Cota

Autor

Título

Data

Cx.24-007

HOKUSAI

La fioritura dei ciliegi a
Goten-Yama, nello Sinagawa

s. d.

Cx.24-008

IPPITUSAI

Anatre

Cx.24-009

IPPITUSAI

Cx.24-010

Descrição

Dimensões
da reprod.

s. d.

Uma das «36 vistas do Monte Huzi
(Fusci-yama)».
Recorte de public. italiana
Recorte de public. italiana.

19 x 27,5 cm
23,5 x 13,5 cm

Anatre

s. d.

Recorte de public. italiana.

23,5 x 13,5 cm

KIYONAGA, Torii

Ammirando un servio da tè

s. d.

Recorte de public. italiana.

18 x 12 cm

Cx.24-011

OKYO, Maruyama

Carpi nuotanti

s. d.

Recorte de public. italiana.

30,5 x 13,5 cm

Cx.24-012

SEITYU, Kanzan

Fiori, uccelli, gatti e cani

s. d.

Recorte de public. italiana.

29,5 x 14,5 cm

Observações / Ver
Legenda imp. com título, autor (data de nasc. e
morte) e explicação
Legenda imp. c. título, autor (data de morte)
No verso: carimbo MD.
Legenda imp. c. título, autor (data de morte)
Legenda imp. com título, autor (data de nasc. e
morte) e chamada para artigo
No verso: carimbo MD.
No verso: carimbo MD.
Legenda imp. com título, autor (data de nasc. e
morte)
No verso: carimbo MD.
Legenda imp. com título (2 línguas), autor e indic.:
«fim do período Tokugawa»
No verso: carimbo MD.
Ms: Índia. Ass.José Huertas Lobo.
Ms. (José Huertas Lobo): título, origem e data
Ms MD: oferta
No verso:
carimbo MD.
MS: Índia. Ass.José Huertas Lobo.
Ms. (José Huertas Lobo): título, origem e data
Ms MD: oferta
Legenda imp. c. títulos

Cx.24-013

O mahrajah de Lahore (?)
ouvindo cantar as Fábulas de
La Fontaine

s. d.
[meados do
século XIX]

Gravura
Escola de Cangra

18 x 11 cm

Cx.24-014

Miniatura para a fábula de La
Fontaine «A raposa de cauda
cortada»

s. d.
[meados do
século XIX]

Gravura
Escola de Cangra

14,5 x 10 cm

Cx.24-015

Party in country villa – Water
búfalos – Pleasure boat going
to city – Farmhouse supper
Party
Códice Casanarense

s. d.

Recorte de revista em inglês.

9,5 x 25 cm

s. d.

27 x 38 cm

[Mao Tze-tung si congratula
com un’ eroina nazional]
- [Celebrazione del raccolto. Il
cavallo non è il piccolo
«pony» cinese, ma un
cavalione russo]
- [Registrazione di um
matrimonio per liberta
scelta]
- [I soldati participano d’un
libero e nuovo Sinkiang]
Mulheres entre árvores
Autoretrato

s. d.

Gravura
Ed. Comissão Nacional para as
Comemorações dos Descobrimentos
Portugueses, 1988.
Recorte de revista italiana

s. d.
s. d.

Recorte de revista.
Recorte de revista.

12 x 10,5 cm
8 x 11 cm

No verso: carimbo MD e legenda ms ML
Sem indicações..

Chamada às armas

s. d.

Recorte de revista.

12,5 x 10,5 cm

No verso: carimbo MD e legenda ms ML..

La Virgonia

s. d.

Recorte de revista em inglês.

12,5 x 9 cm

No verso: legenda ms ML..

O filho pródigo

s. d.

Recorte de revista

12 x 10,5 cm

s. indic.

s. d.

Recorte de revista. Legenda imp.

No verso: carimbo MD.
Legenda imp. com título, autor e legenda do quadro
No verso: carimbo MD. Autor ms ML.

As tias
Epifania

s. d.
s. d.

Recorte de revista.
Recorte de revista.

