publicação de 
notícias alegadamente falsas e desmentidas por Ferrer Loureiro sobre corrupção na Câmara 
Municipal do Porto, bem como pedidos de esclarecimento e respostas, enviadas para as entidades 
envolvidas na queixa. Contém, ainda, uma recomendação do CCS (n.º 8/86) sobre rigor, 
objectividade e exercício do direito de resposta. Inclui recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0004 
Título: "Queixa de 'O Comércio do Porto' contra a Assembleia da Freguesia de Fajões" 
Datas de produção: 1986-09-23 / 1987-10-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social pelo jornal "O 
Comércio do Porto", e reencaminhada para o Serviço do Provedor de Justiça, contra a Assembleia 
da Freguesia de Fajões, sobre a proibição de gravar uma sessão ordinária pública da Assembleia, 
bem como troca de correspondência sobre a matéria.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-G/001/0005 
Título: "Queixa da CGTP/IN contra 'O Comércio do Porto' (falta de cobertura do comício 
comemorativo do 17.º aniversário da CGTP-IN)" 
Datas de produção: 1987-10-12 / 1987-11-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) e ao 
jornal "O Comércio do Porto" pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - 
Intersindical Nacional (CGTP-IN) sobre a falta de cobertura do comício comemorativo do seu 17.º 
aniversário. Contém, ainda, o comunicado n.º 17/87 do CCS, sobre a matéria, bem como troca de 
correspondência e divulgação do comunicado. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 24, pt. 9 
 
 

Subsecção: Acompanhamento do "Jornal da Madeira" 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H 
Título: Acompanhamento do "Jornal da Madeira" 
Datas de produção: 1988-05-11 / 1989-09-12 
Dimensão e suporte: 1 cx. (7 pt.); papel  
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão do "Jornal da Madeira", 
nomeadamente, recomendação e apreciação de queixas. 
 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/0001 
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Título: Recomendação nº 6/89: "O 'Jornal da Madeira' e uma falta de rigor e de objectividade de 
informação" 
Datas de produção: 1989-06-07 / 1989-06-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma recomendação emitida pelo Conselho de Comunicação Social ao 
"Jornal da Madeira" sobre falta de rigor e de objectividade de informação, e respectiva divulgação. 
Inclui recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 25, pt. 1 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1988-05-11 / 1989-09-12 
Dimensão e suporte: 6 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0001 
Título: "Queixa da Organização da Região Autónoma da Madeira do PCP contra o 'Jornal da 
Madeira' (sistema retributivo dos trabalhadores da administração central, regional e local)" 
Datas de produção: 1989-06-01 / 1989-09-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da Direcção da Organização da Região Autónoma da 
Madeira (ORAM) do Partido Comunista Português (PCP) contra o "Jornal da Madeira", sobre a não 
publicação de notas e não comparência na conferência de imprensa do PCP. Contém, ainda, a 
recomendação n.º 7/89 sobre rigor e pluralismo do "Jornal da Madeira", e respectiva 
correspondência de divulgação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 25, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0002 
Título: "Queixa do PCP/Madeira contra o 'Jornal da Madeira'" 
Datas de produção: 1989-03-02 / 1989-03-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da direcção da Organização da Região Autónoma da 
Madeira (ORAM) do Partido Comunista Português (PCP) da Madeira contra o "Jornal da Madeira", 
sobre a não publicação de posições do PCP e discriminação contra o mesmo. Contém, ainda, a 
recomendação n.º 2/89 sobre a queixa acima referida, correspondência de divulgação da mesma e 
cópias do "Jornal da Madeira". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 25, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0003 
Título: "Queixa do PS contra o 'Jornal da Madeira'" 
Datas de produção: 1989-04-13 / 1989-04-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa do Partido Socialista (PS) contra o "Jornal da Madeira", 
sobre a não publicação de posições do PS em relação a declarações do Primeiro-Ministro, e 
respectiva correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 25, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0004 
Título: "Queixa do CDS/Madeira contra o 'Jornal da Madeira' contra a publicação da coluna diária 
de Alberto João, intitulada 'Confronto/ Revisão Constitucional'" 
Datas de produção: 1989-04-18 / 1989-05-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa do Centro Democrático Social (CDS) da Madeira contra o 
"Jornal da Madeira" sobre a publicação da coluna diária de Alberto João Jardim, intitulada 
"Confronto/ Revisão Constitucional". Contém ainda, troca de informações e tomada de posição do 
Conselho de Comunicação Social sobre a mesma matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 25, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0005 
Título: Queixa do Partido Socialista da Madeira contra o "Jornal da Madeira" 
Datas de produção: 1988-06-15 / 1988-06-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém carta enviada pelo Partido Socialista (PS) da Madeira ao Conselho de 
Comunicação Social com a documentação da queixa contra o "Jornal da Madeira", concretamente 
sobre a coluna "Confronto" n.º 78 intitulada "O descalabro socialista". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 25, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-H/001/0006 
Título: "Queixa do PS/Madeira contra o 'Jornal da Madeira'" 
Datas de produção: 1988-05-11 / 1988-07-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa enviada pelo Partido Socialista (PS) da Madeira ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) contra o "Jornal da Madeira", sobre o uso da coluna "Confronto" para 
ataques à oposição. Contém, igualmente, um parecer da Assessoria Jurídica da Assembleia da 
República sobre se as competências do CCS se referem também ao "Jornal da Madeira", e o 
comunicado do CCS n.º 8/88 sobre o mesmo. Contém, ainda, documentação enviada ao CCS sobre 
uma queixa idêntica, apresentada por António José Camarinha. Inclui cópias da coluna 
"Confronto", de legislação e do "Jornal Oficial", bem como correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 25, pt. 7 
 
 

