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Cx.17-048 18 ms s.d. Lista e contagem de obras plásticas de MD
elaborada por ML

Pp numeradas, retiradas de bloco A6,
coladas até 11, coladas e soltas a partir de
12. 2 tb escritas no verso.
Divisão por técnicas, suportes e locais onde
se encontravam. Indicações de título, data,
dimensões.
Ref. blocos e saco de plástico com desenhos
(não descriminados nem contados).
Alguns items riscados.

A cota Cx. 17-048-15A foi aposta no doc. depois da
digitalização.
Cx.18 - Outras listas de obras

Cx.17-049 10
(18)

ms s.d. Obra plástica de MD (desde 1943 a 1993) –
arrumada.

Pp ms ML numeradas de 2 a 7 (bloco A5
carimbado na capa «Abril em Maio») + 2 pp
soltas do mesmo bloco não numeradas.
Listas e contagens elaboradas por ML
Divisão em 8 capítulos, o que é indic. na 1ª
p (não numerada): 1. Quadros em tela; 2.
Quadros em platex; 3. Em papel e cartolina;
4. Serigrafias; 5. Estudos soltos; 6. Blocos
com desenhos; 7. Saco com desenhos
vários; 8. Obras penduradas em casa. (com
algumas interrogações ms à margem)
Acompanhado de fotocópia até à p. 7.

Cx.18 - Outras listas de obras
As duas últimas 2 pp encontravam-se soltas e
começaram por ser consideradas separadamente.
Foi desagrafada e não está digitalizada a fotocópia
de parte do documento, feita posteriormente por
ED em versos de folhas não relacionadas com o
Espólio e com algumas ind. ms a lápis.
As cotas das fotocópias são as mesmas dos
originais seguidas da letra A.
Esta listagem  serviu para o primeiro inventário da
obra plástica de MD.

Cx.17-050 2 ms s.d. Lista de gravuras, reproduções e jornais P. 25 x 22 cm frente e verso , caligrafia ML
com rasuras.
Lista numerada até 14, com nº13 repetido e
algumas contagens - reproduções,
fotografias, em revistas e calendários,
recortadas, soltas ou em pastas, algumas de
MD;

Os materiais desta lista encontravam-se nos
armários das estantes da Biblioteca.
Foram colocados em diversas pastas e
Inventariados em secções do EA

Cx.17-051 3 ms s.d. Possuidores de quadros e serigrafias MD Pp. 21, 5 x 17 cm, uma frente e verso, papel
cinzento, caligrafia ML, com furos (deve ter
estado em dossier), reunidas por clips
(retirado).
Lista de 49 nomes elaborada por ML.

A lista está certamente incompleta
Ref. ofertas e não vendas, algumas feitas por ML
depois de 17/11/93 e em certos casos depois de
elaborada esta lista
Cx.18-16 - Listas MD das pessoas a quem ofereceu
a serigrafia «Na Grande baía, algures».
Há ref. a compradores de obras no Arquivo
Cx.19-28 – catálogo da Expo MD na Galeria Nasoni
com indic. de compradores

Cx.17-052 8 ms s.d. Lista de obras plásticas de MD elaborada
por ML

Pp A5 caligrafia ML, numeradas até 5. 2
escritas tb no verso, papel reaproveitado
(testes de Técnicas de Expressão do
Português e outros, dact., policopiados.
Reunidas por clops (retirado)
Indicações de título e data, e nem sempre
de dimensões. Várias obras numeradas.

Deve tratar-se do 1º esboço de listagem.
Estão sobretudo listadas obras mais recentes
(1988-1993).
Há outras listas no Arquivo.

Cx.17-053 1 Imp
comput.

1994 Protocolo com o Museu do Neo-Realismo
(Comissão Instaladora)

P. A4 timbr MNR, Vila Franca de Xira.
Entre a Comissão Instaladora do Museu do
Neo-Realismo e Maria Letícia Clemente da
Silva como representante dos herdeiros de
MD para inventário fotográfico da obra
plástica de MD. Com ass. António Mota
Redol e Maria Letícia Clemente da Silva.

Cx.25-1-001 – Resultado do trabalho – Fotoc. de
fichas de 29 quadros com imagem.
O trabalho foi realizado em casa de ML e outras
casas onde se encontravam obras MD.
O paradeiro de alguns dos quadros inventariados
não foi encontrado.