Cx.24-016

Cx.24-017
Cx.24-018

Cx.24-019
Cx.24-020
Cx.24-021
Cx.24-022
Cx.24-023
Cx.24-024

RIVERA
OROZCO, [Jose
Clemente]
SIQUEIROS, [David
Alfaro]
GALVÁN, Jesus
Guerrero
Mérida, Carlos

Cx.24-025
Cx.24-026

GALVÁN, Jesus
Guerrero
CASTELHANOS, Julio
CANTÚ, Federico

Cx.24-027

[PORTINARI]

Cx.24-028

TAMAYO, Rufino

Cx.24-029
Cx.24-030

BURCK, Jacob
BURCK, Jacob

Cx.24-031
Cx.24-032
Cx.24-033

BURCK, Jacob
BURCK, Jacob
GUERRASSIMOV

Cx.24-034

[KUKRYNISOV]

[O fim]

Cx.24-035
Cx.24-036
Cx.24-037

FIORIO, Serge
FIORIO, Serge
FIORIO, Serge

Cx.24-038

Coffee Cappriers

s. d.

Recorte de revista italiana
3 imagens

16 x 23,5 cm
8,5 x 5,5 cm

Imp. em cartolina
Legenda imp. no verso

Legenda imp.
[as transcrições das legendas imp. – títulos - não
estão completas]

14,5 x 16,5 cm
14,5 x 16,5 cm

12,5 x 9 cm
16 x 21,5 cm
18 x 22 cm

No verso: outra reprod., legenda ms ML..
No verso: carimbo MD.
Legenda imp. com título, autor e legenda do quadro
Outra reprod em Cx.23-004
Ver DOS-POR e DOS-POR2 e outrras reprod.
Legenda imp. com título e propriedade

Recorte de revista em inglês. P&b.
Col. Helena Rubintsein.
Recorte de revista em espanhol.

29 x 23,5 cm

Com carimbo MD. No verso, outra reprod. (Rubens).
Legenda imp. com legenda do quadro

s. d.
s. d.

P. de revista francesa. P&b
P. de revista francesa. P&b

13 x 12,5 cm
16 x 12 cm

Legenda imp. com autor e «caricaturiste américain»

s. d.
s. d.
s. d.

17 x 12,5 cm
1i7 x 12,5 cm
10 x 12 cm

Legenda imp. com título
Legenda imp. com título
Todo o artigo
Legenda imp. por baixo da imagem com. título e
autor

s. d.

P. de revista francesa. P&b
P. de revista francesa. P&b
Artigo de revista («La mort de Hitler,
“Chef-d’oeuvre de la peinture
dirigée“ reçoit le prix Staline»). P&b.
Recorte de revista francesa . P&b.

19,5 x 24,5 cm

A festa na aldeia
Primavera
Refugiados

s. d.
s. d.
s. d.

P& b.
P& b.
P& b.

11,5 x 14 cm
10 x 13 cm
10 x 9 cm

ORAZI, Orazio

O motim

s. d.

P& b.

10 x 16 cm

Cx.24-039

s. indic.

s. indic.

s. d.

Tapeçaria. P& b.

8,5 x 11 cm

Cx.24-040f

JÚLIO

Desenho

1963

P& b.

18 x 12,5 cm

Cx.24-041

[RIBEIRO DE
PAVIA?] Manuel

Ceifeiros

1936

Desenho. col. Amanhã.

14,5 x 11,5 cm

Cx.24-042

[RIBEIRO DE

Mineiros

1936

Desenho. col. Amanhã.

14,5 x 11,5 cm

sem legenda.
com indic para reprod..
Reproduzido em A Paleta e o Mundo (n.º 395)
Fotografia em Cx.13-541
Fotografia em Cx.13-294-024
Fotografia em Cx.13-540
«Halte de réfugiés espagnols n.º2»
Fotografia em Cx.13-540
Pintor que MD entrevistou para Encontros em Paris
Encontrado dentro do livro B-3-14-38 (Chefs d’oeuvre
de la peinture française au Louvre)
Fl. retirada de catálogo de expo (Cx29. 8 - «30
Desenhos de Júlio (1960 a 1964)» - 18-30 Jun. 1964)
Brochura imp. agrafada 8pp com biografia, lista das
obras expostas, reprod. de desenho J, texto MD e
dedicatória ms. de J. a MD).
No verso (Cx.24-040v), texto de MD (digitalizado)
«Poesia de Júlio», sobre a expo de Júlio de 1959,
publicado em Gazeta Musical e de todas as Artes n.º
103-104, Lisboa, Out.-Nov. 1959 - PP005. A-Arm1GMA
Imp. a roxo em fl. 19 x 12 cm
Na margem: «proibida a reprod.» e data ms.
No verso: carimbo MD
Imp. a roxo em fl. 19 x 12 cm