Subsecção: Acompanhamento da Radiodifusão Portuguesa 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I 
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Título: Acompanhamento da Radiodifusão Portuguesa (RDP) 
Datas de produção: 1984-04-06 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 9 cx. (59 pt., 1 mç.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão da Radiodifusão Portuguesa, 
nomeadamente, antecedentes, audiências, informações, legislação, ordens de serviço, 
recomendações, relatórios, emissão de pareceres e apreciação de queixas. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0001 
Título: "Antecedentes" 
Datas de produção: 1985-08-30 / 1986-03-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um documento do Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão 
Portuguesa (RDP), para que aja em conformidade com a Lei, na questão de nomeação e 
exoneração de directores. Contém, ainda, pedidos de parecer/tomada de posição sobre 
encerramento da Onda Média do Programa 2 da RDP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0002 
Título: "Audiências" 
Datas de produção: 1984-09-11 / 1984-11-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de solicitação de reuniões pelo Conselho de 
Comunicação Social, e resposta às mesmas, bem como documentação pós-reunião.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0003 
Título: "Encontro com o Conselho de Administração da Radiodifusão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-12-03 / 1987-02-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa a três assuntos: publicidade, onda curta e 
licenciamento. Inclui pedidos de reunião feitos pelo Conselho de Comunicação Social ao Conselho 
de Administração da Radiodifusão Portuguesa e resposta aos mesmos, bem como documentação 
coligida para essas reuniões, nomeadamente, recomendação n.º 1/87 sobre a publicidade e o 
sector público, registos de tempo de antena de publicidade, relatório da Assembleia da República 
sobre "análise e votação do texto da lei de licenciamento de estações emissoras de radiodifusão", 
queixas, protestos e recortes de imprensa, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0004 
Título: "Projecto de directiva sobre política editorial da Radiodifusão Portuguesa e funcionamento 
dos Conselhos de Redacção" 
Datas de produção: 1985-02-13 / 1985-03-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém um projecto de directiva do Conselho de Comunicação Social sobre 
política editorial da Radiodifusão Portuguesa (RDP) e funcionamento dos Conselhos de Redacção, 
bem como correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0005 
Título: "Projecto de protocolo entre a Radiodifusão Portuguesa (estações regionais) e entidades 
locais" 
Datas de produção: 1985-06-09 / 1987-08-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um projecto de protocolo entre a Radiodifusão Portuguesa e 
entidades locais, enviado ao Conselho de Comunicação Social, emitindo este as suas considerações 
sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0006 
Título: "Legislação" 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1988-05-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e a 
Radiodifusão Portuguesa (RDP) sobre Estatutos e regimentos da RDP e do respectivo Conselho de 
Redacção, programação e alegada reestruturação da onda curta. Contém, ainda, comunicado do 
CCS e cópias do Diário da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 6 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0007 
Título: "Ordens de serviço" 
Datas de produção: [1984-06-?] / 1988-03-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém diversas ordens de serviço emitidas pela Radiodifusão Portuguesa e 
correspondência trocada com o Conselho de Comunicação Social, com esclarecimentos ou 
documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 7 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0008 
Título: "Recomendações" 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1987-05-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém troca de correspondência e observações da Radiodifusão Portuguesa 
(RDP) das seguintes recomendações do Conselho de Comunicação Social: sobre a forma de 
publicação de recomendações e directivas (n.º 4/84); sobre a gramática nos meios de comunicação 
social; sobre a objectividade na informação da RDP-Antena 1 (n.º 3/85); sobre chefias da RDP-
Antena 1 (n.º 5/85); sobre o tratamento jornalístico durante eleições (n.º 15/85); sobre a crise 
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política e os órgãos de comunicação social (n.º 9/87). Contém, ainda, directiva sobre suspensão da 
Onda Média do programa 2 da RDP, e sobre pré-campanhas eleitorais (n.º 2/87). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 26, pt. 8 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0009 
Título: Relatórios 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1987-02-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém circular do Conselho de Comunicação Social enviada ao Conselho de 
Redacção, ao Conselho Administrativo, ao Conselho Fiscal, ao director de informação e ao director 
de programação da Radiodifusão Portuguesa, sobre o envio de relatórios semestrais, e respectivas 
respostas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 27, n.º 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/0010 
Título: Relatório de Inquérito à Radiodifusão Portuguesa/Centro  
Datas de produção: 1984-04-06 / 1984-09-11 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém relatório de inquérito feito à Radiodifusão Portuguesa (RDP) Centro 
sobre prática de injustiças e arbitrariedades por parte dos responsáveis pelo Centro Regional, bem 
como documentação coligida em função deste inquérito, nomeadamente auto de declarações de 
testemunhas, cartas, informações diversas, ordens de serviço, cópias de questionário, entre outros. 
Contém, ainda, documentação enviada ao Conselho de Comunicação Social pela RDP, 
nomeadamente, documentação da BBC "News and Current Affaris", "Editorial Responsabilities", 
entre outros. 
Idioma e escrita: Português e inglês. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 27, n.º 2 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1984-08-20 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 23 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0001 
Título: "Parecer sobre a política de informação na RDP-Antena 1" 
Datas de produção: 1985-03-19 / 1985-03-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém parecer sobre a política de informação da Radiodifusão Portuguesa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 28, pt.1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0002 
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Título: "Parecer sobre a nomeação de Pedro Castelo para o cargo de director da Rádio Comercial" 
Datas de produção: 1984-08-23 / 1984-08-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de esclarecimentos do Conselho de Comunicação Social à 
Radiodifusão Portuguesa face a notícias sobre nomeação de Pedro Castelo para o cargo directivo 
da Rádio Comercial. Não foi emitido parecer visto não ter sido confirmada a nomeação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 28, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0003 
Título: "Parecer sobre um artigo publicado no semanário ‘O Jornal’ assinado pelo jornalista Cesário 
Borga (parecer solicitado pelo director de informação da Antena 1 da RDP, Dr. João Marques de 
Almeida)" 
Datas de produção: 1984-08-30 / 1984-08-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém parecer, não formal, do Conselho de Comunicação Social. Inclui 
recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 28, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0004 
Título: "Pedido de parecer sobre a ordem de serviço n.º 25/84-série A, de 28-6-84 (política 
editorial/opinião), da Radiodifusão Portuguesa" 
Datas de produção: 1984-08-20 / 1985-07-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Sindicato dos Jornalistas ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a ordem de serviço da Radiodifusão Portuguesa n.º 
25/84-série A, subordinada ao tema "Política Editorial/Opinião". Contém, igualmente, o parecer do 
CCS e cópias da mencionada ordem de serviço. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 28, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0005 
Título: "Parecer sobre o estatuto da Radiodifusão Portuguesa […]" 
Datas de produção: 1984-08-28 / 1984-10-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social, apresentado 
por Manuel Vicente Ferreira (ex-vogal do Conselho de Administração da RDP), sobre o estatuto da 
Radiodifusão Portuguesa - decreto-lei n.º 167/84, de 22 de Maio. Inclui documentos anexos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 28, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0006 
Título: "Parecer sobre a nomeação de directores adjuntos da direcção e de chefes de redacção" 
Datas de produção: 1984-11-12 / 1985-04-10 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
apresentado pela Radiodifusão Portuguesa (RDP), sobre a nomeação de directores adjuntos da 
direcção e de chefes de redacção. Contém, igualmente, pareceres do CCS e do Conselho de 
Redacção da RDP, ordens de serviço, currículos, bem como recomendações do CCS à RDP, entre 
outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 28, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0007 
Título: "Parecer sobre a demissão do jornalista Luís Ochôa do cargo de editor do Jornal da Tarde da 
RDP-Antena 1" 
Datas de produção: 1985-01-24 / 1985-05-20 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à 
Radiodifusão Portuguesa (RDP) sobre a demissão do jornalista Luís Ochôa do cargo de editor do 
jornal da tarde da RDP-Antena 1, e recomendação do CCS sobre responsabilidades dos chefes de 
turno da RDP-Antena 1. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 28, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0008 
Título: "Centros regionais da Radiodifusão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-05-24 / 1986-03-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Partido Comunista Português ao 
Conselho de Comunicação Social, sobre o documento da regionalização e localização da 
Radiodifusão Portuguesa (RDP), nomeação do responsável pela Rádio Santarém. Contém, também, 
documentação sobre o 1º encontro das estações regionais e locais da RDP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0009 
Título: "Caso ‘Núcleo de Acção Especial’" 
Datas de produção: 1985-05-27 / 1985-06-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa ao pedido de esclarecimento feito pelo 
Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão Portuguesa sobre a ordem de serviço que cria o 
Núcleo de Projectos de Coordenação Jornalística Especial (ordem de serviço n.º 10/85 - série A). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0010 
Título: "Pedido de parecer sobre a cobertura da Festa do Avante" 
Datas de produção: 1985-08-30 / 1985-08-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas um documento da Radiodifusão Portuguesa solicitando 
parecer ao Conselho de Comunicação Social sobre cobertura da Festa do Avante. 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0011 
Título: "Tempos de antena, na RDP/Madeira, das associações patronais e profissionais (parecer)" 
Datas de produção: 1987-01-12 / 1989-01-25 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o parecer da Associação Comercial e Industrial do Funchal 
relativamente à atribuição de tempo de antena da Radiodifusão Portuguesa, pedido pelo Conselho 
de Comunicação Social (CCS). Contém, igualmente, pedidos de parecer dirigidos pelo CCS a várias 
associações patronais e profissionais, sobre a matéria, correspondência, pedidos de informações e 
respectivas respostas, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0012 
Título: "Pedido de parecer sobra a nomeação de Sr. Jorge de Oliveira Gonçalves para o cargo de 
director-adjunto de Informação da RDP-Antena 1" 
Datas de produção: 1986-09-08 / 1986-09-25 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Administração da 
Radiodifusão Portuguesa, bem como o parecer favorável do Conselho de Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0013 
Título: "Requisição do Dr. António Ribeiro para a Comissão Instaladora da Teledifusão de Macau 
(TDM-EP)" 
Datas de produção: 1986-08-18 / 1986-09-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém carta de António Ribeiro ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
sobre a sua ausência da Rádio Comercial e requisição para a Comissão Instaladora da Teledifusão 
de Macau (TDM-EP). Contém, igualmente, pedidos de informação do CCS à Radiodifusão 
Portuguesa e resposta da mesma. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0014 
Título: "Pedido de parecer sobre a cessação das actuais funções do director de informação da 
Radiodifusão Portuguesa e nomeação do novo director, Sr. Eduardo Mignolet Oliveira Silva" 
Datas de produção: 1986-01-23 / 1986-03-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém parecer e comunicado ao Conselho de Comunicação Social sobre a 
cessação das funções do director de informação da Radiodifusão Portuguesa e nova nomeação de 
Eduardo Júlio Mignolet Oliveira da Silva. Contém, ainda, parecer do Conselho de Redacção da 
Radiofusão Portuguesa sobre a matéria, trocas de informação e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 7 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0015 
Título: "Pedido de parecer sobre a transferência, da direcção de informação/RC para a direcção de 
informação/SP, do director-adjunto de informação Salvador Alves Dias" 
Datas de produção: 1989-01-12 / 1989-01-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer sobre a transferência do director-adjunto de 
informação, Salvador Alves Dias, da direcção de informação da Rádio Comercial para a direcção de 
informação da Antena 1 e 2 (Serviço Público), respectivo parecer do Conselho de Comunicação 
Social, e correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 29, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0016 
Título: "Parecer sobre a indigitação do Sr. Carlos Magno Castanheira para o cargo de director-
adjunto de informação da Radiodifusão Portuguesa, Antena 1 - (Serviço Público)" 
Datas de produção: 1988-12-15 / 1989-01-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão Portuguesa (RDP) 
bem como o parecer emitido pelo Conselho de Comunicação Social. Contém, ainda, 
correspondência de divulgação e cartas à RDP sobre uma outra nomeação, à qual não teria sido 
pedido parecer. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0017 
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação dos Srs. João Paulo Batista Diniz e Jaime Marques de 
Almeida para os cargos de director e director-adjunto de informação da Rádio Comercial" 
Datas de produção: 1990-06-27 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão 
Portuguesa ao Conselho de Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0018 
Título: "Parecer sobre a nomeação do director-adjunto de informação da Radiodifusão Portuguesa/ 
Internacional, António Jorge Capelo Soares" 
Datas de produção: 1987-11-10 / 1987-12-09 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão Portuguesa, bem 
como o parecer do Conselho de Comunicação Social. Inclui correspondência de divulgação e 
currículo do nomeado. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0019 
Título: "Parecer sobre a nomeação do Dr. Martim Afonso Jardim Cunha da Silveira para o cargo de 
director-adjunto da Radiodifusão Portuguesa/ Internacional" 
Datas de produção: 1987-04-15 / 1987-05-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão Portuguesa, bem 
como o parecer do Conselho de Comunicação Social. Inclui correspondência de divulgação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0020 
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr. Garcia dos Santos Marques Freitas para o 
cargo de director da Radiodifusão Portuguesa/ Internacional" 
Datas de produção: 1987-03-24 / 1987-05-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão Portuguesa ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), pareceres do CCS e da Assembleia da República, bem como 
correspondência de divulgação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0021 
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr. Jorge Oliveira Gonçalves para o cargo de 
director de informação da Rádio Comercial" 
Datas de produção: 1987-03-06 / 1987-04-09 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão Portuguesa ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), currículo do nomeado, parecer do CCS, bem como 
correspondência de divulgação, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0022 
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação interina do Sr. Carlos José Mendes para o cargo de 
director de informação/ serviço público – Radiodifusão Portuguesa" 
Datas de produção: 1988-01-19 / 1988-02-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão Portuguesa ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), currículo do nomeado, parecer do Conselho de Redacção, 
parecer do CCS, bem como correspondência de divulgação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/001/0023 
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr. Salvador Alves Dias como director-adjunto de 
informação da Rádio Comercial" 
Datas de produção: 1986-02-25 / 1986-03-13 
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o pedido de parecer apresentado pela Radiodifusão Portuguesa ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), currículo do nomeado, parecer do CCS e correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 30, pt. 8 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1984-07-30 / 1989-09-26 
Dimensão e suporte: 22 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0001 
Título: "Queixa apresentada pelo Conselho de Redacção da Rádio Difusão Portuguesa e Sindicato 
dos Jornalistas" 
Datas de produção: 1984-10-30 / 1985-08-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada pelo Conselho de Redacção da Radiodifusão 
Portuguesa (RDP) ao Conselho de Comunicação Social, sobre a proibição de transmissão do 
depoimento de um representante do Sindicato dos Jornalistas, feita pelo director de informação da 
RDP. Inclui correspondência e troca de informações. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 31, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0002 
Título: "Queixas dos Sindicato dos Jornalistas e Conselho de Redacção da Radiodifusão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-05-08 / 1985-11-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém parecer do Conselho de Redacção (CR) da Radiodifusão Portuguesa 
(RDP) sobre a proposta de promoções da direcção de informação, bem como, Comunicado do CR 
da RDP sobre o balanço da situação na direcção de informação no sector público da RDP, e 
documentação anexada a carta sobre a proposta de demissão do director de informação da RDP 
feita pelo Conselho de Redacção. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 31, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0003 
Título: "Queixa do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público sobre o direito de antena na 
Radiodifusão Portuguesa para o ano de 1984/1985" 
Datas de produção: 1984-08-03 / 1986-03-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público contra a 
Radiodifusão Portuguesa (RDP), apresentada ao Conselho de Comunicação Social, sobre o direito 
de antena do queixoso, e documentação a título justificativo. Inclui correspondência, trocas de 
informação, pedidos de esclarecimento, memorando, proposta de resolução, registos do tempo de 
antena da RDP, parecer da Assembleia da República sobre a matéria, entre outros. 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 31, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0004 
Título: Processos disciplinares movidos a três jornalistas 
Datas de produção: 1985-03-18 / 1985-04-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à 
Radiodifusão Portuguesa sobre processos disciplinares movidos a três jornalistas, e envio ao CCS do 
processo de inquérito aos mesmos jornalistas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 31, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0005 
Título: "Queixa do director de informação da Radiodifusão Portuguesa, Dr. João Marques de 
Almeida, sobre o comunicado do Conselho de Redacção da RDP de 30 de Outubro de 1984" 
Datas de produção: 1984-11-15 / 1984-12-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do director de informação da Radiodifusão Portuguesa (RDP), 
João Marques de Almeida, contra o Conselho de Redacção da Antena 1, sobre o comunicado do 
Conselho de Redacção da RDP, e parecer do Conselho de Comunicação Social sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 31, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0006 
Título: "Direito de antena das associações profissionais e patronais" 
Datas de produção: 1984-12-20 / 1988-01-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses à 
Radiodifusão Portuguesa (RDP) sobre o direito de antena na RDP, e documentação referente ao 
tempo de antena das organizações profissionais e patronais. Inclui pedidos de esclarecimento, 
actas de reuniões, documentação justificativa, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 31, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0007 
Título: "Queixas da CGTP-IN contra a RDP sobre a Conferência Sindical da Mulher Trabalhadora" 
Datas de produção: 1985-05-22 / 1985-07-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma moção e queixa contra a Radiodifusão Portuguesa (RDP) enviada 
pela Confederação Geral dos Trabalhadores Portuguesas (CGTP) ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS), sobre a não emissão de notícia sobre a 2ª Conferência Sindical das Mulheres 
Trabalhadoras, promovida pela CGTP. Contém, ainda, queixa sobre o debate "Aprendizagem" da 
RDP, pela não inclusão da CGTP, com pedido de informação e resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 32, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0008 
Título: "Radiodifusão Portuguesa interpõe recurso contencioso de anulação, para a 1.ª secção do 
Supremo Tribunal Administrativo, da recomendação com efeito vinculativo do CCS acerca das 
'viagens de jornalistas ao estrangeiro em serviço'" 
Datas de produção: 1984-11-20 / 1988-00-00 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de reapreciação da recomendação relativa à competência dos 
directores de jornais estatizados e dos directores de informação da Radiotelevisão Portuguesa 
(RTP), Radiodifusão Portuguesa (RDP) e Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) acerca das 
deslocações ao estrangeiro de jornalistas em serviço, e resposta ao mesmo, bem como recurso 
apresentado pela RDP ao Supremo Tribunal Administrativo. Contém, ainda, parecer do assessor 
jurídico Raúl de Campos sobre este último assunto. Inclui despachos, correspondência, 
documentação justificativa do recurso, deliberações, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 32, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0009 
Título: "Queixa de Dinah Alhandra contra a Rádio Comercial" 
Datas de produção: 1985-06-25 / 1985-09-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada por Dinah Alhandra ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS), contra a Radiodifusão Portuguesa, sobre a alegada suspensão de uma crónica regular 
da referida jornalista na Rádio Comercial. Contém, igualmente, a directiva n.º 6/85 do CCS, sobre o 
assunto. Inclui correspondência, pedidos de informação e resposta, e divulgação da directiva. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 32, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0010 
Título: "Queixa sobre referências à Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses – 
Intersindical Nacional" 
Datas de produção: 1985-05-08 / 1985-05-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP), 
pedidos de informações do Conselho de Comunicação Social à Radio Comercial sobre noticiários 
que referenciavam a CGTP, e resposta aos mesmos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 32, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0011 
Título: "Queixa sobre troca de poemas na Radiodifusão Portuguesa/ Antena-2" 
Datas de produção: 1985-06-21 / 1985-10-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à 
Radiodifusão Portuguesa (RDP), sobre programa de poemas na RDP/Antena-2, bem como 
recomendação n.º 12/85 do CCS, sobre identificação rigorosa de autores literários no programa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 32, pt. 5 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0012 
Título: "Queixa da União Geral dos Trabalhadores" 
Datas de produção: 1985-06-19 / 1985-06-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma queixa da União Geral dos Trabalhadores (UGT) ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre a "pouca atenção" com que a Radiotelevisão Portuguesa e a 
Radiodifusão Portuguesa abordam os movimentos e iniciativas da UGT. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 32, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0013 
Título: "Queixa do maestro José Atalaya sobre a suspensão do Programa 2 em onda média" 
Datas de produção: 1985-06-12 / 1987-12-10 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém diversa documentação relativa à suspensão do Programa 2 em onda 
média da Radiodifusão Portuguesa (RDP) e demissão do maestro José Atalaya. Inclui, entre outros, 
parecer da Sociedade Portuguesa de Autores, directiva do Conselho de Comunicação Social, 
parecer da Assembleia da República, e documentação judicial. Inclui, ainda, acordo de saneamento 
económico-financeiro da RDP, planos de difusão de programas, razões de corte de emissões, 
correspondência com várias entidades (Sociedade Portuguesa de Autores, Federação Portuguesa 
das Colectividades de Cultura e Recreio, Conselho Português da Música) e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 32, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0014 
Título: "Queixa da Comissão Central de Trabalhadores da Rodoviária Nacional por não darem 
tratamento adequado à greve da RN" 
Datas de produção: 1986-07-30 / 1986-08-28 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa contra a Radiodifusão Portuguesa apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social pela Comissão Central de Trabalhadores da Rodoviária Nacional, por a RDP e a 
Radiotelevisão Portuguesa não darem tratamento adequado à greve da Rodoviária Nacional. 
Contém, igualmente, pedido de esclarecimentos e resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0015 
Título: "Queixa da Comissão de Trabalhadores da RDP/EP contra a nomeação para vogal do 
CA/RDP do Sr. Manuel Maria Bastos Cardoso Menezes (sem pedido de parecer)" 
Datas de produção: 1986-07-14 / 1986-09-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Comissão de Trabalhadores da RDP contra o Conselho de 
Administração da Radiodifusão Portuguesa, sobre a nomeação de Manuel Maria Bastos Cardoso 
Menezes para vogal, sem pedido de parecer à Comissão. Inclui correspondência e cópia do Diário 
da República.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 2 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0016 
Título: "Queixa da Comissão Organizadora da 10.ª Conferência da Reforma Agrária" 
Datas de produção: 1986-07-15 / 1986-07-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa contra a Radiodifusão Portuguesa, apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social pela Comissão Organizadora da 10.ª Conferência da Reforma Agrária. Inclui 
pedido de informações e resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0017 
Título: "Ao Centro Regional da RDP/Madeira: direito de resposta do CDS/Madeira a uma 
declaração política do presidente do Governo Regional" 
Datas de produção: 1989-08-28 / 1989-09-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do partido do Centro Democrático Social da Madeira contra a 
Radiodifusão Portuguesa/ Madeira, apresentado ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a 
recusa do direito de resposta ao queixoso. Contém, também, a recomendação n.º 8/89 do CCS 
sobre o direito de resposta, correspondência de divulgação e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0018 
Título: "Não transmissão de um programa relativo a Zeca Afonso na RDP Centro/Rádio Covilhã - 
(programa radiofónico da escola preparatória Pêro da Covilhã)" 
Datas de produção: 1988-05-20 / 1988-10-10 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa contra a Radiodifusão Portuguesa (RDP), apresentada ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) pela Escola Preparatória Pêro da Covilhã, sobre a não 
transmissão de um programa relativo a Zeca Afonso na RDP Centro/Rádio Covilhã. Contém, ainda, 
o comunicado n.º 12/88 do CCS, sobre o assunto, bem como documentação da deliberação do CCS 
sobre o caso. Inclui programa e objectivos da Escola Cultural, correspondência, troca de 
informações, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0019 
Título: "Queixa da empresa Mibal - Minas de Barqueiros, contra o jornalista José Barroso" 
Datas de produção: 1989-06-26 / 1989-08-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
empresa Mibal - Minas de Barqueiros, contra o jornalista José Barroso, sobre a objectividade do 
jornalista nas reportagens que faz. Inclui correspondência, troca de informações, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 6 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0020 
Título: "Queixa de democratas vilarealenses contra a Radiodifusão Portuguesa (entrevista a D. 
Duarte de Bragança no programa 'Nem mais nem menos' de 4 de Outubro 1986, sobre o 5 de 
Outubro)" 
Datas de produção: 1986-10-05 / 1986-11-25 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém, para além da queixa referida no “Título”, pedido de informação e 
resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0021 
Título: "Queixa do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Bordados Tapeçarias, Têxteis e 
Artesanato da Região Autónoma da Madeira contra a Radiodifusão Portuguesa/ Madeira, por uma 
alegada falta de transmissão de um tempo de antena" 
Datas de produção: 1987-12-11 / 1987-12-28 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém, para além da queixa referida no “Título”, pedido de informação e 
resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/002/0022 
Título: "Queixa do Sindicato dos Jornalistas relativamente a inquéritos e processos disciplinares 
movidos a jornalistas da Radiodifusão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-08-04 / 1986-09-09 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Sindicato dos Jornalistas, contra a Radiodifusão Portuguesa (RDP), em virtude do não fornecimento 
de informação sobre processos disciplinares e de inquérito movidos a jornalistas da RDP. Inclui 
pedido de informação e resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 33, pt. 9 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003 
Título: Requerimentos do Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão Portuguesa 
Datas de produção: 1985-12-12 / 1986-12-17 
Dimensão e suporte: 5 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0001 
Título: Interrupções nas emissões da Antena 1, Programa 2 e Rádio Comercial 
Datas de produção: 1986-05-09 / 1986-07-01 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão 
Portuguesa com pedido de esclarecimento sobre as interrupções nas emissões da Antena 1, 
Programa 2 e Rádio Comercial, e respectivas respostas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 34, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0002 
Título: “Telefonia das Dez" - entrevista a João Alves da Costa 
Datas de produção: 1985-12-12 / 1986-01-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão 
Portuguesa, solicitando uma gravação da entrevista a João Alves da Costa sobre práticas 
sadomasoquistas, e envio da mesma. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 34, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0003 
Título: Radiodifusão Portuguesa/ Centro e Associação Académica de Coimbra  
Datas de produção: 1986-03-21 / 1986-10-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão 
Portuguesa, solicitando informações sobre uma alegada ocorrência com representantes da 
Associação Académica de Coimbra, e resposta ao mesmo. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 34, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0004 
Título: Sondagem do semanário "Expresso" 
Datas de produção: 1986-06-24 / 1986-06-30 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão 
Portuguesa solicitando textos e cassetes referentes às sondagens do semanário "Expresso", e 
respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 34, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-I/003/0005 
Título: Jornal 24 horas 
Datas de produção: 1986-09-22 / 1986-12-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social à Radiodifusão 
Portuguesa - Rádio Comercial, solicitando esclarecimentos sobre a alegada indicação à Direcção 
para que fosse Pedro Feytor Pinto o editorialista do novo Jornal 24 horas, e resposta ao mesmo. 
Inclui programa e organograma do Jornal 24 horas, e outras trocas de informação entre o CCS e a 
Rádio Comercial. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 34, pt. 5 
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Subsecção: Acompanhamento da Radiotelevisão Portuguesa 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J 
Título: Acompanhamento da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) 
Datas de produção: 1975-02-26 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 19 cx. (132 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão da Radiotelevisão Portuguesa, 
nomeadamente, antecedentes, audiências, directivas, estatutos, legislação, ordens de serviço, 
recomendações, relatórios, emissão de pareceres, apreciação de queixas, informações, textos e 
estudos. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0001 
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1986-03-07 / 1987-02-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém um documento enviado pelo Conselho de Comunicação Social (CCS) à 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), para que aja em conformidade com a Lei, na questão de 
nomeação e exoneração de directores. Contém, igualmente, como dois documentos do CCS 
referentes a duas queixas contra a RTP: "alegada falta de cobertura jornalística" e "por ter não 
convidado uma Associação para participar num debate". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 35, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0002 
Título: Audiências 
Datas de produção: 1984-09-13 / 1984-09-28 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém proposta de reunião feita pela Radiotelevisão Portuguesa (RTP) ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), para analisar a relação entre o Conselho de Gerência da 
RTP com o CCS, e resposta à mesma. Contém, ainda, duas cartas de conclusão da referida reunião. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 35, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0003 
Título: Directivas 
Datas de produção: 1985-08-14 / 1985-08-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém directivas do Conselho de Comunicação Social, nomeadamente, a 
directiva n.º 4/85 sobre debates políticos na RTP, decorrente de uma queixa do Partido da 
Democracia Cristã contra a Radiotelevisão Portuguesa, e a directiva n.º 5/85 relativa a um 
comunicado do Conselho de Gerência da RTP, sobre o Conselho de Comunicação Social. Inclui 
correspondência e recortes de jornal. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 35, pt. 3 
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Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0004 
Título: Estatutos 
Datas de produção: 1975-02-26 / 1984-08-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social à Radiotelevisão 
Portuguesa de Estatutos da Comissão de Trabalhadores, e resposta ao mesmo. Contém, 
igualmente, cópias do Diário do Governo e do Diário da República com os estatutos da empresa, 
dos jornalistas e da Comissão de Trabalhadores. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 35, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0005 
Título: "Legislação da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1989-08-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) à Radiotelevisão 
Portuguesa de Estatutos e relatórios. Contém, também, o comunicado do CCS n.º 4/88, sobre 
inconstitucionalidade de disposições legais que enquadram a Radiodifusão Portuguesa e a 
Radiotelevisão Portuguesa, e parecer do Serviço Provedor de Justiça sobre a matéria. Inclui 
correspondência, Diário da República, Lei da Radiotelevisão e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 35, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0006 
Título: Ordens de Serviço 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1985-08-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social à Radiotelevisão 
Portuguesa de ordens de serviço, estatutos editoriais, estruturas funcionais e outros 
esclarecimentos, e envio dos mesmos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 35, pt. 6 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0007 
Título: "Nomeação do Conselho de Gerência da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-01-06 / 1986-03-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre as competências do Conselho de Comunicação 
Social (CCS) para a emissão de pareceres. Contém, igualmente, documentação relativa ao 
requerimento do Partido Comunista Português (PCP) ao Governo sobre a nomeação do Conselho 
de Gerência da Radiotelevisão Portuguesa, nomeadamente, o requerimento, correspondência de 
divulgação do dito requerimento, parecer da Presidência do Conselho de Ministros, pedido de 
parecer ao presidente da Assembleia da República, entre outros. Contém, ainda, documentação 
relativa à emissão de pareceres sobre nomeação do director de informação da Agência LUSA de 
informação. 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 35, pt. 7 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0008 
Título: Recomendações  
Datas de produção: 1984-08-17 / 1987-05-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social 
(CCS) e a Radiotelevisão Portuguesa (RTP) relativa à seguintes recomendações do CCS: sobre 
director de informação da RTP; sobre o direito de resposta da Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses – Intersindical Nacional (CGTP-IN); sobre a forma de publicação de 
recomendações e directivas; sobre a competência dos directores de jornais e de informação; sobre 
os programas "Abertura do Ano Escolar" e "Habitação em Portugal"; sobre a gramática nos meios 
de comunicação social; sobre uma queixa do Partido Comunista Português contra a RTP (n.º 1/85); 
sobre tratamento televisivo das pré-campanhas (n.º 4/85); sobre desrespeito dos princípios de 
isenção e pluralismo na RTP (n.º 13/85); sobre a presença do Sindicato Nacional e Democrático dos 
Professores (SINDEP) na RTP (n.º 14/85); sobre o tratamento jornalístico durante eleições (n.º 
15/85); sobre o recurso do Sporting Clube de Portugal em matéria de direito de resposta (n.º 
16/85); sobre a discriminação de candidatos presidenciais na RTP (n.º 17/85); sobre cobertura da 
actividade sindical pela RTP (n.º 18/85); sobre a forma de apresentação do filme "A Revolução de 
Maio" na RTP (n.º 2/86); sobre recolha de imagens dos trabalhos parlamentares (n.º 3/86); sobre 
direito de antena na RTP/ Madeira das Assossiações Patronais e Profissionais (n.º 4/86); sobre a 
crise política e os órgãos de comunicação social (n.º 9/87). Contém, igualmente, a directiva n.º 
2/86 sobre as campanhas pré-eleitorais e, ainda, pedidos de esclarecimentos do CCS sobre a não 
publicação das recomendações por parte da RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 36, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0009 
Título: "Recomendação n.º 11/85 sobre queixas de organizações sindicais afectas à CGTP" 
Datas de produção: 1985-07-03 / 1985-07-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação n.º 11/85 do Conselho de Comunicação Social (CCS) - 
relativa a queixas de organizações sindicais ligadas à Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses contra a Radiotelevisão Portuguesa. Inclui correspondência de divulgação e 
observações do Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SINDEP) sobre a referida 
recomendação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 36, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0010 
Título: "Recomendação n.º 10/85 sobre programas culturais da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-07-03 / 1985-08-20 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a recomendação n.º 10/85 do Conselho de Comunicação Social (CCS) - 
sobre a programação da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) - e respectiva divulgação. Contém, ainda, 



