
Prontuário da 2ª Seção do Comando Costeiro. Devido a destruição de partes do documento 
fica impossível saber de quem se trata, mas as informações contidas no prontuário 
demonstra que todos os passos desta pessoa estavam sendo monitorados. Este prontuário 
nos informa também a circulação de documentos entre as Forças Armadas, já que se trata 
de um documento da Marinha e que foi encontrado na Base Aérea de Salvador.

Pedido de Busca. Pelo o que restou deste 
documento percebe-se que a entidade 
vigiada era a Pastoral Universitária da 
Igreja Católica. 



Recorte do Jornal da Bahia de 7 de abril 
de 1987. Um dos poucos documentos 
que restaram que ficou praticamente 
intacto. Nesta reportagem fala do título de 
cidadão de Salvador que seria conferido 
a D. Timóteo Amoroso Anastácio, abade 
do Mosteiro de São Bento, um dos 
principais opositores aos militares na 
Bahia. Este recorte de jornal é de 1987, 
portanto, depois do fim da ditadura 
militar, demonstrando assim, que 
mesmo durante o regime democrático, 
opositores do Regime continuaram 
sendo vigiados pelos militares.

Restos de um crime.



Normas para o serviço de policiamento do desfile de 7 de setembro. Este documento demonstra 
as medidas e a preocupação dos militares contra as manifestações de oposição durante o 
7 de setembro. O pessoal da repressão estaria no meio da multidão com roupas civis, uma 
forma de se reconhecerem era o uso de um alfinete de cor azul na gola da camisa.

Este projeto foi pensado e organizado pelo coordenador do Núcleo de Estudos sobre 
o Regime Militar (NERM), o professor Grimaldo Carneiro Zachariadhes, contando 
com a participação do Grupo Tortura Nunca Mais – Núcleo Bahia. Este projeto teve 
o apoio da Fundação Pedro Calmon que compreendeu de imediato a necessidade 
de não deixar que esqueçamos deste crime e da urgência da abertura dos arquivos 
da ditadura militar na Bahia.

Os documentos apresentados neste projeto encontram-se guardados no arquivo do Grupo Tortura Nunca 
Mais, núcleo Bahia, localizado na Rua General Labatut, 26 - Barris. CEP: 40070-100. Salvador, Bahia.