Vaporosos Danzarines de
Mexico
La Crèche au kolkhoz
Jacob Burk devant son œuvre
Turcsi b
Au kolkhoz
Le plan de production
Staine devant le crecueil
d’IIdanov

s. d.
[1935]
s. d. [1954]

13,5 x 10,5 cm

PAVIA?] Manuel
Cx.24-043

[RIBEIRO DE
PAVIA?] Manuel

Mondadeira

Cx.24-044

ANTÓNIO, Lino

Vitrais da Casa do Douro,
Régua

s. d.
[1945]

Cx.24-045

KEIL, Maria

Auto-retrato

s.d.
[1941]

Cx.24-046

MARQUES, Ofélia

Cx.24-047

1936

Desenho. col. Amanhã.

14,5 x 11,5 cm

3 imagens na mesma fl. (14 x 40 cm)
dobrada em 3 partes
Fotos p&b.
Imp. a cores em p. de revista port. (29,5
x 21,5 cm)

9,5 x 12 cm
(cada imagem)
22 x 18,5 cm

Na margem: «proibida a reprod.» e data ms.
No verso: carimbo MD
Imp. a roxo em fl. 19 x 12.
Na margem: «proibida a reprod.» e data ms.
No verso: carimbo MD
Legenda ms MD (autor, técnica, local). Legenda imp.:
«Imprensa do Douro-Régua»
No verso: carimbo MD
Legenda imp. (autor, título).
Na margem: carimbo MD
No verso: fotos de interiores com legendas
Legenda imp. (autor, título).
No verso: fotos de interiores.

s. d.

Imp. a cores em p. de revista port. (29,5
x 21,5 cm)

24,5 x 19 cm

BONNARD

Retrato de Tori Kongswold
[tb conhecido por «Menina
na Praia»]
Fenêtre sur le jardin

s. d.

Pintura

11,5 x 11 cm

Com legenda (autor, preço do quadro)

Cx.24-048

BONNARD

Nu dans le bain

1930

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens

15,5 x 24 cm

Cx.24-049

BRAQUE

O Português

1911

13,5 x 8,5 cm

Cx.24-050

BRAQUE

[«Nature Morte»]

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens
Imp em fl. 22,5 x 16,5
Col. Simon

Com legenda (autor, título em italiano, data, local).
No verso: escolhas de quadros de Giuseppe
Marchiori e Alfredo Mezzo.
No verso, legenda ms ML (autor, título, data).
No verso: parte de «Guernica» de Picasso.

Cx.24-051

CÉZANNE

Le cabanon de Jourdan

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens

15,5 x 11 cm

Cx.24-052

CÉZANNE

Aix. Paysage Rocheux

Cx.24-053

CHAGALL

Io e il Villagio

Cx.24-054

CHAGALL

[Autoportrait à la pendule]

Cx.24-055

DE CHIRICO

Le muse inquietanti

Cx.24-056

DE CHIRICO

Praça de Itália

Cx.24-057

GOYA

Portrait de Moratin

Cx.24-058

GOYA

Cx.24-059

EL GRECO

Família de Carlos IV
(pormenor)
Portrait d’un Frère Trinitaire
ou dominicain

Cx.24-060

EL GRECO

Cx.24-061

KANDINSKY

Portrait d’un chevalier à la
main sur le cœur
O arco negro

Cx.24-062

KANDINSKY

Paisagem da Baviera

Cx.24-063

KANDINSKY

Spitzen im Bogen

Cx.24-064

LAUTREC

Dança no Moulin de la
Galette

Cx.24-065

LAUTREC

[Au salon de la rue des
Moulins]

Cx.24-066

MATISSE

Il Marino

Cx.24-067

MATISSE

[La blouse roumaine]

Cx.24-068

MATISSE

Cx.24-069

MONDIGLIANI

[La Danseuse A La Robe
Bleue]
Nudo rosa

Cx.24-070

MONDIGLIANI

Cx.24-071

MONDIGLIANI

Cx.24-072

s.d.
[1918]
1906
s.d [189092]
1911
s. d.
[1947]