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

68 
 

uma carta do director de programas culturais da RTP sobre a recomendação, enviando em anexo 
comprovativos da programação cultural da RTP, e resposta do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 36, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0011 
Título: Relatórios - 1984 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1984-09-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma circular do Conselho de Comunicação Social enviada ao Conselho 
Fiscal, ao Conselho de Gerência, ao Conselho de Redacção, ao director de programas e ao director 
de informação da Radiotelevisão Portuguesa, solicitando relatórios. Contém, igualmente, a 
resposta da Comissão de Fiscalização com o respectivo relatório. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 36, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0012 
Título: Relatórios - 1986 
Datas de produção: 1986-10-23 / 1986-11-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém relatório da Radiotelevisão Portuguesa referente ao 1.º e 2.º trimestre 
de 1986, enviado ao Conselho de Comunicação Social. Contém, ainda, troca de informações e 
correspondência sobre os relatórios semestrais. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 36, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0013 
Título: "Relatório da Comissão Eventual de Inquérito à Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-07-12 / 1985-07-17 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social à Assembleia da República 
do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito à RTP, e envio do mesmo. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 36, pt. 6 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0014 
Título: "Estudo dos arquivos audiovisuais da Radiotelevisão Portuguesa-Museu" 
Datas de produção: 1985-01-09 / 1985-04-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém manifestação de preocupação por parte do Conselho de Comunicação 
Social sobre as condições de conservação dos arquivos audiovisuais da Radiotelevisão Portuguesa 
(RTP)- Museu, e resposta do Conselho de Gerência da RTP com proposta de restruturação do 
Centro de Investigação e Documentação Audiovisual (CIDAV). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 37, n.º 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0015 
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Título: "Estudos de audiências da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-08-14 / 1986-06-16 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social à 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) solicitando de os estudos de audiências da RTP, e respectiva 
resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 37, n.º 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/0016 
Título: "Textos de noticiário da RTP/Madeira, Açores e Lisboa 1986" 
Datas de produção: 1986-05-02 / 1986-07-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência dirigida pelo Conselho de Comunicação Social à 
Radiotelevisão Portuguesa solicitando os textos dos noticiários emitidos em Lisboa e regiões 
autónomas nos dias 9, 12, 20 e 21 de Abril e 2 de Maio de 1986, e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 37, n.º 3 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1984-07-20 / 1989-10-31 
Dimensão e suporte: 7 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/0001 
Título: "Pedido de parecer sobre as nomeações dos directores dos canais 1 e 2 da Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1989-09-22 / 1989-10-31 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de esclarecimento sobre nomeações, feito pelo Conselho de 
Comunicação Social (CCS) à Radiotelevisão Portuguesa (RTP), pedido de parecer do Conselho de 
Gerência da RTP sobre a nomeação dos directores de informação e programação dos canais 1 e 2 
da RTP (solicitado posteriormente à nomeação) e respectivo parecer do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 38, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/0002 
Título: "Pedido de parecer sobre a nomeação do Sr. Carlos Pinto Coelho para o cargo de director de 
programas da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-02-04 / 1986-02-20 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a exoneração do 
director de programas da RTP, Alberto Seixas Santos, e nomeação do seu sucessor, Carlos Pinto 
Coelho. Contém, igualmente, o parecer emitido pelo CCS. 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 38, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/0003 
Título: "Pedido de parecer sobre as nomeações do director de informação e do director-adjunto de 
informação da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-01-08 / 1986-01-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a exoneração do 
director de informação, o jornalista Fernando Balsinha, e sobre a nomeação dos director e director-
adjunto de informação, respectivamente, José Eduardo Moniz e Adriano Cerqueira. Contém, 
igualmente, o parecer emitido pelo CCS. Inclui o currículo dos nomeados. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 38, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/0004 
Título: "Parecer sobre a nomeação dos directores de informação e de programas da Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-01-22 / 1986-01-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a nomeação do 
director de informação, Fernando Balsinha, e do director de programas, Alberto Seixas Santos, e 
respectivo parecer favorável.  
Contém, ainda, o parecer n.º 1/86 sobre exoneração de Fernando Balsinha e novas nomeações.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 38, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/0005 
Título: "Parecer sobre a nomeação do chefe do subdepartamento do Centro Regional da 
Radiotelevisão Portuguesa/ Açores" 
Datas de produção: 1984-08-10 / 1984-08-31 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a nomeação do 
chefe do subdepartamento do Centro Regional da RTP/ Açores, sendo que o CCS não considera 
necessário a emissão de parecer, por esta ser uma nomeação interina. Inclui marcação de 
reuniões, currículo e troca de informações sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 38, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/0006 
Título: "Parecer sobre os direitos das diversas confissões religiosas existentes em Portugal quanto à 
ocupação do espaço televisivo" 
Datas de produção: 1984-09-14 / 1984-11-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre direitos das 
diversas confissões religiosas existentes em Portugal quanto à ocupação do espaço televisivo, 
sobre liberdade de acesso aos estádios desportivos, e sobre pagamentos de direito de antena. 
Inclui troca de informações e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 38, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/001/0007 
Título: "Parecer sobre a nomeação do director do Centro Regional da Radiotelevisão Portuguesa/ 
Açores, Dr. José Lopes Araújo" 
Datas de produção: 1984-07-20 / 1984-08-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pelo Conselho de Gerência da 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a nomeação do 
director do Centro Regional dos Açores, e deliberação do CCS. Inclui pedidos de informação, 
currículo e parecer Ministro da República, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 38, pt. 7 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002 
Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1984-06-20 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 98 pt.; papel 
História custodial e arquivística: A tipificação de entidades, referida (entre parêntesis retos) no 
título de cada documento composto que integra a presente série, corresponde a agregações 
expressamente nomeadas na guia de remessa que deu entrada no ANTT. 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0001 
Título: "[Associações:] queixa da Associação dos Arquitectos Portugueses pelo tratamento dado, 
nos noticiários da RTP, às eleições na AAP" 
Datas de produção: 1987-01-28 / 1987-02-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pela Associação de Arquitectos Portugueses 
(AAP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS), pedido de informações do CCS à Radiotelevisão 
Portuguesa e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0002 
Título: "[Associações:] queixa da Associação de Arquitectos Portugueses contra a RTP - declarações 
do Sr. Eng.º Nuno Abecasis" 
Datas de produção: 1986-12-03 / 1987-03-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pela Associação de Arquitectos Portugueses 
(AAP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a cobertura jornalística do diferendo entre 
Nuno Abecasis (presidente da Câmara Municipal de Lisboa) e membros da AAP, pedido de 
informações do CCS à Radiotelevisão Portuguesa e respectiva resposta. Contém, ainda, 
recomendação do CCS à RTP sobre a matéria e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0003 
Título: "[Associações:] queixa das associações de futebol contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1987-09-16 / 1987-10-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada por diversas associações da Federação 
Portuguesa de Futebol ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre alegada discriminação de 
um candidato à presidência da Federação, pedido de informações do CCS à Radiotelevisão 
Portuguesa (RTP) e respectiva resposta. Contém, igualmente, recomendação do CCS sobre a 
matéria, texto do telejornal da RTP lido após a recomendação do CCS e considerações do CCS sobre 
o referido texto. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0004 
Título: "[Associações:] queixa da Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do 
Norte" 
Datas de produção: 1986-11-06 / 1986-11-24 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP) apresentada pela 
Associação dos Industriais da Construção Civil e Obras Públicas do Norte ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre a não inclusão da referida Associação no debate sobre o novo 
Regime de Crédito à Aquisição de Habitação Própria. Contém, igualmente, pedido de informação 
do CCS à RTP, sem resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0005 
Título: "[Clubes desportivos:] queixa do presidente do Vitória Sport Clube (Guimarães) contra o 
programa 'Remate' da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1988-02-10 / 1988-04-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa enviada pelo presidente do Vitória Sport Clube de Guimarães 
ao Conselho de Comunicação Social (CCS), pedido de informações do CCS à Radiotelevisão 
Portuguesa e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0006 
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Título: "[Clubes desportivos:] queixa do Sporting Clube de Portugal contra a Radiotelevisão 
Portuguesa - direito de resposta" 
Datas de produção: 1985-11-04 / 1985-11-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pelo Sporting Clube de Portugal (SCP) ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre o direito de resposta do clube face a palavras que 
considerou ofensivas, produzidas da jornalista Moura Guedes. Contém, também, a recomendação 
n.º 16/85 do CCS e troca de informações sobre a matéria entre o SCP, o CCS e o advogado 
Fernando Soares. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0007 
Título: "[Comissões de trabalhadores]: queixa da Comissão de Trabalhadores do Banco Espírito 
Santo e Comercial de Lisboa contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1987-01-16 / 1987-02-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pela Comissão de Trabalhadores do Banco 
Espírito Santo e Comercial de Lisboa ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre alegada 
articulação entre um grupo financeiro actuando em Espanha e o Banco, pedido de informação do 
CCS à Radiotelevisão Portuguesa e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0008 
Título: "[Comissões de trabalhadores]: queixa da Comissão de Trabalhadores da SECIL" 
Datas de produção: 1986-01-06 / 1986-02-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada pela Comissão de Trabalhadores da SECIL 
(Companhia Geral de Cal e Cimento) à Radiotelevisão Portuguesa, sobre a reportagem da visita do 
ministro do Trabalho à SECIL na noite de passagem de ano, e carta do Conselho de Imprensa sobre 
a matéria. 
Contém, ainda, memorando da SECIL onde enviou a documentação acima referida ao Conselho de 
Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0009 
Título: Associações: queixa do Comité Olímpico Português contra a Radiotelevisão Portuguesa 
Datas de produção: [1987-?] / 1987-11-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém cópia do processo enviado pelo assessor jurídico Bernardo Xavier ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS) relativo à queixa do Comité Olímpico Português (COP) 
contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), por alegadas falsas informações sobre o COP emitidas no 
programa "Estádio". Inclui Diários da República, comunicado do COP, queixa enviada à RTP sobre a 
não publicação do referido comunicado, trocas de correspondência com o CCS, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 39, pt. 9 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0010 
Título: "[Conselhos de Redacção:] queixa do Conselho de Redacção do Centro de Produção do 
Porto da Radiotelevisão Portuguesa sobre a nomeação do novo chefe do Departamento de 
Informação" 
Datas de produção: 1985-03-24 / 1985-06-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do Conselho de Redacção do Centro de Produção do Porto da 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) e à RTP, por 
não ter sido consultado na questão de nomeação do chefe do Departamento de Informação. 
Contém, ainda, parecer emitido pelo CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 40, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0011 
Título: "[Conselhos de Redacção:] queixa do Conselho de Redacção da Radiotelevisão Portuguesa 
sobre a ordem de serviço n.º 59 (de 29-10-1984) intitulada 'Visionamento dos filmes para 
exibição'" 
Datas de produção: 1984-11-09 / 1985-01-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) e 
pedidos de informação do CCS ao Conselho de Gerência da Radiotelevisão Portuguesa. Contém, 
ainda, uma directiva do CCS sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 40, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0012 
Título: Individuais: queixa de professora contra os meios de comunicação social 
Datas de produção: 1985-05-23 / 1985-07-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da professora Maria Dulce Reis Calado contra os meios de 
comunicação social por alegada manipulação de factos, enviado ao Conselho de Comunicação 
Social, e resposta do CCS à mesma. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 40, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0013 
Título: "[Individuais:] queixa sobre a cessação da requisição do jornalista José Mensurado na 
Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1984-08-31 / 1985-03-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à queixa apresentada por José Mensurado 
contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a forma como esta decidiu rescindir a requisição 
da colaboração do queixoso. Inclui correspondência, pedidos de esclarecimento, marcação de 
reuniões, recortes de imprensa e Diário da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 40, pt. 4 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0014 
Título: "[Individuais:] queixa da Direcção da Organização Regional do Porto contra a Radiotelevisão 
Portuguesa pela atitude discriminatória em relação ao Partido Comunista Português" 
Datas de produção: 1986-10-14 / 1987-05-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pela Direcção da Organização Regional do Porto 
(DORP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) e pedido de esclarecimentos à Radiotelevisão 
Portuguesa (RTP). Contém, ainda, ofício do CCS à RTP, sobre a não resposta a diversos ofícios já 
enviados, e resposta da RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 40, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0015 
Título: "[Individuais:] queixa do deputado independente Gonçalo Ribeiro Telles contra a 
Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1987-01-22 / 1987-02-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada por Gonçalo Ribeiro Telles ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre a falta de referência, no debate sobre regionalização, ao Projecto 
de Lei n.º 334/IV apresentado pelo queixoso à Assembleia da República. Contém, também, o 
comunicado n.º 3/87 do CCS sobre a matéria, divulgação do mesmo, e reacção da Radiodifusão 
Portuguesa ao comunicado. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 40, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0016 
Título: "[Individuais:] queixa do Sr. Dr. Salgado Zenha contra a Radiotelevisão Portuguesa por ceder 
material de arquivo durante a campanha eleitoral" 
Datas de produção: 1986-03-06 / 1987-05-08 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada por Francisco Salgado Zenha ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre cedência, a serviços de outra candidatura presidencial, material 
fílmico referente a intervenções profissionais do queixoso. Contém, também, a recomendação n.º 
1/86 do CCS sobre o assunto. Inclui correspondência e documentos justificativos, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 40, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0017 
Título: "[Individuais:] queixa de Joaquim dos Santos Simões contra a Radiotelevisão Portuguesa, 
enviada pelo Provedor de Justiça" 
Datas de produção: 1988-04-11 / 1988-07-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Serviço do Provedor de Justiça dirigido ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) para tomar posição sobre o caso da queixa de Joaquim dos Santos 
Simões contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), por alegadas afirmações ofensivas sobre o 



