
Cota Data Local Dimensão p&b/
cor

autor Descrição Observações / Ver

FOT1-MD-R-EP-1 1945 Passos de
Carvalhais

12,5 x 17,5 cm p&b Germano
Neves*?

MD a escrever à máquina MD e ML passaram férias em Unhais da Serra e
Marvão em 1944 em Passos de Carvalhais em
1945.
MD fez quadros, desenhos e esboços, muitos
reunidos em blocos nestes locais, vários expostos
na CA-CMD. Entre eles, numerosos retratos de
crianças. Ver EA-Originais MD.

FOT1-MD-R-EP-2 s.d
[1944 ou

1945]

Unhais da
Serra? Marvão?

Passos de
Carvalhais?

4,5 x 6,5 cm p&b Germano
Neves*?

MD com cavalete no campo.
Acompanhado de ML e crianças.

FOT1- MD-R-EP-3 1946 [Lisboa, Casa da
Elias Garcia,

sala]

8,5 x 13,5 cm p&b MD em pé ao lado de quadro e materais
de pintura. Vê-se outro quadro atrás.
Legenda de MD no verso

Várias vezes reproduzida.
EA-OMD-P-040 –MD, Pintura, 1947. Ass. José
[Alfredo] Chaves. Apreendido pela PIDE na EGAP
de 1947. Várias vezes exposto na CA-CMD e
noutros locais.
http://www.centromariodionisio.org/Imagens_
historial/expgap.pdf. –catálogo da expo «Um
grande comício sem palavras» (sobre a II EGAP)
em 2017-2018

FOT1-MD-R-EP-4 1948 Lisboa, Casa da
Elias Garcia, sala

6 x 8 cm p&b MD com pincéis na mão, sentado ao lado
de quadro. Fundo: estante com livros,
objectos de arte popular e quadros.
Vê-se em cima da estante desenho de
Tereza Arriaga* (retrato de MD)
Legenda MD no verso:  «quadro
destruído»

EA-OMD-P-49 – quadro destruído (o rosto da
mulher está todo pintado a azul)
O retrato de MD por Tereza Arriaga foi
numerosas vezes reproduzido (livros, imprensa).
Terá sido devolvido à A. mais tarde por MD ou
ML. Foi emprestado por T.A. à CA-CMD para
figurar numa expo.

FOT1-MD-R-EP-5 1967 Cascais.
Apartamento
no Outeiro da
Vela, varanda

8,5 x 6 cm p&b ED MD de torso nu a escrever à máquina. Algumas vezes reproduzida: expo «MD – vida e
obra», contracapa da 2ª ed. Autobiografia,
Postas de Pescada nº 9 (2016) a acompanhar
texto MD de Passageiro Clandestino sobre
máquinas de escrever.

FOT1-MD-R-EP-6 1958 Castelo Branco 18 x 24 cm p&b Montra de livraria, com obras e retrato
MD

Na altura da conferência «Conflito e Unidade da
Arte Contemporânea» que MD foi repetir em
Castelo Branco.
MD-R-41 - Retrato MD na montra
DOS-2-25 e Cx.16-008 - Corresp Ivo Cortesão
DOS-2-15 – Corresp. Cineclube de Castelo Branco

