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Cx.12-042 4 dact A4 30/4/1974 Carta dos profs do Liceu
Camões ao presidente da JSN

Com assinaturas.
Adesão ao MFA ass. por 95 professores (incl.
Reitor que assina em 1º lugar) na 1ª reunião de
profs depois do 25 de Abril.

2 exempl., um com furos (esteve em dossier), com
clips (retirado)
O texto foi redigido por MD. A ass. MD é a 5ª.
A-APU-E.Sec-OE-55-001-004 – o mesmo doc.
RI-OA-D-1- 22: «Manifesto de 95 professores do
Liceu Camões», Diário Popular, 2/5/1974

Cx.12-043 2 Dact
policop

A4 7/8/1974 Comunicado Inform sobre a eleição da Comissão Directiva
(1/6/1974)  e outras tomadas de decisão,
constituição de grupos de trabalho, convocação
de Reunião de professores (12/8/1974)

MD faz parte da Comissão Directiva
Ass. por Comissão eleita (ED, M. Cândida
Rosa, Margarida Carneiro da Silva*)

Cx.12-044 1 Dact.
Fotoc.

A4 S. d.
[depois de

25 Nov.
1975]

Abaixo-assinado com proposta,
e convocatória para reunião na
APE (10/?/?) às 22h

Sobre a necessidade de criar uma Comissão de
Defesa da Liberdade de Expressão,dada a
situação criada pelo 25 de Novembro.
13 pessoas, sobretudo jornalistas e escritores,
convidam 37 escritores e jornalistas, entre os
quais MD, para reunião preliminar sobre a
situação (falta de de liberdade criada pelo 25 de
Novembro) na APE.

Fl com furos (esteve em dossier).

Cx.12-045 2 Dact.
Copiogr.

A4 29/9/1977 Cinco de Outubro Frente e verso
Comunicado ass. pela Comissão de Romagem do
5 de Outubro de 1977 ao Cemitério do Alto de S.
João e 57 personalidades, entre as quais MD.

P com furos (esteve em dossier).

Cx.12-046 1 Imp 24,5 x 17 cm Abr. 1982 Manifesto Convocatória do desfile do 25 de Abril – Festa da
Liberdade, ass. por 55 personalidades, entre as
quais MD. Imp. azul escuro

Cx.7-143 -Notas tomadas em reunião da
comissão promoção das comemorações do 25
de Abril (1982?)
Cx.12-050 - 25 de Abril – Festa da Liberdade - Sobre
a organização do desfile que MD convocava que
terá servido de base a reunião onde MD deve ter
estado presente
EA-C-10 - s.d. [1982?] - Cartaz 25 de Abril – Ed.
Comissão Promotora. Anúncio da Festa da
Liberdade - Desfile do Marquês de Pombal ao
Rossio, 25 de Abril às 15h30.

Cx.12-047 2 Imp A5 s. d. Obrigado, Otelo Frente e verso, imp. verde
Solidariedade com Otelo Saraiva de Carvalho,
preso. Com uma frase de Otelo e 40 ass.
sobretudo de artistas, intelectuais e jornalistas,
entre os quais MD.

Cx.12-048 2 Imp A5 s. d.
[1983]

Não à invasão de Granada Frente e verso, imp. castanho,
Convocatória do GSAL de concentração e sessão
na Voz do Operário, subscrita por várias
personalidades, entre as quais MD

Cx.12-049 4 Dact
Policop

A4 15/2/1991 Manifesto para a amnistia do
caso FUP/FP 25

Pp numeradas, (desagrafadas),
Assinado por 102 personalidades entre as quais
MD.

Pp com furos (estiveram em dossier).
No verso da p. 3, palavras ms. a MD sobre o envio
do texto, ass. Luisa

Cx.12-050 3 Dact
Policop

A4 S. d.
[1982]

25 de Abril – Festa da Liberdade Pp desagrafadas
Sobre a organização do desfile que MD convocou
e que terá servido de base a reunião onde MD
deve ter estado presente.

Cx.7-143 -Notas tomadas em reunião da comissão
promoção das comemorações do 25 de Abril
(1982?)
Cx.12-046 – Manifesto, Abr. 1982, Convocatória do
desfile do 25 de Abril – Festa da Liberdade, ass. por
55 personalidades, entre as quais MD
EA-C-10 - s.d. [1982?] - Cartaz 25 de Abril – Ed.
Comissão Promotora. Anúncio da Festa da
Liberdade - Desfile do Marquês de Pombal ao
Rossio, 25 de Abril às 15h30.

Cx.12-051 3 Dact
Policop

A4 20/3/1977 Resposta ao Comunicado do
Gabinete do Primeiro Ministro

Texto do Teatro da Cornucópia* sobre a falta de
subsídio e eventual da companhia.

As cotas foram apostas ao documento depois da
digitalização.
RI-SA-5-169 - «Intelectuais e artistas pedem apoio
para a Cornucópia», A Luta, 16/3/ 1977 - Notícia
sobre telegrama enviado a Mário Soares contra
eventual fim do Teatro da Cornucópia. Entre os
signatários, MD.

Cx.12-052 1 Dact A5 s. d.
[1974]

Proposta de reunião de profs
no Liceu Filipa de Lencastre.
Cópia a papel químico

Ref. adesão ao MFA e criação de Sindicato. ML era professora no Liceu Filipa de Lencastre.
Provavelmente este texto foi escrito ou dact. em
casa de MD e ML

Cx.12-053 2 Dact
Policop

A5 s. d.
[1976]

Diz-me com quem andas… Frente e verso. Com imagem
Denúncia sem autor de Ramiro Correia e da sua
ligação a Sá Carneiro.
Com foto Ramiro Correia e Sá Carneiro e
cronologia detalhada (21.10.75) a 10.7.76) de
factos atribuídos a Ramiro Correia (ligado ao
PPD), nomeadamente bombas donde resultaram
destruições e mortes.