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

76 
 

queixoso, passadas pela RTP. Contém, igualmente, pedido de informações do CCS à RTP e 
respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 41, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0018 
Título: "[Individuais:] queixa do Sr. Paulo Teles, enviada pelo Serviço do Provedor de Justiça 
aquando da visita do Sr. primeiro-ministro ao Minho e a Trás-os-Montes e Alto-Douro" 
Datas de produção: 1986-08-14 / 1987-02-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa de Paulo Teles contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), 
remetida ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Serviço do Provedor de Justiça, e a 
resolução do CCS remetida ao Provedor de Justiça. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 41, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0019 
Título: "[Individuais:] queixa do jornalista Paulo José Lourenço Paim Barcelos contra a 
Radiotelevisão Portuguesa/ Açores (chefe do subdepartamento da Ilha Terceira) por ter 
prescindido da sua colaboração" 
Datas de produção: 1987-08-19 / 1987-10-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa do jornalista Paulo José Lourenço Paim Barcelos, remetida ao 
Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o chefe do subdepartamento da Ilha Terceira ter 
prescindido da colaboração do queixoso. Contém, ainda, pedido de esclarecimentos do CSS à 
Radiotelevisão Portuguesa e respectiva resposta, bem como carta com considerações do CCS 
enviada ao queixoso e ao subdepartamento da Ilha Terceira. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 41, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0020 
Título: "[Individuais:] queixa da Direcção do Festival Internacional de Tróia contra a Radiotelevisão 
Portuguesa, relativamente a uma alegada falta de cobertura jornalística do Festival" 
Datas de produção: 1987-11-17 / 1987-12-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
pedido de esclarecimento do CCS À Radiotelevisão Portuguesa e respectiva resposta, envio dos 
esclarecimentos à Direcção do Festival Internacional de Tróia e considerações desta entidade sobre 
os mesmos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 41, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0021 
Título: "[Individuais:] queixa da União Zoófila contra o programa da Radiotelevisão Portuguesa 
denominado ‘Passeio Taurino’" 
Datas de produção: 1988-06-16 / 1988-09-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém a queixa enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) por 
alegada informação distorcida e direito de resposta. Contém, também, correspondência e 
comunicado n.º 11/88 do CCS sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 41, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0022 
Título: "[Individuais:] queixa do Sr. António Alberto Simões da Costa contra a Radiotelevisão 
Portuguesa (secção desportiva)" 
Datas de produção: 1989-01-27 / 1989-04-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
alegada discriminação contra clubes não centrados em Lisboa ou Setúbal, nomeadamente, Futebol 
Clube do Porto. Inclui pedido de esclarecimentos do CCS à Radiotelevisão Portuguesa sobre o caso, 
e sobre estatísticas de transmissões desportivas, e respectivas respostas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 42, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0023 
Título: "[Individuais:] processo disciplinar levantado ao jornalista Mário Fernando Leandro Silva, do 
Centro Regional da RTP/Madeira" 
Datas de produção: 1988-04-18 / 1988-04-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa do jornalista Mário Fernando Leandro Silva contra a 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o 
processo disciplinar que lhe foi levantado pela RTP. Inclui cópias do processo disciplinar, 
deliberação do Conselho de Imprensa (CI) sobre uma outra queixa do mesmo jornalista ao "Correio 
dos Açores" e resposta do CCS à queixa.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 42, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0024 
Título: "[Individuais:] suspensão do programa 'Humor de Perdição', pelo Conselho de Gerência da 
Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1988-06-07 / 1988-11-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de esclarecimentos do Conselho de Comunicação Social (CCS) 
à Radiotelevisão Portuguesa (RTP) e a outros intervenientes, sobre alegada supressão de passagens 
do programa "Humor de Perdição", de Herman José, resposta e comunicado do Conselho de 
Gerência da RTP, e pedido do CCS a membros da Assembleia da República para instauração de 
processo disciplinar face a essa resposta. Contém, igualmente, requerimento de parecer à 
Procuradoria-Geral da República e respectivo parecer, tomada de posição do Sindicato das Artes e 
Espectáculo (SIARTE) e da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), enviada ao CCS. Contém, ainda, 
comunicado n.º 10/88 e recomendação n.º 5/88 do CCS, correspondência diversa e recortes de 
imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 42, pt. 3 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0025 
Título: "[Partidos - CDS:] queixa do Centro Democrático Social contra a cobertura jornalística da 
Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1989-01-31 / 1989-03-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a queixa do Centro Democrático Social (CDS), 
enviada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre discriminação informativa na 
Radiotelevisão Portuguesa. Inlui pedido de informações e respectiva resposta, bem como a 
recomendação n.º 3/89 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0026 
Título: "[Partidos - CDS:] queixa do Centro Democrático Social contra a Radiotelevisão Portuguesa 
(congresso)" 
Datas de produção: 1988-01-02 / 1988-04-08 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da queixa enviada ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS), sobre a cobertura e tempo de antena no VIII Congresso do CDS. Inclui pedido de informações 
à RTP e ao CDS e respectivas respostas, bem como o comunicado n.º1/88 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0027 
Título: "[Partidos - CDS:] queixa do Centro Democrático Social e Partido Socialista/Madeira contra a 
Radiotelevisão Portuguesa (discussão parlamentar do orçamento) - declarações do senhor 
presidente do Governo Regional acerca da queixa" 
Datas de produção: 1988-03-08 / 1988-05-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação das queixas apresentadas ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre a transmissão do debate na Assembleia Regional das propostas de 
orçamento e do plano da Região Autónoma da Madeira para 1988. Inclui correspondência, recortes 
de imprensa, documentos submetidos ao plenário do CCS e comunicados n.º 3/88 e n.º 5/88. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0028 
Título: "[Partidos - CDS:] críticas do presidente do Centro Democrático Social à Radiotelevisão 
Portuguesa (Marco de Canaveses)" 
Datas de produção: 1988-04-19 / 1988-05-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente à queixa apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre a resposta da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) a críticas do 
presidente do CDS à RTP em Marco de Canaveses. Inclui resumo da intervenção do professor 
Freitas do Amaral (presidente do CDS), pedido de informações e respectivas respostas, 
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recomendação n.º 4/88 do CCS à RTP, comunicado do Conselho de Redacção da RTP sobre a 
mesma, e comunicado n.º 6/88 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0029 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Comunista Português contra a informação na 
Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1984-12-19 / 1985-03-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa, com anexos, enviado ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) sobre a alegada discriminação e desrespeito pelo pluralismo ideológico, bem como a 
recomendação n.º 1/85 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 44, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0030 
Título: "[Partidos - MDP/CDE:] queixa do Movimento Democrático Português / Comissão 
Democrática Eleitoral contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-04-17 / 1985-07-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre 
alegado corte na transmissão de depoimentos de um membro do MDP/CDE, bem como pedido de 
esclarecimentos à RTP e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 44, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0031 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Comunista Português contra o Telejornal do dia 
18/2/86: directiva n.º2/86" 
Datas de produção: 1986-02-20 / 1986-02-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra 
a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre alegada manipulação na cobertura dos trabalhos 
parlamentares pela RTP, bem como pedido de esclarecimentos e resposta, directiva n.º 2/86 do 
CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 44, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0032 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Comunista Português (cobertura das reuniões plenárias 
pelos órgãos de comunicação social)" 
Datas de produção: 1986-03-13 / 1986-07-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra 
a Radiotelevisão Portuguesa, sobre o favorecimento de alguns partidos na cobertura das 
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actividades parlamentares, nomeadamente, reuniões plenárias, correspondência e recomendação 
n.º 3/86 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 44, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0033 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Comunista Português - Coimbra" 
Datas de produção: 1986-12-15 / 1987-05-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra a 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a não cobertura da 1.ª Assembleia da Organização Distrital 
de Aveiro e Coimbra. Contém, também, queixa da União dos Sindicatos de Coimbra/ CGTP-IN, 
contra a RTP sobre a falta de cobertura de uma iniciativa do queixoso. Inclui pedidos de 
esclarecimento e resposta aos mesmos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 44, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0034 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Comunista Português - Telejornal do dia 18-08-1986" 
Datas de produção: 1986-09-02 / 1986-09-09 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Partido Comunista Português (PCP) e Movimento Democrático Português / Comissão Democrática 
Eleitoral (MDP/CDE), contra a Radiotelevisão Portuguesa, sobre não ouvir representantes daqueles 
partidos e dar favorecimento ao Partido Social Democrata (PSD) relativamente às declarações do 
primeiro-ministro. Inclui a recomendação n.º 6/86 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 44, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0035 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Comunista Português contra a Radiotelevisão 
Portuguesa, por ter dado grande destaque à sondagem do 'Expresso' de 13-06-1986" 
Datas de produção: 1986-06-19 / 1986-07-29 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
alegada manipulação da opinião pública sobre uma sondagem do "Expresso". Contém, ainda, 
documentação do PCP de complementaridade à queixa, e recomendação n.º 5/86 do CCS sobre a 
publicação de sondagens. Inclui pedidos de informação do CCS, resposta aos mesmos e recortes de 
imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 44, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0036 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Comunista Português contra o Jornal de Domingo da 
Radiotelevisão Portuguesa - debate parlamentar sobre o ensino politécnico" 
Datas de produção: 1989-02-15 / 1989-04-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) por 
omissão, no ' Jornal de Domingo' da Radiotelevisão Portuguesa (RTP), do debate parlamentar sobre 
o ensino politécnico. Inclui pedidos de informação e resposta, recomendação n.º 4/89 do CCS e 
resposta da Direcção de Informação da RTP à recomendação, comunicado n.º 1/98 do CCS sobre a 
resposta da RTP e recomendação n.º 5/89. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 45, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0037 
Título: "[Partidos - PRD:] várias queixas do Partido Renovador Democrático contra a Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1987-11-17 / 1988-09-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Partido Renovador Democrático (PRD), sobre atitudes discriminatórias da Radiotelevisão 
Portuguesa contra o PRD e falta de cobertura de conferência promovida pelo PRD. Inclui 
correspondência e a recomendação n.º 7/88 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 45, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0038 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Secretariado da Juventude Comunista contra a Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1990-06-26 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre 
discriminação de cobertura jornalística. Sem deliberação do CCS.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 45, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0039 
Título: "[Partidos - PCP:] queixa do Partido Ecologista 'Os Verdes' contra a Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1987-11-19 / 1987-12-16 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre 
alegada discriminação em não convidar o Partido Ecologista “Os Verdes” para o debate sobre 
Revisão Constitucional. Inclui pedido de esclarecimento e resposta ao mesmo. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 45, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0040 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do Sr. deputado Sottomayor Cardia contra a Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1984-07-18 / 1984-09-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a 
forma como a Radiotelevisão Portuguesa fez referência a uma intervenção do deputado do Partido 
Socialista, Sottomayor Cardia, nos trabalhos parlamentares. Inclui correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 45, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0041 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do grupo parlamentar do Partido Socialista (Sottomayor Cardia, 
intervenção sobre o conflito Estados Unidos da América/ Líbia)" 
Datas de produção: 1986-04-16 / 1986-06-20 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Partido Socialista, contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre alegada falta de rigor 
jornalístico na reportagem sobre o conflito entre os Estados Unidos da América e a Líbia 
(nomeadamente, na intervenção de Sottomayor Cardia sobre a matéria), bem como pedido de 
informações do CCS e resposta da RTP. 
Inclui intervenções do Partido Comunista Português e do Partido Socialista sobre o conflito. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 45, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0042 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do Partido Socialista/ Açores - nomeação do Sr. ministro da 
República" 
Datas de produção: 1986-07-11 / 1986-08-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra a 
Radiotelevisão Portuguesa, sobre o tratamento da notícia de nomeação do ministro da República. 
Contém, igualmente, pedidos de informação e resposta aos mesmos. 
Inclui livrete "Marketing and Social Research". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 45, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0043 
Título: "[Partidos - PS:] queixa da Direcção de Informação da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) 
contra o Partido Socialista (PS) e queixa do PS contra a Direcção da Informação da RTP (VII 
Congresso do PS)" 
Datas de produção: 1988-02-24 / 1988-03-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Partido Socialista (PS), contra a Direcção de Informação da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) sobre 
alegadas manipulações de informação relativamente a uma entrevista para o "Jornal Sábado", no 
VII Congresso do PS. Contém, igualmente, queixa apresentada ao CCS pela Direcção de Informação 
da RTP, contra o PS, sobre alegadas pressões do PS na mesma entrevista já referida. 
Inclui parecer da RTP sobre a matéria, documentos justificativos das queixas, pedidos de 
informação do CCS às entidades envolvidas, comunicado n.º 2/88 do CCS sobre as duas queixas e 
divulgação do mesmo. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 46, pt. 1 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0044 
Título: "[Partidos - PS:] direito de resposta na Radiotelevisão Portuguesa/Açores e Madeira (inclui 
artigos 171 e 178): queixas do Partido Socialista e do Partido Comunista Português" 
Datas de produção: 1986-04-02 / 1986-12-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
PS/Açores (Partido Socialista dos Açores) contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP) sobre o direito 
de resposta a uma nota oficiosa do Governo Regional da Madeira. Inclui pareceres da RTP, 
recomendação n.º 2/87 do CCS para a RTP e divulgação da mesma, entre outros. 
Contém, igualmente, queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo Partido 
Comunista Português (PCP) e Partido Socialista (PS), sobre a recusa da RTP/Madeira do exercício do 
direito de resposta pelo PCP e PS, sobre uma nota oficiosa do Governo Regional da Madeira. Inclui 
recomendação n.º 3/87 sobre a matéria, pedido e resposta de parecer jurídico da Assembleia da 
República sobre a mesma, e divulgação da recomendação. 
Contém, ainda, carta do CCS a um deputado regional do PS/Açores, com deliberações quanto à 
discriminação de forças partidárias por parte dos órgãos de comunicação social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 46, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0045 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do Partido Socialista por não ter ouvido os partidos da oposição após 
declarações do senhor primeiro-ministro em 30/7/86" 
Datas de produção: 1986-08-05 / 1986-08-08 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra a 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), por esta não ter ouvido os partidos da oposição após declarações 
do senhor primeiro-ministro no Telejornal das 20 horas. Inclui solicitação de informação do CCS à 
RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 46, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0046 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do Partido Socialista contra a Radiotelevisão Portuguesa - utilização 
de legendas de destaque" 
Datas de produção: 1986-09-11 / 1986-09-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a 
desigualdade na utilização de legendas destacando as deliberações mais importantes da reunião do 
Conselho de Ministros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 46, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0047 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do Partido Socialista contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1987-06-15 / 1987-12-16 
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre 
as crónicas enviadas de Madrid pelo jornalista Vasco Lourinho, acerca das recentes eleições de 
Espanha. Inclui pedido de informação e resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 46, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0048 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do Partido Socialista contra sequência de declarações privilegiando o 
Partido Social Democrata" 
Datas de produção: 1986-09-22 / 1986-09-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), contra 
a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre sequência de declarações privilegiando o Partido Social 
Democrata. Inclui recortes de imprensa, pedido de informação do CCS à RTP e resposta desta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 46, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0049 
Título: "[Partidos - PS:] queixa do Partido Socialista contra a Radiotelevisão Portuguesa - spots 
publicitários relativos às taxas dos impostos sobre os rendimentos de pessoas singulares e de 
pessoas colectivas" 
Datas de produção: 1988-06-22 / 1988-07-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a 
difusão por parte da RTP de "spots" publicitários relativos às taxas dos impostos sobre os 
rendimentos de pessoas singulares e de pessoas colectivas. Inclui esboço de tomada de posição do 
CCS, enviado à Assembleia da República para emitir parecer, parecer jurídico e tomada de decisão 
final do CCS, com respectiva divulgação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 46, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0050 
Título: "[Partidos - UDP:] queixa da União Democrática Popular contra a Radiotelevisão Portuguesa 
– 8.º Congresso da UDP" 
Datas de produção: 1989-04-06 / 1989-05-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
União Democrática Popular (UDP), contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a não 
cobertura jornalística das conferências de imprensa no 8.º congresso da UDP. Inclui pedido de 
esclarecimentos do CCS, resposta da RTP e envio da mesma à UDP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0051 
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Título: "[Partidos - UDP:] queixa da União Democrática Popular contra a Radiotelevisão Portuguesa 
- cobertura jornalística de audiências concedidas pelo senhor presidente da República a 
representantes políticos da Madeira" 
Datas de produção: 1988-06-15 / 1988-07-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém duas queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
uma sobre discriminação da União Democrática Popular (UDP) em relação a outros partidos, 
relativamente a uma audiência com o presidente da República, e outra queixa sobre a transmissão 
do IV Congresso da UDP da Região Autónoma dos Açores. Inclui recortes de jornal, trocas de 
correspondência sobre o caso e pedidos de informação sem resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0052 
Título: "[Partidos - UDP:] queixa da União Democrática Popular - visita do presidente Botha à 
Madeira" 
Datas de produção: 1986-11-13 / 1987-04-01 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra a 
Radiotelevisão Portuguesa, sobre a não audição de um representante da União Democrática 
Popular no programa "24 horas", a propósito da visita à Madeira do presidente Botha da África do 
Sul. Inclui pedidos de esclarecimento do CCS à RTP e resposta, recomendações n.º 4/87 e n.º 7/87 
do CCS e divulgação das mesmas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0053 
Título: "[Partidos - UDP:] queixa da União Democrática Popular - censura às posições políticas dos 
órgãos dirigentes da UDP" 
Datas de produção: 1986-02-06 / 1986-02-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa, com anexos, apresentada ao Conselho de Comunicação Social 