15,5 x 11 cm

Recorte de revista

10 x 12 cm

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens

10 x 12 cm

P. de publicação francesa.

31 x 25,5 cm

1917

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens

18 x 12,5 cm

1913

Pintura

14,5 x 28,5 cm

s. d.
[1799]
s. d.
[1800]
s. d.
[ca 16001650]
s. d.
[1578-1580]
1912

Retrato

28,5 x 22 cm

Retrato

28,5 x 22 cm

Legenda imp.: autor, Col. Simon. Indic. preço ms a
lápis (?) na margem.
No verso: carimbo MD
Legenda imp.: autor, título, data, local.
No verso: escolhas de quadros por um crítico
(incompl.), legenda de quadro de Rouault (incompl.)
Legenda ms ML no verso: título (em port.).
Cota no verso.
No verso: outra imagem de quadro p&b (incompl)
Legenda imp.: autor título (em port.). Cota no verso.
No verso: fotos p&b de Modigliani, Carra, Braque,
Bonnard.
Carimbo MD e indic. para publicação na margem.
sem legenda
No verso: texto incompl. Lewis F. Gittler, «Mal
d’Amour» - sobre Hitler e Eva Braun.
Legenda imp.: autor, título, data, local.
No verso: escolhas de quadros incomp. De Giulio
Carlo Argan.
Legenda ms. MD: autor, título, data no verso
No verso tb carimbo MD, «P.E.A.», indic. para
publicação.
Legenda ms. (autor, título em fr.) no verso
Legenda ms. (autor) no verso
No verso: MD (ass. e caligrafia Huertas Lobo).

Retrato. Sépia

19 x 14 cm

Legenda ms. (autor, título em fr.) no verso

Retrato. Sépia

19 x 14 cm

Legenda ms. (autor, título em fr.) no verso

9 x 9,5 cm

No verso: Legenda ms ML (autor, título em port.,
data) , texto em italiano (entrada de artigo), cota

1908

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens
Recorte de publicação francesa

10 x 15 cm

1927

Imp. em cartolina 15 x 15 cm.

13 x 10 cm

s. d.
[1889]

Recorte de publicação

9 x 10,5 cm

[1894]

Recorte de publicação francesa

21 x 26 cm

Legenda ms MD (autor, título em port., data) na
margem.
No verso: «P.E.A.» e indic. para publicação.
No verso: legenda imp (autor, título em alemão,
data), indic. para publicação.
Legenda ms ML no verso (autor, título).
Cantos rasgados
No verso: carimbo MD Cota no verso.
Sem legenda
No verso: fotos relacionadas c./ Lautrec, indic. para
publicação.
Cota no verso.
Legenda imp. (autor, título em italiano, data, local).
Com dobras e margem rasgada.
No verso: obras a p&b (algumas cortadas) de outros
autores, legendas, retrato de Giorgio Morandi.
Legenda ms ML no verso (autor)
No verso: carimbo MD.
Cota no verso.
sem legenda.
No verso: carimbo MD, cota.

1905

[1937]

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens
Imp. em cartolina.

32,5 x 20 cm

20 x 16 cm

Ago. 1942

Imp. em papel couché

28 x 19,5 cm

1917-1918

Recorte de publicação italiana donde
foram tiradas outras imagens

7,5 x 10 cm

Portrait d’un homme du
monde
(O título é habitualmente

s. d.
[1919]

Recorte de publicação francesa donde
foram tiradas outras imagens

19,5 x 11,5 cm

[Paul Guillaume, novo pilota]

[1915]

P de publicação francesa

PICASSO

La femme au chien

Recorte de publicação francesa

13,5 x 15 cm

Cx.24-073

PICASSO

Le réservoir de Horto de Ebro

s.d.
[1901?]
1909

Recorte de publicação francesa.

13 x 9 cm

Cx.24-074

PICASSO

Fuzilamento

1950
1951

Recorte de publicação francesa
P&b.

14 x 23,5 cm

Cx.24-075

PICASSO

Les Femmes d’Alger

[1954-55]

Recorte de publicação francesa

12 x 16,5 cm

Cx.24-076

PICASSO

Les Femmes d’Alger

[1954-55]

Recorte de publicação francesa

12 x 16,5 cm

Cx.24-077

PICASSO

Portrait d’un poète inconnu

[1900]

Recorte de publicação francesa

12,5 x 8 cm

Legenda imp. (autor, título em italiano, data, local)
No verso: esolhas de quadros (incompl.) de crítico de
arte.
Legenda imp. (autor, título em francês, preço).
No verso: fotos legendadas cortadas de leilão de
obras de arte, cota

«Portrait d’un homme»)

Título habitual: «Massacre na
Coreia»

