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PT/FCT/LEDA/001 - Documentação pessoal, familiar, cultural e política

Nível de descrição

SR

Código de referência

PT/FCT/LEDA/001

Tipo de título

Formal

Título

Documentação pessoal, familiar, cultural e política

Datas de produção

1900 - 2000

Dimensão e suporte

Documentos textuais: papel, A4 e outros formatos; documentos fotográficos de formatos diversos

Entidade detentora

Fundação para a Ciência e a Tecnologia

Localidade

Lisboa

Contexto geral

Século XX. A documentação recobre cerca de 75 anos, abrangendo e ilustrando vários momentos da vida
do produtor, com ênfase na vida familiar, social, político-cultural.

Âmbito e conteúdo

A presente série reúne documentação relativa à vida pessoal, familiar e política de Luís Ernani Dias
Amado, refletindo entre outras, as circunstâncias do seu empenhamento cívico em prol da democracia e
do ideal republicano, em particular a partir de 1945. Inclui notas autobiográficas, textos relacionados com
essa militância cívica e política, correspondência, recortes de imprensa, fotografia e outros
«memorabilia». Alguns destes materiais foram integrados no acervo pela filha do produtor, Luísa Irene
Dias Amado, em data posterior à vida deste último. Nesta secção, conservam-se igualmente documentos
relativos ao percurso escolar e académico do jovem Dias Amado, algumas raridades como sejam um
caderno de estudante do Liceu Pedro Nunes, a Caderneta escolar da Faculdade de Medicina de Lisboa,
completa, e o original de uma peça de revista montada por Dias Amado e outros colegas da Faculdade de
Medicina de Lisboa, com data de 1924. Luís Ernani Dias Amado matriculou-se pela primeira vez no curso
de Medicina, na Faculdade de Medicina de Lisboa, em 7 de outubro de 1918, concluindo a licenciatura em
1925, ao defender tese sobre «Contribuição para o estudo das células de Nicolas».

Características físicas e requisitos
técnicos
Destino final

Estado regular (inclui documentação frágil apresentando sinais de desgaste)
Conservação (C)
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