(CCS) contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a censura da RTP às posições políticas dos 
órgãos dirigentes da União Democrática Popular. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 43, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0054 
Título: "[Poder local:] queixa da comissão promotora de FELMOSTRA/90 contra a Radiotelevisão 
Portuguesa - Câmara Municipal de Felgueiras" 
Datas de produção: 1990-06-26 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
comissão promotora da FELMOSTRA/90 (Feira dos Vinhos da Câmara Municipal de Felgueiras), 
sobre a não comparência da Radiotelevisão Portuguesa no acto inaugural da Feira. Sem 
deliberação do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 1 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0055 
Título: "[Poder local:] queixa da Câmara Municipal da Guarda contra a extinção do programa Tele 
Regiões" 
Datas de produção: 1985-04-19 / 1985-05-29 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), contra 
a Radiotelevisão Portuguesa, e solicitação de informações do CCS à RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0056 
Título: "[Poder local:] queixa da Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa contra a Radiotelevisão 
Portuguesa - não cobertura da VI Quinzena da Amendoeira em Flor" 
Datas de produção: 1987-04-02 / 1987-05-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre 
alegada falta de cobertura jornalística da VI Quinzena da Amendoeira em Flor, pedido de 
informações do CCS à Radiotelevisão Portuguesa e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0057 
Título: "[Poder local:] queixa da Câmara Municipal de Loures contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1990-06-01 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a 
exclusão das declarações do presidente da Câmara Municipal de Loures numa notícia sobre a 
questão do Mercado Abastecedor da Região de Lisboa. Sem deliberação do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0058 
Título: "[Regiões autónomas:] queixa do Governo Regional da Madeira" 
Datas de produção: 1986-08-22 / 1987-05-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Governo Regional da Madeira, contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a não transmissão 
de uma recolha de declarações do ministro da República da Madeira e do presidente do Governo 
Regional da Madeira. Inclui pedido de informações do CCS à RTP e resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0059 
Título: "[Regiões autónomas:] genérico da telenovela 'Louco Amor' – Radiotelevisão Portuguesa - 
Açores" 
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Datas de produção: 1985-10-11 / 1985-12-16 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a queixa apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS) contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP) sobre alegada alteração do 
genérico da telenovela "Louco Amor" com o objectivo da sua passagem nos Açores. Inclui 
correspondência de troca de informação entre o CCS e a RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0060 
Título: "[Regiões autónomas:] direito de antena de organizações patronais e profissionais na RTP/ 
Madeira" 
Datas de produção: [1985-11-11?] / 1989-02-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação referente a queixas contra a Radiotelevisão 
Portuguesa (RTP) sobre o direito de antena de organizações patronais e profissionais na 
RTP/Madeira, nomeadamente, troca de informações entre o Conselho de Comunicação Social 
(CCS) e as entidades queixosas e outras (Associação da Indústria e da Construção - ASSICOM; 
Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários de Automóveis Ligeiros - ANTRAL; entre 
outros). Inclui tomada de posição de algumas entidades envolvidas, recomendação n.º 4/86 do 
CCS, reafirmação do tempo de antena definido na recomendação do CCS, e trocas de 
correspondência sobre o não acordo com a distribuição de tempo de antena e decisão final do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0061 
Título: "[Polícia Judiciária:] queixa da Polícia Judiciária contra o 'Pasquim' - notícia do dia 27/6/85 
sobre alegadas pressões da PJ à Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-07-16 / 1985-07-16 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém, apenas, a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social 
pela Policia Judiciária (PJ), contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre notícias falaciosas de 
alegadas pressões da PJ à RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 47, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0062 
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Médicos da Zona Norte, Centro e Sul contra os 
serviços de informação da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1984-06-20 / 1984-06-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém duas queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
pela não publicação ou referência a material recolhido da conferência de imprensa do Sindicato 
dos Médicos da Zona Norte, Centro e Sul. Contém, igualmente, pedido de informação do CCS à 
Radiotelevisão Portuguesa e respectiva resposta, bem como recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 1 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0063 
Título: "[Sindicatos:] queixa dos Sindicatos dos Magistrados do Magistério Público e dos Oficiais e 
Engenheiros Maquinistas da Marinha Mercante sobre o tempo de antena das organizações 
sindicais" 
Datas de produção: 1984-10-10 / 1986-10-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
contra a Radiotelevisão Portuguesa, sobre o direito de tempo de antena das organizações sindicais 
e discriminação jornalística por parte da RTP. Inclui troca de correspondência entre CCS e RTP 
sobre a matéria, bem como documentação sobre o direito do tempo de antena. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0064 
Título: "[Sindicatos:] queixa - programas da Radiotelevisão Portuguesa não identificados 
(programas do Srs. ministros da Educação e do Equipamento Social)" 
Datas de produção: 1984-10-17 / 1984-11-28 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Federação Nacional dos Professores (FENPROF), contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a 
não indicação do título e nome dos responsáveis, nem fichas técnicas e artísticas, do programa 
"Abertura do ano lectivo 84/85". Contém igualmente, troca de correspondência entre o CCS, a RTP 
e a Direcção-Geral da Comunicação Social, bem como uma recomendação do CCS sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0065 
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos de Lisboa contra a Radiotelevisão Portuguesa 
por tratamento reiteradamente discriminatório em relação aos acontecimentos ligados aos 
trabalhadores do distrito" 
Datas de produção: 1984-11-21 / 1985-05-31 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
tratamento discriminatório em relação aos acontecimentos ligados aos trabalhadores do distrito de 
Lisboa, faltas de cobertura, direito de resposta e tempos de antena. Inclui queixas de vários 
sindicatos, pedidos de esclarecimentos do CCS e resposta da Radiotelevisão Portuguesa, entre 
outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0066 
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a Radiotelevisão Portuguesa pela não transmissão 
do depoimento de um dirigente seu na emissão em que a RTP se referiu a um plenário da CGTP-IN" 
Datas de produção: 1984-12-13 / 1985-03-06 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), sobre a não 
transmissão do depoimento de um dirigente seu na emissão em que a RTP se referiu ao plenário da 
CGTP-IN, e resposta do CCS. Contém ainda, carta da referida Confederação a fim de marcar reunião 
com o CCS sobre outros assuntos alheios à queixa apresentada. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0067 
Título: "[Sindicatos:] queixa de sindicatos contra a cobertura televisiva das comemorações do 1.º 
de Maio" 
Datas de produção: 1985-05-03 / 1985-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional, pelo Sindicato dos 
Trabalhadores da Indústria Vidreira e outros a estes ligados, sobre a cobertura televisiva das 
comemorações do 1º de Maio. Contém, igualmente, cópia da recomendação n.º 11/85 do CCS 
sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0068 
Título: "[Sindicatos:] queixa do SINDEP contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-05-13 / 1986-04-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
Sindicato Nacional e Democrático dos Professores (SINDEP), pela não cobertura do Congresso 
daquele sindicato. Inclui pedido de esclarecimentos do CCS à Radiotelevisão Portuguesa e 
recomendação (RTP) n.º 14/85, entre outros. Contém, ainda, uma outra queixa do SINDEP contra a 
RTP e pedidos de informação do CCS, sem resposta da RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0069 
Título: "[Sindicatos:] CGTP-IN - direito de resposta à comunicação do senhor primeiro-ministro (31 
Maio 1984)" 
Datas de produção: 1984-07-16 / 1984-08-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), contra a 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre o direito de resposta da CGTP-IN à comunicação do 
primeiro-ministro. Inclui o texto da comunicação do primeiro-ministro e a deliberação do CCS 
sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 48, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0070 
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Título: "[Sindicatos:] queixa sobre direito de resposta solicitado à Radiotelevisão Portuguesa, em 
19/2/86, pela CGTP-IN" 
Datas de produção: 1986-03-06 / [1987-01-20?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), contra a 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre o direito de resposta solicitado à RTP relativamente à 
transmissão das declarações do Conselho de Ministros, consideradas, pelo queixoso, falsas. Inclui, 
entre outros, correspondência trocada entre o CCS e a RTP, sentença do Tribunal de Relação de 
Lisboa e acórdão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o direito de resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0071 
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP contra a Radiotelevisão Portuguesa sobre o Encontro de 
Juventude" 
Datas de produção: 1985-06-25 / 1985-12-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) e União dos 
Trabalhadores do Porto, entre outros, sobre atitudes discriminatórias contra actividade sindical da 
CGTP-IN. Inclui correspondência e recomendação n.º 18/85 do CCS sobre cobertura de actividade 
sindical pela Radiotelevisão Portuguesa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0072 
Título: "[Sindicatos:] queixa da Comissão Nacional de Médicos Desvinculados e do Sindicato dos 
Médicos da Zona Sul" 
Datas de produção: 1987-01-19 / 1987-03-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre direito de resposta face a declarações da ministra 
da Saúde e do director-geral dos Hospitais. Inclui correspondência trocada entre o CCS, a RTP 
outras entidades envolvidas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0073 
Título: "[Sindicatos:] queixa da União Geral de Trabalhadores " 
Datas de produção: 1985-06-19 / 1985-12-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra a 
Radiotelevisão Portuguesa, sobre atitudes discriminatórias da actividade sindical da União Geral de 
Trabalhadores. Inclui recomendação n.º 18/85 da CCS sobre o assunto. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 4 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0074 
Título: "[Sindicatos:] notícia sobre a Comunidade Económica Europeia, de 25/06/85" 
Datas de produção: 1985-06-27 / 1985-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a notícia de alegada advertência da Comunidade 
Económica Europeia (CEE) a Portugal relativa a possíveis consequências da crise política nos 
créditos a conceder pela CEE, bem como a resposta da RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0075 
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Jornalistas pedindo averiguações sobre alegadas 
declarações do jornalista Carlos Albuquerque" 
Datas de produção: 1985-07-03 / 1985-12-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pelo 
Sindicato dos Jornalistas, contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), pedindo averiguações sobre 
alegadas declarações do jornalista Carlos Albuquerque ao jornal "Expresso". Inclui troca de 
informações, parecer da RTP sobre o caso, comunicado do Conselho de Redacção da RTP, recortes 
de jornal, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0076 
Título: "[Sindicatos:] Projecto Olympus" 
Datas de produção: 1985-02-06 / 1985-08-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social (CCS) à 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) e respostas desta, sobre a participação da RTP no projecto 
"Olimpus TV" da União Europeia da Radiotelevisão. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0077 
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos do Distrito de Setúbal contra a Radiotelevisão 
Portuguesa - reportagem realizada em 2/8/85" 
Datas de produção: 1985-08-13 / 1985-12-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém duas queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
pela União dos Sindicatos do Distrito de Setúbal (da Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portuguesas - Intersindical Nacional), sobre a omissão das actividades do queixoso quanto aos 
problemas salariais na região de Setúbal. Inclui recomendação n.º 18/85 do CCS sobre a cobertura 
de actividade sindical pela RTP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 8 
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Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0078 
Título: "[Sindicatos:] Federação de Sindicatos da Administração Pública contra a Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1985-11-19 / 1985-11-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), contra a Radiotelevisão Portuguesa 
(RTP), sobre alegada não cobertura da conferência de imprensa do queixoso. Inclui pedido de 
informações do CCS à RTP e resposta da mesma. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 9 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0079 
Título: "[Sindicatos:] queixas de organizações sindicais e trabalhadores contra a Radiotelevisão 
Portuguesa 
Datas de produção: 1986-01-02 / 1986-11-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém dez queixas apresentadas ao Conselho de Comunicação Social, 
dominantemente sobre falta de cobertura jornalística ou tratamento inadequado das actividades 
ou declarações dos queixosos, sendo estes a Confederação Geral de Trabalhadores Portugueses - 
Intersindical Nacional, a União Geral de Trabalhadores, a Federação Nacional dos Sindicatos da 
Função Pública, médicos internos e Sindicato dos Enfermeiros, o Sindicato dos Médicos da Zona 
Sul, o Movimento de Pequenas e Medias Empresas do Comércio e Indústria, o Sindicato dos 
Trabalhadores da Saúde e Segurança Social, a Federação Portuguesa dos Sindicatos do Comércio, 
Escritórios e Serviços, e a Comissão Central de Trabalhadores da Rodoviária Nacional. 
Inclui pedidos de informação e respostas, livrete da Confederação Portuguesa das Pequenas e 
Médias Empresas, recortes de imprensa, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 49, pt. 10 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0080 
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos de Aveiro contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1987-05-06 / 1987-06-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da União dos Sindicatos de Aveiro, da Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional, apresentada ao Conselho de Comunicação 
Social (CCS), pela não cobertura das cerimónias comemorativas do 1.º de Maio em Aveiro. Inclui 
pedidos de informações do CCS à Radiotelevisão Portuguesa e respectivas respostas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0081 
Título: "[Sindicatos:] queixa da Federação Nacional dos Médicos contra a Radiotelevisão 
Portuguesa" 
Datas de produção: 1989-01-17 / 1989-08-08 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
uma notícia alegadamente falsa, publicada pelo semanário "Expresso" e divulgada pela 
Radiodifusão Portuguesa (RTP), e reivindicação do direito de resposta. Inclui correspondência, 
recortes de imprensa, recomendação n.º 1/89 do CCS e divulgação da mesma. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0082 
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a Radiotelevisão Portuguesa pela qualificação da 
CGTP-IN como 'central comunista', no 'Jornal das 9' do dia 14 de Janeiro de 1988" 
Datas de produção: 1988-01-14 / 1988-01-28 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - 
Intersindical Nacional (CGTP-IN), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre uma 
"grave incorrecção dos serviços noticiosos da Radiotelevisão Portuguesa" por afirmar ser a CGTP-IN 
uma "central comunista". Inclui recomendação n.º 1/88 do CCS sobre a distinção entre notícia e 
opinião, e divulgação da mesma. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0083 
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN e da União dos Sindicatos de Aveiro contra a prática 
discriminatória da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-11-14 / 1987-05-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da União dos Sindicatos de Coimbra e da Confederação Geral 
dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), apresentada ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre omissão televisiva e práticas discriminatórias contra os queixosos. 
Inclui trocas de correspondência entre o CCS, Radiotelevisão Portuguesa e entidades queixosas. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0084 
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a Radiotelevisão Portuguesa - não divulgação da sua 
posição sobre o 'acordo de política de rendimentos'" 
Datas de produção: 1987-01-16 / 1987-03-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa da Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - 
Intersindical Nacional (CGTP-IN), apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre a 
não divulgação da posição do queixoso sobre o "acordo de política de rendimentos". Inclui pedido 
de informações do CCS à Radiotelevisão Portuguesa, respectiva resposta, e recomendação n.º 5/87 
do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0085 
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Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN - tratamento dado pela Radiotelevisão Portuguesa às 
comemorações do Dia Internacional da Mulher" 
Datas de produção: 1987-03-13 / 1987-07-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pela Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) ao Conselho de Comunicação Social (CCS), bem 
como correspondência trocada entre o CCS e a radiotelevisão Portuguesa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0086 
Título: "[Sindicatos:] queixa da União dos Sindicatos de Lisboa - não cobertura da conferência 
regional sobre emprego/desemprego do distrito de Lisboa (Forum Picoas 87-3-28)" 
Datas de produção: 1987-04-01 / 1987-05-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra 
a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), pedido de informações à RTP e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0087 
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato de Trabalhadores de Escritório e Serviços do Norte - não 
cobertura da criação de um Centro de Formação Profissional e do 1º Encontro Nacional de 
Trabalhadores de Escritório" 
Datas de produção: 1987-03-04 / 1987-05-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra a 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre a não cobertura de dois eventos da iniciativa do queixoso, 
pedido de informações à RTP e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 50, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0088 
Título: "[Sindicatos:] queixa da CGTP-IN contra a cobertura da Radiotelevisão Portuguesa no dia da 
greve geral do dia 28/03/88" 
Datas de produção: 1988-03-29 / 1988-04-08 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pela Confederação Geral dos Trabalhadores 
Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN) ao Conselho de Comunicação Social (CCS), bem 
como a recomendação n.º 3/88 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 1 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0089 
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Jornalistas sobre a situação dos operadores de 
imagem da Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1990-05-21 / 1990-06-06 
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Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra 
a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), pedido de esclarecimentos à RTP, e respectiva resposta. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0090 
Título: "[Sindicatos:] queixa do presidente da Pró-Associação Sindical dos Profissionais da PSP 
contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1989-05-17 / 1989-06-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada pela Pró-Associação Sindical dos Profissionais da 
Polícia de Segurança Pública ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre o tratamento 
discriminatório da Radiotelevisão Portuguesa (RTP) relativamente a audiências daquela Associação 
com o Provedor de Justiça e o Partido Socialista. Inclui pedido de informação do CCS à RTP, 
respectiva resposta e envio da mesma para o queixoso. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 3 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0091 
Título: "[Sindicatos:] queixa da Federação Nacional das Cooperativas Agrícolas de Produção contra 
a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1989-03-27 / 1989-05-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
a falta de cobertura do plenário regional das Cooperativas Agrícolas da Reforma Agrária. Inclui 
pedido de informação do CCS à Radiotelevisão Portuguesa, respectiva resposta e envio da mesma 
para o queixoso. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 4 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0092 
Título: "[Sindicatos:] queixa da Comissão Organizadora da VIII Quinzena da Amendoeira em Flor 
contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1989-04-04 / 1989-05-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentado ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
a não cobertura do evento e do desfile etnográfico folclórico. Inclui pedido de informação do CCS à 
Radiotelevisão Portuguesa, respectiva resposta e envio da mesma para o queixoso. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 5 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0093 
Título: "[Sindicatos:] queixa da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública contra a 
Radiotelevisão Portuguesa - programa 'Acerto de contas' do dia 06/03/89" 
Datas de produção: 1989-03-07 / 1989-04-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