35 x 26 cm

sem legenda.
No verso: foto legendada de Paul Guillaume e outras
relacionadas com a sua vida.
com legenda imp (título e explicação)
No verso: imagens p&b recortadas..
com legenda imp (título, data e explicação)
No verso: imagem e texto p&b recortado
Legenda ms MD (autor, título, data) na margem. Com
indic. para publicação. Rasgado.
Título habitual: «Massacre na Coreia» (1951)
No verso: parte de texto sobre Picasso com imagens
Legenda imp (autor, título, explicação) na margem.
Pertence a uma série
No verso: parte de Guernica de Picasso
Legenda imp (autor, título, explicação) na margem.
Pertence a uma série
No verso: parte de artigo sobre Picasso, cota.
Legenda imp (autor, título, explicação) na margem.

No verso: parte de uma imagem p&b, cota.
sem legenda.
No verso: parte de texto em inglês.
Legenda imp (autor, título, explicação) na margem.
No verso: parte de uma foto p&b
Legenda imp. (título, explicação) na margem.
Com outros títulos noutros locais.
No verso: parte de uma foto p&b
Legenda ms MD (autor) na margem.
No verso: parte de um poema em italiano («Ballata
per il saltimbanco cieco»)
Legenda imp (autor, título, explicação) na margem.
sem legenda. Há mais reprod. desta obra no Arquivo.
Legenda imp. (autor, preço).
No verso: presumivelmente parte de fotos de leilão,
cota.
sem legenda
com legenda imp. (título). Cota no verso.
com legenda imp. (título)

Cx.24-077A

PICASSO

Jeune Femme en chemise

[1905]

Recorte de publicação em inglês

12 x 9,5 cm

Cx.24-078

PICASSO

Arlequin Assis

[1905]

Recorte de publicação francesa

13 x 9 cm

Cx.24-079

PICASSO

Femme accroupie

[1902]

Recorte de publicação francesa

13 x 9 cm

Cx.24-080

PICASSO

Le charnier

[1945]

Recorte de publicação italiana
P&b.

12,5 x 15,5 cm

Cx.24-081
Cx.24-082
Cx.24-083

PICASSO
PICASSO
ROUAULT

Família de Saltimbancos
Enfant à la colombe
Crépuscule ou île de
sommières

[1905]
[1901]
s. d.

Recorte da p. 39 de publicação em port.
Pintura
Recorte de publicação francesa

14 x 12 cm
26,5 x 19,5 cm
19,5 x 11,5 cm

Cx.24-084
Cx.24-085
Cx.24-086

ROUAULT
ROUSSEAU, Henri
ROUSSEAU, Henri

[1945].
[1890]
[1981]

Imp. em fl papel couché 17,5 x 25.
Recorte de publicação francesa
Recorte de publicação francesa

Cx.24-087
Cx.24-088

ROUSSEAU, Henri
SOUTINE

Reunidos em cristo (?)
L'Octroi
Le combat du tigre et du
buffle
La cariole du Père Junier
L’escalier rouge à Cagnes

[1908]
[1923-1924]

Recorte de publicação francesa
Recorte de publicação francesa

9 x 13 cm
26,5 x 19,5 cm

Cx.24-089

SOUTINE

Le grand enfant de choeur

[1925]

Recorte de publicação francesa

18,5 x 10 cm

Cx.24-090

SOUTINE

Farm girl

s.d.

Recorte de publicação francesa

26,5 x 14,5 cm

Cx.24-091

SOUTINE

s.d.

Cx.24-092

SOUTINE

Poulet sanglant +
Foto de Soutine
Giorno Ventoso

1939

Recorte de foto-reportagem de
publicação francesa
Recorte de publicação italiana

26,5 x 11 cm
(recorte)
12,5 x 19 cm

Cx.24-093

TURNER

Praia Rochosa

[1830]

Recorte de publicação em inglês

9,5 x 13,5 cm

Cx.24-094

TURNER

[ca 1840-5]

Recorte de publicação em inglês.

9,5 x 13,5 cm

Cx.24-095

VAN GOGH

Ponte e torre
(inacabado)
[Camponesa dobrada]

[jul. 1885]

Recorte de publicação.

11 x 8,5 cm

com legenda imp. na margem (autor)
No verso: parte de imagem p&b, Carimbo MD.

Cx.24-096

VAN GOGH

[Campo de trigo com corvos]

[1890]

Recorte de publicação.