FOT1-MD-R-EP-7 Set. 1988 S. Pedro do
Estoril,

apartamento
MD-ML, sala e

atelier

17,5 x 24 cm p&b Costa Martins* MD com quadro «Viuvez precoce» e parte
de outro

Há mais fotos desta série.
Quadros fotografados:
- MD, «Viuvez precoce», 1970-1988, óleo e
colagem sobre tela, 100 x 81cm. Exposto na
Galeria Nasoni (1989), na FCG (1991). Col
particular. Figura no catálogo Nasoni.
- MD, «Maciamente o branco inventa branco»
1988, óleo sobre tela, 50 x 50 cm. Exposto na
Galeria Nasoni (1989). Figura no catálogo Nasoni.
Não localizado.
- MD, «Vivacidade do trânsito», 1982, acrílico e
óleo sobre tela, 100 x 81 cm. Exposto na Galeria
Nasoni (1989). Col particular. Figura no catálogo
Nasoni
EA-OMD-P-51- MD, «Monólogo a muitas vozes»
EA-OMD-P-044 -MD, «Eduarda com 6 anos»
EA-OT-D016 - Manuel Ribeiro de Pavia , desenho
EA-OT-D030- Júlio, desenho
EA-OT-O-016 – Cristo de Rosa Ramalho

FOT1-MD-R-EP-8 Set. 1988 17,5 x 24 cm p&b Costa Martins* MD com trabalhos em curso. Vêem-se
«Viuvez precoce» (esq.), «Maciamente o
branco inventa branco» (na mão) e
outros.

FOT1-MD-R-EP-9 Set. 1988 17,5 x 24 cm p&b Costa Martins* MD em pé. Fundo: parede com quadros –
desenho de Manuel Ribeiro de Pavia
(esq.), quadro MD «Vivacidade do
trânsito» (centro), «Monólogo a muitas
vozes» (dir.).

FOT1-MD-R-EP-10 Set. 1988 17,5 x 24 cm p&b Costa Martins* MD em pé, entre móveis. Fundo: parede
com quadros – 2 quadros MD difíceis de
identificar, desenho de Júlio (dir.).

FOT1-MD-R-EP-11 Set. 1988 24 x 17,5 cm p&b Costa Martins* MD em pé entre móveis e obectos. Fundo:
parede com quadros: quadro abstracto de
MD difícil de identrificar, «Eduarda com
seis anos» (fundo, dir.), cristo de Rosa
Ramalho (dir.)

FOT1-MD-R-EP-12 Set. 1988 24 x 17,5 cm p&b Costa Martins* MD em pé e ML sentada com livro na
mão. Mesmos quadros de MD-R-EP-11

FOT1-MD-R-EP-13 Set. 1988 S. Pedro do
Estoril,

apartamento
MD-ML,
varanda

17,5 x 24 cm p&b Costa Martins* MD. Paisagem reflectida no vidro da
janela

FOT1-MD-R-EP-14 Set. 1988 Lisboa, casa da
Elias Garcia, sala

24 x 17,5 cm p&b Costa Martins* MD em pé. Fundo: sala. Vários quadros
nas paredes

FOT1-MD-R-EP-15 Set. 1988 24 x 17,5 cm p&b Costa Martins* MD em pé .
FOT1-MD-R-EP-16 1989 [Lisboa, Galeria

Nasoni]
8,5 x 12,5 cm Cor MD sentado no escritório da galeria

FOT1-MD-R-EP-17 1993 Lisboa, casa da
Elias Garcia,
sala-ateliê

10 x 15 cm Cor MD em pé com pincéis na mão em frente
do cavalete. Vêem-se «Sem título nº15»
no cavalete e «Sem título nº 20» ao fundo

EA-OMD-P-115 –MD, «Sem título nº15»
EA-OMD-P-120 – MD, «Sem título nº 20»

FOT1-MD-R-EP-18 1993 15 x 10 cm Cor MD em pé com pincéis na mão em frente
do cavalete. Vêem-se vários quadros.
Entre eles:  «Sem título nº 23», «Sem
título nº 122» [1] (ao fundo)

MD, «Sem título nº 23»,1993, acrílico,  60 x 73
cm, col. particular. Exposto em «Os Escritores
também pintam» (Vila Franca, 1997)
EA-OMD-P-124 – MD, «Sem título nº 122» [1]

FOT1-MD-R-EP-19 1993 15 x 10 cm Cor MD sentado com materiais de pintura ao
lado. Na parede: «Sem título nº 22» [2]

EA-OMD-P-125 – MD, Sem título nº 22 [2]