96 
 

Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentado ao Conselho de Comunicação Social (CCS), sobre 
a não publicação de um depoimento da Federação Nacional dos Sindicatos da Função Pública no 
programa "Acerto de contas" da Radiotelevisão Portuguesa (RTP). Inclui trocas de correspondência 
entre CCS e a RTP e o queixoso. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 6 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0094 
Título: "[Sindicatos:] cobertura de actividades sindicais pela Radiotelevisão Portuguesa - queixa de 
vários sindicatos - recomendação n.º 2/88" 
Datas de produção: 1987-06-16 / 1988-04-04 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixas de várias entidades sindicais (Confederação Geral dos 
Trabalhadores Portugueses, Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores Ferroviários Portugueses, 
União dos Sindicatos de Aveiro, Sindicato dos Trabalhadores das Industrias Eléctricas do Norte, 
entre outros) contra a Radiotelevisão Portuguesa (RTP), apresentadas ao Conselho de 
Comunicação Social (CCS), sobre a não cobertura de actividades sindicais. Inclui pedidos de 
informação à RTP e resposta, bem como a recomendação n.º 2/88 do CCS sobre cobertura de 
actividade sindical. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 7 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0095 
Título: "[Sindicatos:] queixa do Sindicato dos Jornalista sobre os processos disciplinares instaurados 
a quatro jornalistas da Radiotelevisão Portuguesa (protesto da Sra. deputada Isabel Espada do 
PRD)" 
Datas de produção: 1990-05-10 / 1990-06-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre os processos disciplinares instaurados a quatro 
jornalistas da Radiotelevisão Portuguesa (RTP)- Diana Andringa, Maria Antónia Palla, Maria Elisa e 
Margarida Marante. Inclui, entre outros, pareceres de António L. Fernandes, Pedro Miguel Frade, 
Francisco Rui Cádima, testemunho francês, ordem de serviço n.º 5/90 da RTP, deliberações do 
Partido Renovador Democrático sobre a ordem de serviço da RTP, tomada de posição do Sindicato 
dos Jornalistas, inquérito parlamentar n.º 16/V. Contém, ainda, a posição do Conselho de 
Comunicação Social sobre o caso. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 8 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0096 
Título: "[Universidades:] queixa do Centro de Linguística da Universidade de Lisboa - debate sobre 
o acordo ortográfico" 
Datas de produção: 1986-07-03 / 1986-07-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) contra a 
Radiotelevisão Portuguesa, sobre alegada interferência na questão do acordo ortográfico ao não 
dar voz à corrente de opinião contra o acordo. Inclui pedido de informação do CCS à RTP, 
respectiva resposta. 
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Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 9 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0097 
Título: "[Universidades:] queixa da Universidade Livre contra a Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-09-23 / 1986-10-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social sobre alegada 
não cobertura da conferência de imprensa promovida pelo queixoso a título de resposta à 
conferência de imprensa do ministro da Educação, transmitida pela RTP. Inclui recortes de 
imprensa, Diário da República, documentação da Universidade Livre e correspondência sobre o 
caso da dita queixa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 10 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/002/0098 
Título: "Queixa da Fundação Século XXI - falta de cobertura, por parte da Radiotelevisão 
Portuguesa, do seminário internacional sobre os 200 anos da Constituição Americana" 
Datas de produção: 1987-09-28 / 1987-10-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém a queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS), 
contra a Radiotelevisão Portuguesa, bem como correspondência e comunicado n.º 16/87 do CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 51, pt. 11 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003 
Título: Informações 
Datas de produção: [1983-06-?] / 1989-06-26 
Dimensão e suporte: 11 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0001 
Título: "Mapas de tempo de antena na Radiotelevisão Portuguesa - 1984" 
Datas de produção: [1983-06-? / 1984-11-?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém estatísticas dos tempos de antena registados nos serviços noticiosos 
da Radiotelevisão Portuguesa referentes ao ano de 1984. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 52, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0002 
Título: "Mapas de tempo de antena na Radiotelevisão Portuguesa - 1985" 
Datas de produção: 1983-11-08 / 1985-08-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém estatísticas dos tempos de antena registados nos serviços noticiosos 
da Radiotelevisão Portuguesa referentes ao ano de 1985, e cartas de pedidos e envio dos mapas de 
tempo de antena. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 52, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0003 
Título: "Mapas de tempo de antena na Radiotelevisão Portuguesa - 1986" 
Datas de produção: [1986-04-? / 1986-09-?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da 
Radiotelevisão Portuguesa, e tempos de antena do poder estatal, partidos políticos, e outros, 
referentes ao ano de 1986. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 52, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0004 
Título: "Tempos de antena na Radiotelevisão Portuguesa - 1987" 
Datas de produção: [1987-03-? / 1987-12-?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da 
Radiotelevisão Portuguesa referentes ao ano de 1987, e cartas de pedidos dos mapas de tempo de 
antena. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 53, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0005 
Título: "Tempos de antena na Radiotelevisão Portuguesa - 1988" 
Datas de produção: [1988-01-?] / 1989-02-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da 
Radiotelevisão Portuguesa referentes ao ano de 1988, e cartas de envio dos mapas de tempo de 
antena. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 53, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0006 
Título: "Tempos de antena na Radiotelevisão Portuguesa - 1989" 
Datas de produção: [1989-02-?] / 1989-04-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém estatísticas de tempos de antena registados nos serviços noticiosos da 
Radiotelevisão Portuguesa referentes ao ano de 1989, e carta de envio dos mapas de tempo de 
antena. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 53, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0007 
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Título: "Pedido de informação sobre a projecção do filme 'Milagre de Nossa Senhora de Fátima' 
pela Radiotelevisão Portuguesa (comunicado n.º 3/89)" 
Datas de produção: 1989-05-18 / 1989-06-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido do Conselho de Comunicação Social (CCS) à Radiotelevisão 
Portuguesa (RTP) de informação sobre o filme "O Milagre de Nossa Senhora de Fátima" e um ciclo 
de entrevistas no programa "Primeira Página" da RTP. Contém, igualmente, os comunicados n.º 3 e 
n.º 4/89. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 54, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0008 
Título: "Símbolo 'Vitinho' incluído no programa 'Vamos contar uma História'" 
Datas de produção: 1986-12-15 / 1987-12-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informações do Conselho de Comunicação Social (CCS), à 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP) e respectivas respostas, sobre o caso relacionado com o símbolo 
do Vitinho no programa "Vamos contar uma História", da RTP. Contém, ainda, outra documentação 
relativo ao caso, nomeadamente, memorando do CCS e pareceres jurídicos da Assembleia da 
República sobre a matéria e sobre as posições da RTP, parecer da RTP, parecer da Procuradoria-
Geral da República, deliberações/análises do CCS, directiva n.º 1/87 do CCS e comunicado n.º 
14/87 do CCS. Inclui correspondência e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 54, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0009 
Título: "Pedido de informação do Conselho de Comunicação Social sobre o responsável pela 
informação da Radiotelevisão Portuguesa/ Madeira" 
Datas de produção: 1986-11-27 / 1987-03-18 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedidos de informação do Conselho de Comunicação Social à 
Radiotelevisão Portuguesa sobre o responsável pela informação da RTP/Madeira. Inclui troca de 
correspondência e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 54, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0010 
Título: "Afastamento do Sr. Joaquim Letria do cargo de apresentador do 'Jornal das 9' da RTP/2 - 
Informação" 
Datas de produção: 1986-10-27 / 1986-11-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e a 
Radiotelevisão Portuguesa, sobre o afastamento de Joaquim Letria do cargo de apresentador do 
"Jornal das 9" da RTP/2. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 54, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
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Código de referência: PT/TT/CCS/C-J/003/0011 
Título: "Jornalistas convidados para comentários políticos na Radiotelevisão Portuguesa" 
Datas de produção: 1986-04-16 / 1986-07-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e a 
Radiotelevisão Portuguesa (RTP), sobre critérios da RTP para convidar jornalistas para comentários 
políticos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 54, pt. 5 
 
 

Subsecção: Acompanhamento da Agência Noticiosa Portuguesa 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K 
Título: Acompanhamento da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) 
Datas de produção: 1984-06-20 / 1989-01-23 
Dimensão e suporte: 2 cx. (10 pt., 1 mç.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de supervisão da ANOP, nomeadamente, 
antecedentes, legislação, relatórios, recomendações, actas de reuniões, emissão de pareceres, 
apreciação de queixas e processo de fusão das agências ANOP e NP. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0001 
Título: Antecedentes 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1986-03-07 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofício dirigido pelo Conselho de Comunicação Social à Agência 
Noticiosa Portuguesa (ANOP) para que esta aja em conformidade com a Lei, na questão de 
nomeação e exoneração de directores. Contém, também, solicitações de informações diversas 
sobre a ANOP. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0002 
Título: Legislação 
Datas de produção: 1984-07-04 / [1984-08-30?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém requerimento do Conselho de Comunicação Social à Agência Noticiosa 
Portuguesa, Diário do Governo, Diário da República, Estatutos da constituição da ANOP, estudos de 
opinião, relatórios. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0003 
Título: "Recomendações" 
Datas de produção: 1984-08-29 / 1984-12-19 



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

101 
 

Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém recomendações do Conselho de Comunicação Social sobre a forma de 
publicação de recomendações e directivas, sobre a gramática nos meios de comunicação social e 
sobre o tratamento jornalístico durante eleições. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 6 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0004 
Título: “Relatórios da ANOP” 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1986-10-27 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém circular do Conselho de Comunicação Social enviada ao Conselho de 
Gerência, ao director de Informação, ao Conselho de Redacção e ao Conselho Fiscal da Agência 
Noticiosa Portuguesa (ANOP), sobre relatórios semestrais. Contém ainda troca de correspondência 
sobre os relatórios pedidos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 7 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0005 
Título: "Actas da ANOP" 
Datas de produção: 1984-06-26 / 1984-07-09 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém algumas cópias das actas de reuniões da Agência Noticiosa Portuguesa 
(ANOP) do ano de 1984, e envio das mesmas ao Conselho de Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 8 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0006 
Título: "Conselho Geral da ANOP" 
Datas de produção: 1984-07-13 / 1986-04-15 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de apresentação e divulgação dos membros do 
Conselho Geral da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) e correspondência, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 9 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0007 
Título: Plano de actividades e orçamento da ANOP 
Datas de produção: 1984-12-07 / 1984-12-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o plano de actividades e o orçamento de exploração para 1995, da 
Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 56, n.º 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/0008 
Título: Fusão ANOP/NP 
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Datas de produção: 1985-01-23 / 1989-01-23 
Dimensão e suporte: 1 mç. (2 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém uma pasta com estudo/relatório da fusão da Agência Noticiosa 
Portuguesa (ANOP) com a Notícias de Portugal (NP), contendo as posições e opiniões de várias 
entidades, bem como os "Estatutos da Cooperativa de Interesse Público" LUSA, criada em função 
da extinção da ANOP/NP. 
Contém, também, uma pasta com documentação sobre a situação da ANOP/NP, da sua extinção e 
da criação da nova agência, LUSA, nomeadamente: pedidos de informação do Conselho de 
Comunicação Social e resposta a esses pedidos, tomadas de posição, trocas de correspondência, 
pareceres do Conselho Geral da ANOP e da Assembleia da República, notas e deliberações, 
protocolo com a ANOP e a NP, deliberações e comunicados do CCS (n.º 7/86, n.º 9/86 e n.º 12/86) 
sobre a criação de nova agência, comunicado de trabalhadores da ANOP em protesto, informação 
do Serviço do Provedor de Justiça sobre reclamação de inconstitucionalidade da criação da LUSA, 
pedidos de parecer sobre direcção de informação da ANOP, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 56, n.º 2 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/001 
Título: Emissão de pareceres 
Datas de produção: 1984-06-20 / 1985-12-11 
Dimensão e suporte: 2 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/001/0001 
Título: "Pedido de parecer - sobre o serviço noticioso da ANOP e a utilização do mesmo pelos 
jornais" 
Datas de produção: 1985-12-11 / 1985-12-11 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém, apenas, um pedido de parecer apresentado pelo Conselho de 
Redacção da Agência Noticiosa Portuguesa (ANOP) ao Conselho de Comunicação Social sobre o 
serviço noticioso daquela Agência e a utilização do mesmo pelos jornais. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 2 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/001/0002 
Título: "Parecer sobre a nomeação do director de informação da ANOP/EP - Dr. Jaime Antunes" 
Datas de produção: 1984-06-20 / 1984-07-16 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém pedido de parecer apresentado pela Agência Noticiosa Portuguesa 
(ANOP) ao Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre a exoneração de António Cordeiro do 
cargo de director da Informação da ANOP e a nomeação de Jaime Antunes para o mesmo cargo. 
Inclui parecer emitido pelo CCS e documentação de análise do caso, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 3 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/002 
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Título: Apreciação de queixas 
Datas de produção: 1984-08-23 / 1984-08-23 
Dimensão e suporte: 2 pt.; papel 
 