8 x 7,5 cm

Cx.24-097

VAN GOGH

Cx.24-098

VAN GOGH

[Arles]

sem legenda. Dobrada na margem direita.
Cota no verso
sem legenda
Recortado de MD, Drama de Vicente Van Gogh.
com indic. escritas de cores
sem legenda
Recortado de MD, Drama de Vicente Van Gogh.

Cx.24-099

VAN GOGH

Cx.24-100

13,5 x 19 cm
12,5 x 10 cm
10,5 x 13 cm

com legenda imp. (título)
sem legenda.
No verso: início de artigo sobre Soutine, cota
sem legenda.
No verso: partes de título («Soutine le dernier
maudit»), cota
sem legenda
No verso: imagens p&b de Soutine, cota
com título: «Soutine et son modele préféré»
Legenda das fotos imp.
com legenda imp..
No verso: escolhas de quadros de Giuseppe Raimondi
e imagem p&b
com legenda ms ML no verso (autor, título)
No verso: parte de artigo em inglês, cota
com legenda ms ML no verso (autor, título)
No verso: parte de imagem p&b, cota

s.d.

Desenho. P&b

9,5 x 11,5 cm

17/7/1888

Desenho. P&b

8,5 x 11,5 cm

[O quarto em Arles]

[1888]

Desenho. P&b

7,5 x 11 cm

VAN GOGH

[O quarto em Arles]

[1889-1990]

Pintura

10 x 12,5 cm

Cx.24-101

VELASQUEZ

1631-32

Retrato

28 x 15 cm

sem legenda. Cota no verso

Cx.24-102

VELASQUEZ

Retrato. Sépia.

26 x 14 cm

Legenda ms ML no verso (autor, título).
Cota no verso

Cx.24-103

VELASQUEZ

[Doña Antonia de Ipeñarrieta
y Galdós and Her Son Don
Luis»]
Portrait du cardinal enfant
Don Fernando d’Autriche
Esopo

Legenda ms ML no verso (autor, título).
Cota no verso

Cx.24-104

VELASQUEZ

Cx.24-105

VELASQUEZ

Cx.24-106

VUILLARD

Cx.24-107

VUILLARD

Cx.24-108

[1638]

Pintura

28,5 x 14 cm

As meninas (pormenor)

[1656]

Pintura

20 x 24 cm

sem legenda
No verso, carimbo MD, cota

Portrait de Don Gaspar de
Guzman, comte duc
d’Olivares (pormenor)
Uma senhora numa sala
[Marguerite Chapin avec son
Fox Terrier]
Capela do Castelo de
Versaiiles

[1635]

Retrato

29 x 23 cm

No verso, legenda ms ML (autor, título), cota

[1868]

Recorte de publicação.

12 x 14,5 cm

[1917-19]

Recorte de publicação.

22 x 15 cm

Gruta de Lascaux, paleolítico
superior
Gruta de Lascaux, paleolítico
superior
Estátua. (Ática)

Cx.24-109
Cx.24-110
Cx.24-111

Cx.24-114
Cx.24-115

[baixos-relevos não
identificados]
A senhora das Três Mãos
(Sérvia)
Pormenor de mural do
Santuário Elmali Kilise
Uma Fábula de La Fontaine
Dénochoé

Cx.24-116

S. Nicolau

Cx.24-117

[«?? de Atena e Pérgamo]

Cx.24-118

Fouilles à Conímbriga (près
Coimbra)
João Batista recebe o nome

Cx.24-112
Cx.24-113

Cx.24-119
Cx.24-120

MEMLING, Hans

[1634-1636]

sem legenda
Recortado da capa de MD, Drama de Vicente Van
Gogh.
sem legenda
No verso, carimbo MD, cota

Natividade

s. d.

Figuras de animais

7,5 x 10,5 cm

s. d.

Figuras de animais

7,5 x 10,5 cm

ca 600 a.c.
[antiguidade
clássica]
Séc. XVIIXVIII

sec. XIX
2ª metade
séc. VI a.c.
início Séc.
XVII
s. d.
s. d.
Séc. XV
s. d.

