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DATA LOCAL Dact.
ms.

Descrição Observações / Ver
De Ass

DOS.13-3-1-001 BELCHIOR, Mª de
Lourdes*

ML 19/7/1995 Paris Ms. Carta tbr. FCG .Centro cultural de
Paris. Não poderá escrever já artigo
pedido sobre poesia de MD porque
vai para o Brasil.

O texto destinava-se ao catálogo
Não há morte nem princípio [catálogo de
exposição]: a propósito da vida e obra de Mário
Dionísio, Org. ED e João Mário Mascarenhas,
CML, 1996, public. por ocasião do ciclo com o
mesmo título org. pelo Museu República e
Resistência da CML - apresentação de João
Soares, cronologia, textos sobre MD de vários
autores, inventário do espólio MD com nota
introd. Natércia Coimbra - CA-CMD-A-2-1-2
M.L.B. escreveu sobre MD (Ver Bibliografia)
DOS.1-40, Cx.18-46 - Corresp.M.L.B.
Há mais ref. M.L.B. no Arquivo.
FOT2-MD-P-16

DOS.13-3-2-001 ML BELCHIOR, Mª
de Lourdes*

9/8/1995 [Lisboa] Ms. Rascunho de carta. Agradece carta
de19/7/1995. Julga que os originais
deverão ser entregues até final de
Agosto.

DOS.13-3-3-001 GONÇALVES, Rui Mário* ML 7/9/1995 Lisboa Ms. Agradece envio do artigo do irmão
[Eurico Gonçalves]. Envia duas folhas
para o catálogo livro de homenagem
a MD.

GONÇALVES, Rui-Mário, «O pintor-pintor», in
Não há morte nem princípio [catálogo de
exposição]: a propósito da vida e obra de Mário
Dionísio, Org. ED e João Mário Mascarenhas,
CML, 1996, public. por ocasião do ciclo com o
mesmo título org. pelo Museu República e
Resistência da CML - apresentação de João
Soares, cronologia, textos sobre MD de vários
autores, inventário do espólio MD com nota
introd. Natércia Coimbra - CA-CMD-A-2-1-2
DOS-3-29 - Corresp. R.M.G
Há mais ref. R.M.G. no Arquivo e livros na
Biblioteca MD-ML
R.M.G escreveu sobre MD (ver Bibliografia)
O 1º quadro abstracto de MD foi oferecido por
este a RMG. A família ofereceu-o à CA-CMD
depois da sua morte.
R.M.G. foi fundador da CA-CMD onde colaborou
regularmente

DOS.13-3-4-001 CASANOVAS, Luís Elias* ML 7/3/1996 Lisboa Dact. e
Ms.

Não poderá estar presente nos
primeiros dias da homenagem a MD
mas estará na inauguração da
exposição.

Ref. homenagem do Museu da República e
Resistência a MD - Não há morte nem princípio
[catálogo de exposição]: a propósito da vida e
obra de Mário Dionísio, Org. ED e João Mário
Mascarenhas, CML,1996, public. por ocasião do
ciclo com o mesmo título org. pelo Museu
República e Resistência da CML - apresentação
de João Soares, cronologia, textos sobre MD de
vários autores, inventário do espólio MD com
nota introd. Natércia Coimbra - CA-CMD-A-2-1-2
DOS.2-11 – Corresp. L.E.C.
Há mais ref. L.E.C. no Arquivo.
MD ofereceu um quadro seu a L.E.C.
L.E.C. foi fundador da CA-CMD.

DOS.13-3-5-001 e
002

SEIXO, Mª Alzira* ML 27/4/1996 Lisboa Ms. Cartão tbr. Faculdade de Letras
(Presidente do Conselho Directivo).
.Agradece palavras acerca do artigo
em O Escritor. Refere viagens, texto
escrito para catálogo da homenagem
a MD e mestrado de Patrícia [filha de
Vasco Pulido Valente]