Nível de descrição: Documento Composto 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-K/002/0001 
Título: "Queixas da ANOP-EP 
Datas de produção: 1984-08-23 / 1984-08-23 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas uma advertência do Conselho de Comunicação Social Agência 
Noticiosa Portuguesa (ANOP) relativamente ao pedido de direito de resposta da Confederação 
Geral dos Trabalhadores Portugueses (CGTP). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 55, pt. 4 
 
 

Subsecção: Acompanhamento de campanhas e actos eleitorais 
 
Nível de descrição: Subsecção 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L 
Título: Acompanhamento de campanhas e actos eleitorais 
Datas de produção: 1984-05-13 / 1990-03-01 
Dimensão e suporte: 5 cx. (8 mç., 2 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à vigilância exercida pelo Conselho de 
Comunicação Social (CCS) sobre a comunicação social no decurso de actos eleitorais, 
nomeadamente através do acompanhamento de imprensa (recortes de jornal), produção de 
recomendações e de comunicados, apreciação de queixas, entre outros. Inclui um projecto de 
investigação sobre as eleições presidenciais de 1985, concebido em colaboração entre o CCS e a 
Universidade Nova de Lisboa. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0001 
Título: "Campanhas eleitorais para as Assembleias das regiões autónomas da Madeira e dos 
Açores: Agosto de 1988 a Outubro de 1988" 
Datas de produção: 1988-07-20 / 1988-10-20 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém cópias da recomendação n.º 6/88 do Conselho de Comunicação Social 
e respectiva divulgação. Contém, igualmente, documentação produzida em período de campanhas 
eleitorais para as assembleias regionais, nomeadamente, queixas de partidos políticos e do 
Governo Regional da Madeira contra a Radiotelevisão Portuguesa, a Radiodifusão Portuguesa e o 
"Jornal da Madeira", textos de noticiários, pedido de parecer apresentado pelo Partido Socialista, 
recortes de imprensa, comunicados da LUSA, cópias do Diário da República, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 57 , mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0002 
Título: "Eleições para o Parlamento Europeu: 1989" 
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Datas de produção: [1989-04-07?] / 1989-08-03 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém recomendação n.º 7/89 do Conselho de Comunicação Social (CCS) e 
respectiva divulgação a todos os órgãos do sector público de comunicação social. Contém, 
igualmente, queixas de partidos políticos contra a Radiotelevisão Portuguesa por alegada 
discriminação de candidaturas. Contém, ainda, comunicados do CCS e divulgação dos mesmos 
sobre o tratamento jornalístico em época de eleições, face a queixas do Partido Comunista de 
Trabalhadores Portugueses (PCTP), do Partido da Democracia Cristã (PDC) e da União Democrática 
Popular (UDP), recortes de imprensa e cópias do Diário da República, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 58 , mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0003 
Título: "Eleições para as autarquias locais: 17-12-1989" 
Datas de produção: [1989-09-07?] / 1989-12-22 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de acompanhamento das eleições para as autarquias 
locais de 1989, nomeadamente, recomendações do Conselho de Comunicação Social (CCS) e 
respectiva divulgação, queixas de partidos políticos contra a Radiotelevisão Portuguesa, 
comunicado do CCS sobre as mesmas, entre outros. Inclui recortes de imprensa, Diário da 
República e correspondência. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 58 , mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0004 
Título: Eleições de 1987 
Datas de produção: 1986-01-09 / 1990-03-01 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de acompanhamento das eleições de 1887, 
nomeadamente: recomendações do Conselho de Comunicação Social sobre o tratamento 
jornalístico em campanhas eleitorais; queixas contra a Radiotelevisão Portuguesa, a Radiodifusão 
Portuguesa e o "Diário de Notícias", apresentadas pelo Centro Democrático Social (CDS), pela 
Coligação Democrática Unitária (CDU), pelo Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses 
(PCTP), pelo Partido Comunista Reconstruído (PCR), pelo Partido da Democracia Cristã (PDC), pelo 
Partido Renovador Democrático (PRD), pelo Partido Socialista (PS) e pela União Democrática 
Popular (UDP); correspondência, comunicado do Conselho de Comunicação Social, recortes de 
imprensa, Diário da República, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 59, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0005 
Título: "Colaboração com a Universidade Nova" 
Datas de produção: 1985-03-18 / 1987-06-25 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém convite do Conselho de Comunicação Social (CCS) à Universidade 
Nova de Lisboa (UNL) para a realização de um estudo sobre as eleições presidenciais de 1985 nos 
meios de comunicação social, e proposta de projecto de investigação da UNL. Inclui 
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correspondência sobre o caso, esboços para o estudo da UNL e proposta de grupo de trabalho 
submetida pelo CCS à Assembleia da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 61, n.º 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0006 
Título: "Eleições Autárquicas - entrevista com o primeiro-ministro no programa Actual" 
Datas de produção: 1985-12-12 / 1986-01-09 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém queixa apresentada ao Conselho de Comunicação Social (CCS) pela 
Aliança Povo Unido (APU) sobre a transmissão, na Radiotelevisão Portuguesa (RTP), de uma 
entrevista ao primeiro-ministro a 3 dias de eleições autárquicas. Contém, ainda, troca de 
correspondência entre o CCS e a RTP, bem como o comunicado n.º 2/86 do CCS sobre a matéria. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 61, n.º 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0007 
Título: "Candidatos às eleições presidenciais de 1985/86" 
Datas de produção: 1984-05-13 / 1986-04-08 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre Conselho de Comunicação Social 
(CCS), os meios de comunicação social e os candidatos às eleições presidenciais de 1985/86 (Mário 
Soares, Freitas de Amaral, Lurdes Pintasilgo, Salgado Zenha, Orlando Vitorino, Álvaro Ricardo 
Nunes, Ângelo Veloso, Luís Franco, Fernando Matos Neves, José Manuel Menezes Alves e Altino de 
Magalhães). Contém, igualmente, directivas e comunicados do CCS sobre o tratamento 
jornalísticos das candidaturas presidenciais, e recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 61, n.º 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0008 
Título: "Eleições legislativa: 1985" 
Datas de produção: [1985-07-20?] / 1986-01-16 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação de acompanhamento das eleições de 1885, 
nomeadamente: recomendações do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre o tratamento 
jornalístico em campanhas eleitorais e respectiva divulgação; textos noticiosos; queixas contra a 
Radiotelevisão Portuguesa, a Radiodifusão Portuguesa e o "Diário de Notícias" apresentadas por 
partidos políticos, nomeadamente, Centro Democrático Social (CDS), Coligação Democrática 
Unitária (CDU), Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (PCTP), Partido Comunista 
Reconstruído (PCR), Partido da Democracia Cristã (PDC), Partido Renovador Democrático (PRD), 
Partido Socialista (PS) e União Democrática Popular (UDP). Inclui correspondência, recortes de 
imprensa e Diário da República. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 60, n.º 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0009 
Título: "Eleições: 1985" 
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Datas de produção: 1985-03-19 / 1985-09-23 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre Conselho de Comunicação Social 
(CCS), os meios de comunicação social, sobre projectos e filosofia de serviços sobre os actos 
eleitorais do ano de 1985. Contém, também, proposta do CCS aos partidos políticos para encontros 
de análise sobre o comportamento dos órgãos de comunicação social do sector público, e resposta 
de alguns partidos. Inclui recortes de imprensa, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 60, n.º 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/C-L/0010 
Título: "Recortes de jornal da campanha eleitoral de 1985" 
Datas de produção: 1985-09-26 / 1985-12-13 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém recortes de imprensa sobre as campanhas e actos eleitorais de 1985. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 61, mç. 1 
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Secção: Relações internacionais 
 
Nível de descrição: Secção 
Código de referência: PT/TT/CCS/D 
Título: Relações internacionais 
Datas de produção: 1984-07-25 / 1989-12-06 
Dimensão e suporte: 2 cx. (4 mç.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação remetida ao Conselho de Comunicação Social (CCS) 
por entidades com competências similares de diversos países (Espanha, Inglaterra, França, 
Alemanha, Itália e Estados Unidos da América), Pelo Conselho da Europa e pela Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico. 
Idioma e escrita: Português, alemão, espanhol, francês, inglês. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0001 
Título: "Documentação do 'Conseil National de la Communication Audiovisuelle' e de 'L'Institut 
National de la Communication Audiovisuelle'" 
Datas de produção: 1984-07-25 / 1986-06-19 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social 
(CCS) e organizações francesas, tais como, a Embaixada de França, Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle (Alta Autoridade da Comunicação Audiovisual), Conseil National de 
la Communication Audiovisuelle (Conselho Nacional da Comunicação Audiovisual) e Institut 
National de la Communication Audiovisuelle (Instituto Nacional da Comunicação Audiovisual). 
Inclui documentação remetida ao CCS sobre comunicação audiovisual em França e sobre o 
funcionamento do 'Conseil National de la Communication Audiovisuelle. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 62, mç. 1 
Idioma e escrita: Português e francês. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0002 
Título: "Conselho da Europa 'Mass Media' 1985" 
Datas de produção: 1985-07-09 / 1989-12-06 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social 
(CCS) e o Conselho da Europa sobre os "Mass Media" (meios de comunicação social). Inclui 
decisões do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, o caso “Lingens” e o caso “markt intern 
Verlag GmbH et Klaus Beermann”, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 62, mç. 2 
Idioma e escrita: Português e francês. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0003 
Título: "DGCS/ ODCE: Mesa Redonda: a problemática dos apoios económicos do Estado à imprensa 
escrita" 
Datas de produção: 1987-01-05 / 1987-01-28 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém convite para a iniciativa "Mesa-Redonda" organizada pela Direcção 
Geral da Comunicação Social (DGCS) e Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico (OCDE), sobre a problemática dos apoios económicos do Estado à imprensa. Contém, 
igualmente, documentação sobre a referida iniciativa, remetida ao Conselho de Comunicação 
Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 62, mç. 3 
Idioma e escrita: Português e francês. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/D/0004 
Título: Licenciamento de frequências e estações de rádio 
Datas de produção: 1986-06-19 / 1986-12-23 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação remetida ao Conselho de Comunicação Social sobre 
licenciamento de frequências e estações de rádio em vários países, nomeadamente, Grã-Bretanha, 
Itália, República Federal da Alemanha, Espanha e Estados Unidos da América. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, 63, mç. 1 
Idioma e escrita: Português, inglês, alemão e espanhol. 
  



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

109 
 

Secção: Dinamização e comunicação institucional 
 
Nível de descrição: Secção 
Código de referência: PT/TT/CCS/E 
Título: Dinamização e comunicação institucional 
Datas de produção: 1984-05-24 / 1990-07-10 
Dimensão e suporte: 6 cx. (13 mç., 10 pt.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à organização e participação em colóquios, 
conferências e encontros, divulgação de comunicados e recomendações do Conselho de 
Comunicação Social, audiências, conferências de imprensa e textos de discursos e de artigos sobre 
o Conselho de Comunicação Social. Inclui, ainda, correspondência trocada com entidades diversas. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0001 
Título: "Discursos do Sr. presidente do Conselho de Comunicação Social" 
Datas de produção: 1987-04-10 / 1987-05-04 
Dimensão e suporte: 1 pt; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém dois discursos do presidente do Conselho de Comunicação Social 
(CCS), nomeadamente, discurso em representação do presidente da República nas IIª Jornadas de 
Comunicação Social e discurso no acto de posse dos dois novos membros do CCS. 
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, cx. 64, pt.1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0002 
Título: "Conferência de imprensa do Conselho de Comunicação Social (12 de Outubro de 1987)" 
Datas de produção: 1987-11-06 / 1987-12-02 
Dimensão e suporte: 1 pt; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém convites à participação na conferência do Conselho de Comunicação 
Social (CCS) de 12 de Outubro de 1987 para divulgação do relatório de actividade semestral do CCS, 
respectivas respostas e informações sobre as bobinas das gravações da conferência. Inclui Diário da 
Assembleia da República. 
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, cx. 64, pt.2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0003 
Título: "Texto base do Conselho de Comunicação Social" 
Datas de produção: 1984-07-17 / 1984-07-17 
Dimensão e suporte: 1 pt; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém texto de divulgação e afirmação pública do papel e carácter do 
Conselho de Comunicação Social e o texto "Para que serve" o CCS. Inclui recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, cx. 64, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0004 
Título: "Artigos jornalísticos de membros do Conselho de Comunicação Social" 
Datas de produção: 1984-08-10 / 1985-06-22 
Dimensão e suporte: 1 pt; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém texto do presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS), 
Fernando Abranches-Ferrão, enviado ao "Diário de Notícias". Contém, igualmente, recortes de 
imprensa, do mesmo jornal, com artigo de Artur Portela. 
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, cx. 64, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0005 
Título: Artigos de publicados sobre o Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: 1987-02-12 / 1987-02-18 
Dimensão e suporte: 1 pt; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém artigos sobre o Conselho de Comunicação Social publicados no 
"Primeiro Jornal", no "Jornal" e no "Jornal de Notícias", bem como deliberações do CCS enviadas 
aos mesmos jornais para publicação. 
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, cx. 64, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/0006 
Título: "Audiências" 
Datas de produção: 1984-08-06 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 1 pt; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e 
diversas entidades (Ordem dos Médicos, Partido Socialista, Centro Democrático Social, Instituto de 
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica, Sindicato de Jornalistas, entre outros) relativa 
a pedidos de audiência. 
Cota actual: Conselhos de Comunicação Social, cx. 64, pt. 6 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001 
Título: Organização e participação em encontros e colóquios 
Datas de produção: 1985-07-01 / 1987-05-05 
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 mç., 2 pt.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0001 
Título: "Colóquio '60 anos de Rádio' - 1985" 
Datas de produção: 1985-07-01 / 1985-07-01 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre o Colóquio "60 anos de Rádio" (organizado pela 
Radiodifusão Portuguesa) enviada ao Conselho de Comunicação Social, nomeadamente, textos de 
assuntos discutidos, programa, comunicações, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 65, n.º 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0002 
Título: "Colóquio 'Cultura e informação no sector público de comunicação social'" 
Datas de produção: 1986-05-23 / 1986-11-28 



 

 
TT- Conselho de Comunicação Social: catálogo 

________________________________________________________________________________________ 

 