14 x 6 cm
2 imagens p&b
P. retirada de pequeno livro

11,5 x 7,5 cm
(cada imagem)
12 x 10 cm

Legenda ms MD (autor, título) no verso.
No verso, imagem cortada, carimbo MD
Cota no verso
Legenda ms MD (autor, título) no verso.
No verso, imagem cortada, parte de artigo sobre
Vuillard, carimbo MD.
Cota no verso
No verso, legenda ms MD.
Cota no verso
Cota no verso
No verso, legenda ms Huertas Lobo.
No verso, MD ms. (Huertas Lobo),
Cota no verso
imagens coladas em papel. Sem legenda.
No verso, MD ms. (Huertas Lobo), cota
Na margem, legenda ms Huertas Lobo.
No verso, texto imp. sobre outra imagem.

Pintura - Ásia Menor

13,5 x 10 cm

Na margem, legenda imp. e ms Huertas Lobo.

Pintura. Etiópia
Imagem de Jarro (Ática)

10,5 x 9 cm
16 x 8 cm

No verso, legenda MD ms Huertas Lobo, cota
No verso, Legenda MD ms. (Huertas Lobo)

Pintura - Eslavo
P. retirada de pequeno livro
Desenho – entrada de templo

11 x 9,5 cm

Na margem, legenda ms Huertas Lobo.
No verso, texto imp. sobre outra imagem.

Foto.
Bizâncio
P. retirada de pequeno livro
Pintura. P. retirada de livro ou agenda
(talvez capa).

19,5 x 10,5 cm
18 x 11,5 cm
18,5 x 12,5 cm
12,5 x 17 cm

Na margem, legenda ms Huertas Lobo (em parte
ilegível)
No verso, MD ms. (Huertas Lobo)
Na margem, legenda imp. em fr. com título
No verso, MD ms. (Huertas Lobo)
Na margem, legenda ms Huertas Lobo.
No verso, texto imp sobre outra imagem.
sem legenda
Cota no verso.

Cx.24-121

VAN LEYDEN, Lucas

A adoração dos magos

Cx.24-122

VAN DER WEYDEN,
Rogier

Jan de Gros

Cx.24-123

WATTEAU

Cx.24-124
Cx.24-125

CLOUET, Jean

Cx.24-126

CONSTABLE

Cx.24-127

BLAKE, William

Cx.24-128

[ilegível]

Cx.24-129

BOTTICELLI

Cx.24-130

MESSINA, Antonello
da

Cx.24-131

O indiferente
[Estátua do jardim de
Versaiiles]
Francisco I
Vista de Epson
The Simoniac Pope
British Cathedrals - Lichfield
O nascimento de Vénus

s. d.
s. d.
[1450s]

s. d.
[ca. 1717]
s. d.
s. d.
[1527/
1530]
s. d.
[1809]
s. d.
[1827]
s. d.
s. d.
[1845/1846]

Foto com estátua. Recortada de revista.

12 x 17 cm

com legenda imp. em ingl. na margem.
No verso, carimbo MD.
Reprod. cortada de pintura de Greco.
título «O instituto possui variada colecção».
com legenda imp. (port.) na margem com legenda da
imagem
Um pouco rasgada à esquerda.
Na margem, carimbo MD.
sem legenda. Com vinco à esquerda.
Na reprod. está bem visível o Diábolo (em cima)
No verso, ass, ms. MD (cortada), Cota
com legenda imp. e ms Huertas Lobo.

Pintura (Louvre).
Recortada de revista em inglês.

28 x 22 cm

com legenda ms Huertas Lobo no verso.

Pintura.
Recortada de revista.
Aguarela.
Recortada de publicação em inglês.
Pintura (assinada)
Recortada de The illustrated London
News, 15/11/1952.
Pintura.
P. de publicação inglesa.

9,5 x 12 cm

No verso, carimbo MD, reprod p&b (cortada) de
Degas, «La plage», legenda ms ML, cota

14 x 10 cm

com legenda imp. na margem.
No verso, carimbo MD

Pintura.
Recortada de revista inglesa.
Pintura.
Recortada de revista

17 x 12,5 cm

Pintura.

17 x 12,5 cm

Crucificação

s. d.
[1475]

Pintura
P. de publicação inglesa.

PISSARRO

Vue de Pontoise

s. d.
[1881]

Pintura.
Recortado de publicação fr.

Cx.24-132

UTRILLO

s. d.

Cx.24-133

DERRAIN

La Terrasse de la rue Muller
(pormenor)
La table de cuisine

Cx.24-134

MANET

Música nas Tulherias

1862

Cx.24-135

DEGAS

A estrela. Bailarina no palco

s. d.

