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Cx.17-067 4 ms 12/5/1994 Recusa de condecoração Fl. 19, 2 x 12 cm frente e verso, com furos
(terá estado em dossiê).
Relato de telefonema da Presidência da
República e resposta ML.
Anexado (clips retirado): Fl. ms. ML 16,7 x
16,5 cm, frente e verso, papel cinzento -
Lista de condecorados (duas cores),  com
data de 10/6/1995

Telefonema datado de 1994. Lista de condecorados
datada de 1995 (1994 emendado para 1995).
As 2 cores da lista podem indicar que ela parte de 2
listas de anos diferentes.

Cx.17-068 2 ms 17/8/1994 Entrega de dossiê Manuela Porto ao M.D.M. Fl. 17 x 11,5 cm, caligrafia ML, com furos
(terá estado em dossiê).
Declaração de entrega de dossiê na posse
de MD desde 10/7/1950.
Anexado (clips retirado): cartão ms., timbr.
M.D.M., ass. Maria Alexandrina, com furos
(terá estado em dossier) - recibo dos docs.

O dossiê foi entregue por Roberto de Araújo, viúvo
de M.P. a MD na presença do advogado Abranches
Ferrão em 1950, 3 dias depois da morte de
Manuela Porto.
Não foi possível consultar esta documentação no
M.D.M. (inform. DD, autora de tese de mestrado
sobre Manuela Porto).

Cx.17-069 6 ms 1995 ou 1996 Nomes e moradas Fl. 21, 5 x 17 cm, papel cinzento, caligrafia
ML, numeradas até 5. 1 escrita tb no verso.
Lista de 23 nomes com morada e 3 nomes
sem morada.

Provavelmente para envio de convites para a
realização «Não há morte nem princípio» - a
propósito da vida e obra de Mário Dionísio na
BMRR, 1996 ou oferta de catálogo
Semelhante a outras listas (Cx.17-019)
Cx.17-014 – convite
CA-CMD-A-2-1-2 -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

Cx.17-070 1 imp Mar. 1994 Boletim da Biblioteca da Escola Canto da
Maia de Ponta Delgada, nº17

Com 2pp dedicadas a MD: Foto MD, poema
de Emanuel Jorge Botelho sobre MD, poema de
MD «Utilidade», - Depoimento de Luis Miguel
Cintra «Ensinou-me a viver», transcrito do JL,
23/11/1993
Coord. do Boletim: Emanuel Jorge Botelho.

Arquivado Boletim completo. Digitalizadas pp
dedicadas a MD numa só digitalização.

Cx.17-071 4 Dact
Policop

Out. 1994 A literatura e a cidade - Programa do XVII
Colóquio Internacional da Associação
Internacional dos Críticos Literários,
realizado na FCG, Casa Fernando Pessoa e
Museu Condes de Castro Guimarães
(Cascais)

Pp A5 (Fl. A4 dobrada ao meio).
Com anots. ms.

O progrma inclui intervenção de Cristina Almeida
Ribeiro «Les murs de verre et de silence» em
12/10/1994 – Cx.17-004

Cx.17-072 12 imp s.d.
[1993

ou 1994]

Mário Dionísio 12 pp. A4 (A3 dobradas ao meio) agrafadas,
com capa a preto e vermelho.
Ed. de homenagem a MD do jornal
Combate: republic. da entrevista de MD a
Francisco Louçã* («Não se pode viver sem
utopia», 1998); «Mário Dionísio ou “um
mundo dentro do mundo”» de António
Pitta*

2 exempl.
Edição Combate Mário Dionísio
Excepto capa, contracapa e nota introd., pp
digitalizadas 2 a 2.