____ 

111 
 

Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da preparação e realização do colóquio promovido 
pelo Conselho de Comunicação Social: programa, listas de convidados e biografias, discurso e 
intervenção do presidente do Conselho de Comunicação Social e textos de outras intervenções no 
Colóquio, convites e agradecimentos, facturação, notícias publicadas sobre o evento. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 65, n.º 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0003 
Título: "Encontro de órgãos independentes do Estado" 
Datas de produção: 1987-02-04 / 1987-05-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação sobre a proposta do Conselho de Comunicação Social 
para um Encontro de órgãos independentes do Estado, nomeadamente, trocas de 
correspondência, "primeiro desenvolvimento da proposta", propostas de agenda, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 65, n.º 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/001/0004 
Título: "Colóquio 'CCS - Independência e Deontologia dos Media', Centro de Formação de 
Jornalistas do Porto" 
Datas de produção: 1986-11-04 / 1986-11-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da preparação e realização do colóquio promovido 
pelo Conselho de Comunicação Social, realizado no Centro de Formação de Jornalistas do Porto: 
convites, comunicado à imprensa, recomendação do CCS sobre Livros de Redacção, despesas e 
pedidos de facturação, recortes de imprensa, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 65, n.º 4 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002 
Título: Divulgação de comunicados e recomendações 
Datas de produção: 1984-07-05 / 1990-07-10 
Dimensão e suporte: 1 cx. (3 mç., 2 pt.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0001 
Título: "Comunicados 1984-1987" 
Datas de produção: 1984-07-05 / 1988-01-18 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém os comunicados do Conselho de Comunicação Social no período 
referido e correspondência de divulgação dos mesmos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 66, n.º 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0002 
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Título: "Comunicados 1987: correspondência expedida" 
Datas de produção: 1987-09-15 / 1987-10-01 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém comunicado do Conselho de Comunicação Social (CCS) sobre o 
programa do governo e respectiva correspondência de divulgação. Contém, ainda, 
correspondência trocada entre o CCS e diversas entidades, sobre as implicações do programa do 
governo. Inclui cópia do Programa do XI Governo Constitucional. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 66, n.º 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0003 
Título: "Comunicados 1988-1990" 
Datas de produção: 1988-02-09 / 1990-07-10 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém os comunicados do Conselho de Comunicação Social no período 
referido e correspondência de divulgação dos mesmos. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 66, n.º 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0004 
Título: "Comunicado n.º 7/88 - 'A propósito da comunicação social na Região Autónoma da 
Madeira'" 
Datas de produção: 1988-05-18 / 1988-06-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o Comunicado n.º 7/88 do Conselho de Comunicação Social e 
respectiva correspondência de divulgação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 66, n.º 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/002/0005 
Título: "Recomendações à Assembleia da República'" 
Datas de produção: 1985-05-23 / 1985-07-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém duas recomendações do Conselho de Comunicação Social à 
Assembleia da República e divulgação das mesmas, bem como uma recomendação do CCS sobre as 
comunidades portuguesas no estrangeiro e o sector público da comunicação social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 66, n.º 5 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003 
Título: Correspondência com diversas entidades 
Datas de produção: 1984-05-24 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 3 cx. (8 mç.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0001 
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Título: "Correspondência normal com RTP e RDP" 
Datas de produção: 1984-05-24 / 1985-09-18 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e 
diversas entidades (dominantemente a Radiotelevisão Portuguesa e a Radiodifusão Portuguesa), 
sobre diversos assuntos. Inclui sondagem da RTP de 1984 e recortes de imprensa, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 67, mç. 1 
Idioma e escrita: Português e espanhol. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0002 
Título: "Correspondência normal com RTP, RDP e ANOP" 
Datas de produção: 1986-01-09 / 1987-12-18 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e 
diversas entidades (dominantemente a Radiotelevisão Portuguesa, a Radiodifusão Portuguesa e a 
Agência Noticiosa Portuguesa), sobre diversos assuntos. Inclui cópias de jornais. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 67, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0003 
Título: "Correspondência normal com RTP, RDP" 
Datas de produção: 1988-01-27 / 1990-03-26 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e 
diversas entidades (dominantemente a Radiotelevisão Portuguesa, a Radiodifusão Portuguesa) 
sobre assuntos diversos. Inclui programa de actividades da Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE) e cópias de jornais, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 67, mç. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0004 
Título: "Correspondência normal - outras entidades" 
Datas de produção: 1985-11-21 / 1990-02-08 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e 
diversas entidades (Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional, 
Sindicato dos Jornalistas, partidos políticos, embaixadas, órgãos de comunicação social que o CCS 
supervisiona, entre outros) sobre diversos assuntos. Inclui recortes de imprensa, Diário da 
Assembleia da República, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 68, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0005 
Título: "Correspondência com o Governo" 
Datas de produção: 1984-07-23 / 1988-03-07 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e o 
Governo português, sobre pedidos de audiências com o governo, debates políticos, problemáticas 
no sector público da comunicação social, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 69, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0006 
Título: "Correspondência com a Assembleia da República" 
Datas de produção: 1984-07-17 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e a 
Assembleia da República (presidente e serviços de apoio). Inclui recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 69, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0007 
Título: "Correspondência com os partidos políticos" 
Datas de produção: 1986-03-26 / 1986-06-17 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência entre o Conselho de Comunicação Social e alguns 
partidos políticos - Partido Renovador Democrático (PRD), "Os Verdes", Movimento Democrático 
Português (MDP), Partido Socialista (PS), Partido Comunista Português (PCP), Centro Democrático 
Social (CDS) e Partido Social Democrata (PSD) – e, também com o Sindicato dos Trabalhadores de 
Telecomunicações e Comunicação Audiovisual (STT). Inclui Diários da Assembleia da República e 
projectos de lei, entre outros. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 69, mç. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/E/003/0008 
Título: "Correspondência com o Conselho de Imprensa" 
Datas de produção: 1984-08-01 / 1990-07-04 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém correspondência trocada entre o Conselho de Comunicação Social e o 
Conselho de Imprensa sobre as respectivas actividades – queixas, deliberações, comunicados e 
recomendações - entre outros. Inclui recortes de imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 69, mç. 4 
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Secção: Apoio jurídico e administrativo 
 
Nível de descrição: Secção 
Código de referência: PT/TT/CCS/F 
Título: Apoio jurídico e administrativo 
Datas de produção: 1983-09-26 / 1993-03-22 
Dimensão e suporte: 12 cx. (22 pt., 16 mç., 2 lv.); papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação dos serviços de apoio ao Conselho de Comunicação 
Social nas áreas jurídica (pareceres solicitados pelo Conselho), de expediente (registos de 
correspondência entrada e copiadores de correspondência expedida), de gestão de recursos 
humanos (sobretudo processos individuais) e de recursos financeiros (elaboração de orçamentos, 
reconstituição do fundo permanente). Inclui alguns relatórios das actividades do Conselho de 
Comunicação Social. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0001 
Título: "Orçamento" 
Datas de produção: 1984-05-25 / 1989-12-21 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação relativa à elaboração de orçamentos dos serviços da 
Assembleia da República e, mais especificamente, do Conselho de Comunicação Social (CCS). Inclui 
propostas do CCS para os orçamentos dos anos de 1986, 1987, 1988, 1989, 1990; relativamente 
aos anos de 1984 e 1985, há apenas informação sobre as verbas inscritas no orçamento da 
Assembleia da República, afectas ao CCS. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 70, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0002 
Título: "Material - recibos e garantias" 
Datas de produção: 1986-03-05 / 1990-06-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém recibos de compras feitas para o Conselho de Comunicação Social, 
registos de bens, certificado de garantia e um manual de utilização de equipamento. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 70, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0003 
Título: "Relatórios" 
Datas de produção: 1985-08-29 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém, dominantemente, correspondência trocada entre o Conselho de 
Comunicação Social (CCS) e diversas entidades a quem remeteu os seus relatórios de actividades. 
Inclui exemplares do Diário da Assembleia da República com a publicação de alguns relatórios 
semestrais do CCS, nomeadamente dos relatórios 1.º a 5.º (do segundo semestre de 1984 ao 
segundo semestre de 1986) e, ainda, do 9.º relatório (segundo semestre de 1988). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 70, pt. 3 
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Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0004 
Título: 1.º Relatório semestral das actividades do Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: 1985-04-16 / 1986-04-14 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém o primeiro relatório de actividades do Conselho de Comunicação 
Social e correspondência de divulgação do mesmo a diversas entidades. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 70, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0005 
Título: "Fundo Permanente 1987-1990" 
Datas de produção: 1987-04-01 / 1990-01-15 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém recibos de atribuição de verbas ao Fundo Permanente ao Conselho de 
Comunicação Social, bem como documentos comprovativos da despesa para reconstituição do 
fundo.  
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 71, n.º 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0006 
Título: "Alterações de moradas" 
Datas de produção: [1884-? / 1990-?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém apenas relações nominais e de moradas dos membros do Conselho de 
Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 71, n.º 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0007 
Título: "Folhas de presença enviadas para a contabilidade" 
Datas de produção: 1984-06-30 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém folhas mensais com a síntese de presenças e faltas dos membros do 
Conselho de Comunicação Social às respectivas reuniões. Contém, ainda, duas listas de "actos 
preparatórios do trabalho normal do CCS que implicaram deslocações em serviço de membros do 
CCS". 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 71, n.º 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/0008 
Título: "Férias - conselheiros e funcionários" 
Datas de produção: [1984-03-30? / 1986-?] 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém plano de férias dos funcionários do "serviço de apoio aos conselhos de 
informação" e mapas de férias de membros do Conselho de Comunicação Social. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 71, n.º 4 
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Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/001 
Título: Pareceres jurídicos solicitados pelo Conselho de Comunicação Social 
Datas de produção: 1983-09-26 / 1989-12-12 
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 mç.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/001/0001 
Título: "Pareceres solicitados pelo Conselho de Comunicação Social à Assembleia da República" 
Datas de produção: 1985-07-25 / 1989-12-12 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém 26 pareceres jurídicos solicitados pelo Conselho de Comunicação 
Social e emitidos pela assessoria jurídica da Assembleia da República, sobre a interpretação de leis 
(incluindo sobre as próprias competências do Conselho) e sobre casos concretos relativos a órgãos 
de comunicação social supervisionados pelo Conselho. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 72, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/001/0002 
Título: Pareceres jurídicos 
Datas de produção: 1983-09-26 / 1987-11-11 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém cópia de quatro pareceres jurídicos produzidos pela assessoria jurídica 
da Assembleia da República, e cópia de legislação publicada no Diário da República. Contém, 
igualmente, uma nota original de Artur Portela (presidente do Conselho de Comunicação Social) 
dirigida a Bernardo Xavier (assessor jurídico) solicitando análise da minuta de um ofício a remeter 
pelo Conselho de Comunicação Social ao Provedor de Justiça, em que considera haver colisão entre 
a Lei 8/87 de 11 de Março e o artigo 39.º da Constituição da República Portuguesa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 72, mç. 2 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002 
Título: Copiador de ofícios expedidos 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 6 cx. (14 mç.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0001 
Título: "Copiador: 1984" 
Datas de produção: 1984-07-04 / 1984-12-19 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1 a n.º 
463 do ano 1984). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, 73, mç. 1 
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Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0002 
Título: "Copiador: 1985, Janeiro a Agosto" 
Datas de produção: 1985-01-08 / 1985-08-12 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1 a n.º 
502 do ano 1985). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 73, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0003 
Título: "Copiador: 1985, Agosto a Dezembro" 
Datas de produção: 1985-08-13 / 1985-12-30 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 503 a n.º 
778 do ano 1985). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 74, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0004 
Título: "Copiador: 1986, Janeiro a Maio" 
Datas de produção: 1986-01-06 / 1986-05-30 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1 a n.º 
360 do ano 1986). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 74, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0005 
Título: "Copiador: 1986, Maio a Dezembro" 
Datas de produção: 1986-05-30 / 1986-12-31 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 361 a n.º 
982 do ano 1986). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Socialcx. 74, mç. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0006 
Título: "Copiador: 1987, Janeiro a Maio" 
Datas de produção: 1987-01-05 / 1987-05-12 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1 a n.º 
500 do ano 1987). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 75, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
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Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0007 
Título: "Copiador: 1987, Maio a Setembro" 
Datas de produção: 1987-05-12 / 1987-09-30 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 501 a n.º 
967 do ano 1987). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 75, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0008 
Título: "Copiador: 1987, Setembro a Dezembro" 
Datas de produção: 1987-09-30 / 1987-12-30 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 968 a n.º 
1489 do ano 1987). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 76, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0009 
Título: "Copiador: 1988, Janeiro a Maio" 
Datas de produção: 1988-01-05 / 1988-05-05 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1 a n.º 
500 do ano 1988). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 76, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0010 
Título: Copiador: 1998, Maio a Julho 
Datas de produção: 1988-05-05 / 1988-07-21 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 501 a n.º 
1000 do ano 1988). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 77, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0011 
Título: "Copiador: 1988, Julho a Dezembro" 
Datas de produção: 1988-07-22 / 1988-12-30 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1001 a n.º 
147 do ano 1988). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 77, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0012 
Título: "Copiador: 1989, Janeiro a Maio" 
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Datas de produção: 1989-01-03 / 1989-05-30 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1 a n.º 
483 do ano 1989). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 78, mç. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0013 
Título: "Copiador: 1989, Junho a Dezembro" 
Datas de produção: 1989-06-01 / 1989-12-27 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 484 a n.º 
1036 do ano 1989). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 78, mç. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/002/0014 
Título: "Copiador: 1990" 
Datas de produção: 1990-01-02 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 1 mç.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém ofícios expedidos pelo Conselho de Comunicação Social (n.º 1 a n.º 76 
do ano 1990). 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 78, mç. 3 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/003 
Título: Registo de correspondência recebida 
Datas de produção: 1984-06-11 / 1990-06-29 
Dimensão e suporte: 1 cx. (2 lv.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/003/0001 
Título: "Registo de correspondência entrada" 
Datas de produção: 1984-06-11 / 1988-07-05 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém registos de entrada da correspondência no Conselho de Comunicação 
Social. Incluem referência a número, data da entrada, data do documento, entidade remetente e 
assunto, para além de outros dados ocasionais. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 79, lv. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/003/0002 
Título: "Registo de correspondência entrada" 
Datas de produção: 1988-07-06 / 1990-06-29 
Dimensão e suporte: 1 lv.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém registos de entrada da correspondência no Conselho de Comunicação 
Social. Incluem referência a número, data da entrada, data do documento, entidade remetente e 
assunto, para além de outros dados ocasionais. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 79, lv. 2 
 
 
Nível de descrição: Série 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004 
Título: Processos individuais 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1993-03-22 
Dimensão e suporte: 2 cx. (14 pt.); papel 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0001 
Título: "Abelaira, Augusto José de Freitas " 
Datas de produção: 1987-04-06 / 1990-02-01 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Augusto José de Freitas Abelaira no cargo 
de membro do Conselho de Comunicação Social, nomeadamente, carta da Assembleia da 
República de tomada de posse e discurso do presidente do CCS. Contém, ainda, registo biográfico 
com fotografia, entre outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0002 
Título: "Abranches-Ferrão, Fernando de Oliveira" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1985-08-12 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Fernando de Oliveira de Abranches-Ferrão 
no cargo de presidente do Conselho de Comunicação Social (CCS). Contém, ainda, registo 
biográfico com fotografia, telegramas, comunicados e correspondência de pesar da morte de 
Abranches-Ferrão, bem como Diário da República, Diário da Assembleia da República e recortes de 
imprensa. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0003 
Título: "Breu, Maria de Lurdes de Jesus Almeida" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Maria de Lurdes de Jesus Almeida Breu no 
cargo de membro do Conselho de Comunicação Social, registo biográfico com fotografia, entre 
outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0004 
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Título: "Carvalho, Maria Margarida Ribeiro Martins Ramos de" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-05 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Maria Margarida Ribeiro Martins Ramos 
de Carvalho nos cargos de membro e de vice-presidente do Conselho de Comunicação Social. Inclui 
registo biográfico com fotografia, entre outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0005 
Título: "Castro, António Pedro Gouveia Themudo de" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-06-13 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de António Pedro Gouveia Themudo de 
Castro no cargo de membro do Conselho de Comunicação Social, registo biográfico com fotografia, 
entre outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 5 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0006 
Título: "Correia, Luís Baltazar Brito da Silva" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Luís Baltazar Brito da Silva Correia no 
cargo de membro do Conselho de Comunicação Social, registo biográfico com fotografia, entre 
outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 6 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0007 
Título: "Correia, Natália de Oliveira" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1993-03-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Natália de Oliveira Correia no cargo de 
membro do Conselho de Comunicação Social. Inclui registo biográfico com fotografia e declaração 
de renúncia ao mandato por tomar posse como deputada à Assembleia da República, entre outra 
documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 7 
Nota ao elemento de informação "Datas": os documentos mais recentes foram adicionados ao 
processo pela Alta Autoridade para a Comunicação Social. 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0008 
Título: "Gusmão, Manuel Mendes Nobre de" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-03-01 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
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Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Manuel Mendes Nobre de Gusmão no 
cargo de membro do Conselho de Comunicação Social. Inclui registo biográfico com fotografia, 
entre outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 8 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0009 
Título: "Lopes, Norberto" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1989-09-22 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Adolfo Norberto Lopes no cargo de 
membro do Conselho de Comunicação Social. Inclui registo biográfico com fotografia, entre outra 
documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 80, pt. 9 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0010 
Título: "Mesquita, Mário António da Mota" 
Datas de produção: 1986-06-02 / 1990-07-03 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Mário António da Mota Mesquita no 
cargo de membro do Conselho de Comunicação Social. Inclui registo biográfico com fotografia, 
entre outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 81, pt. 1 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0011 
Título: "Portas, Paulo Sacadura Cabral" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1986-02-19 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Paulo Sacadura Cabral Portas no cargo de 
membro do Conselho de Comunicação Social. Inclui registo biográfico com fotografia, entre outra 
documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 81, pt. 2 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0012 
Título: "Portela, Artur Guerra Jardim" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-03-26 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Artur Guerra Jardim Portela nos cargos de 
membro e de presidente do Conselho de Comunicação Social. Inclui registo biográfico com 
fotografia, entre outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 81, pt. 3 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0013 
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Título: "Simões, João Gaspar" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1987-02-10 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de João Gaspar Simões no cargo de membro 
do Conselho de Comunicação Social. Inclui registo biográfico com fotografia, entre outra 
documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 81, pt. 4 
 
Nível de descrição: Unidade de Instalação 
Código de referência: PT/TT/CCS/F/004/0014 
Título: "Tavares, Francisco José de Sousa" 
Datas de produção: 1984-05-30 / 1990-07-02 
Dimensão e suporte: 1 pt.; papel 
Âmbito e conteúdo: Contém documentação da posse de Francisco José de Sousa Tavares no cargo 
de membro do Conselho de Comunicação Social (CCS). Inclui texto do discurso do presidente do 
CCS no acto de posse, registo biográfico com fotografia, entre outra documentação. 
Cota actual: Conselho de Comunicação Social, cx. 81, pt. 5 
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Secção: Gravações áudio e vídeo 
 
Nível de descrição: Secção 
Código de referência: PT/TT/CCS/G 
Título: Gravações áudio e vídeo 
Datas de produção: [1984? / 1990?] 
Nota: Material actualmente não acessível - a digitalizar, para posterior acesso e descrição. 
 