SEIXO, Maria Alzira, «Espelhos, janelas e cinzas:
sobre um conto de O Dia Cinzento, de Mário
Dionísio», O Escritor, 7, 1996, pp.125-131 (A-
Arm1- Dossiê com textos sobre MD –
fotocópias)
SEIXO, Maria Alzira, «Mário Dionísio, cultor de
imagens», in «Não há morte nem princípio» – a
propósito da vida e obra de Mário Dionísio, org.
ED e João Mário Mascarenhas, CML,1996, public.
por ocasião do ciclo com o mesmo título org.
pelo Museu República e Resistência da CML -
apresentação de João Soares, cronologia, textos
sobre MD de vários autores, inventário do
espólio MD com nota introd. Natércia Coimbra -
CA-CMD-A-2-1-2
DOS-6-30, A-APU-ES-V- 21, DOS-13-1-52 , DOS-
13-2 – Corresp. M.A.S.
Há mais ref. M.A.S. no Arquivo e livros na
Biblioteca MD-ML
M.A.S. escreveu sobre MD (ver Bibliografia)
Foi aluna de MD no Liceu Pedro Nunes e é
fundadora da CA-CMD, onde realizou várias
sessões.

DOS.13-3-6-001 e
002

CARVALHO, Mário de* ML 22/5/1996 Lisboa Ms. Agradece a entrega pessoal do álbum
Não há morte nem principio…

CARVALHO, Mário de, [sem título], in «Não há
morte nem princípio» – a propósito da vida e
obra de Mário Dionísio, org. ED e João Mário
Mascarenhas, CML,1996, public. por ocasião do
ciclo com o mesmo título org. pelo Museu
República e Resistência da CML - apresentação
de João Soares, cronologia, textos sobre MD de
vários autores, inventário do espólio MD com
nota introd. Natércia Coimbra - CA-CMD-A-2-1-2
DOS.2-31-13 - Corresp.M.C.
Há mais ref. no Arquivo e livros na Biblioteca
MD-ML
Escreveu sobre MD (ver Bibliografia)
Foi aluno de MD no Liceu Camões e fundador da
CA-CMD.

DOS.13-3-7-001 e
002

FREITAS, Rogério de* ML 30/7/1996 Galamares Ms. Agradece a oferta do álbum dedicado
a MD. Fala de MD.

Não há morte nem princípio [catálogo de
exposição]: a propósito da vida e obra de Mário
Dionísio, Org. ED e João Mário Mascarenhas,
CML, 1996, public. por ocasião do ciclo com o
mesmo título org. pelo Museu República e
Resistência da CML - apresentação de João
Soares, cronologia, textos sobre MD de vários
autores, inventário do espólio MD com nota
introd. Natércia Coimbra - CA-CMD-A-2-1-2
DOS.3-26-13, DOS.6-3, DOS.13-1a-49 - Corresp.
MD escreveu sobre R. F.
Há obra R.F. no EA MD
R.F. (Ed. Artis) editou álbum MD, Portinari, 1963
Há mais ref. R.F. no Arquivo e livros na Biblioteca
Md-ML.
Há fotos (RIG).

DOS.13-3-8-001 e PONCE, Santiago Jervis* ML Ms. Cartão-de-visita. Agradece convite Não há morte nem princípio [catálogo de



002 para homenagem a MD onde não
pôde ir porque estava fora.

exposição]: a propósito da vida e obra de Mário
Dionísio, Org. ED e João Mário Mascarenhas,
CML, 1996, public. por ocasião do ciclo com o
mesmo título org. pelo Museu República e
Resistência da CML - apresentação de João
Soares, cronologia, textos sobre MD de vários
autores, inventário do espólio MD com nota
introd. Natércia Coimbra - CA-CMD-A-2-1-2
Proprietário da Galeria Triângulo 48* onde MD
fez uma exposição em 1992 e onde teve lugar
uma de homenagem em 1978.
S.J.V. escreveu sobre MD no catálogo desta expo
(ver bibliografia). Tinha quadro MD.
DOS.5-32-23 e 24 - Corresp
Cx.18, Cx.19 – expos MD, catálogos

DOS.13-3-5-001 e
002

[Figueiredo], Magda ML Canarias Ms Postal ilustrado. Não esteve na
homenagem a MD por estar fora.
Abraço.

Não há morte nem princípio [catálogo de
exposição]: a propósito da vida e obra de Mário
Dionísio, Org. ED e João Mário Mascarenhas,
CML, 1996, public. por ocasião do ciclo com o
mesmo título org. pelo Museu República e
Resistência da CML - apresentação de João
Soares, cronologia, textos sobre MD de vários
autores, inventário do espólio MD com nota
introd. Natércia Coimbra - CA-CMD-A-2-1-2
Assistente de MD na Fac, Letras Lx.
Há ref. no Arquivo. Há fotos.