Cx.24-136

RENOIR

La Baiguneuse

Cx.24-137
Cx.24-138

MANET
MARQUET

Cx.24-139

BELLOWS, George

Minha mãe

Cx.24-140

STIEGLITZ, Alfred

Irmã Selma

Cx.24-141
Cx.24-142

MONDRIAN
BOCCIONI

Cx.24-143

KLEE

Cx.24-144

CARRÀ

Cx.24-145

LEVINE, John

The feast of pure reason

Cx.24-146

BRADFORD, F. S.

O homem dominando a
electricidade

Cx.24-147

O degelo
Le port de Cette

La Citta Sorge

LHOTE, André

Mirmande

Cx.24-150

PASMORE, V.

Cx.24-151
Cx.24-152

Spiral Motif: the coast of the
Inland Sea

VILLON
MORANDI

Cx.24-153

BECKMANN, Max

Cx.24-154

DE LA FRESNAYE,
Roger
FRASER, Eric

REMBANDT

Cx.24-158
Cx.24-159
Cx.24-160
Cx.24-161

[ilegível]

Bottiglie e fruttieri
Carnaval

A letter from Brazil

Portrait of a Lady with an
Ostrich-Feather Fan

[Jarra com Flores]
Paisagem com uma ponte

16 x 25,5 cm

com legenda em ingl. imp. na margem (sobre o A. e
esta pintura)
Papel manchado.
No verso, Cx.24-130 e ass. ms MD.
com legenda em ingl. imp. na margem (sobre o A e
esta pintura), ass. ms MD.
Papel manchado.
No verso, Cx.24-129.
Com legenda em fr. imp. na margem e indic. de
preço.
Cota no verso
com legenda em fr. imp. em cima da reprod..
No verso, reprod. de Aguarela de Van Gogh, cota

25,5 x 18 cm

11,5 x 23,5 cm
18 x 16 cm
10 x 9,5 cm

8,5 x 14 cm
15 x 10 cm
17,5 x 13,5 cm

Título do recorte: «La gloire de Derrain débute sur
cette table de cuisine»
Com legenda em fr. imp. ao lado (sobre Paul
Guillaume, coleccionador de arte)
sem legenda.
No verso, legenda ms ML (autor), cota
sem legenda
No verso, carimbo MD, cota
com legenda em fr. imp.
Cota no verso
No verso, carimbo MD, legenda ms MD, cota
No verso: carimbo MD, legenda ms Huertas Lobo (?),
cota

s. d.
[1921]

Pintura americana.

18,5 x 11 cm

s. d.
[1907]
1917
1911

Fotografia trabalhada.
Recortado de revista.
Pintura
Pintura.
Recortada de publicação italiana.
Pintura
Recortada de publicação italiana.
Pintura
Recortada de publicação italiana.
Pintura
Recortada de publicação em inglês.
Mural.
Recortada de L’illustration, 10/6/1939
(ms MD).
p&b. Recortada de L’illustration,
28/10/1939 (ms MD).
Pintura

29,5 x 21,5 cm

com legenda imp.
No verso, carimbo MD, imgem de vaso da dinastia
Chang ou Chou (AC).
com legenda imp. em inglês.

1915

Cx.24-149

Pintura
Recortado de publicação fr.
Pintura
Recortado de publicação.
Recortado de publicação.

com legenda imp. na margem.
No verso, pintura-anuncio de whisky White Horse.

15 x 22 cm
20,5 x 26 cm

Penélope

Cartaz de propaganda em
favor da indústria turca.
Raparigas no bosque

Pintura.
Recortado de publicação fr.
Pintura (com moldura). Recortado de
publicação fr.

25,5 x 22,5 cm

Pintura
Pintura

1919

MACKE, August

Cx.24-156
Cx.24-157

s. d.
[1895/1896]
s. d.
s. d.

Villa R

Cx.24-148

Cx.24-155

s. d.

15,5 x 19,5 cm

s. d.
[1937]
s. d.
s. d.
s. d.
[1912/1913]
s. d.
[1939]
s. d.
[1950]
s. d.
1916
s. d.
[1942/1943]
s. d.
s. d.
[1953]
s. d.
s. d.
[1656/1958]
s. d.
s. d.
s. d.
s. d.

11 x 9 cm
7,5 x 10 cm

No verso: legenda MS ML (autor, data), cota
Legenda em it imp.. na margem.

13,5 x 10 cm

Legenda imp. em it na margem.

17,5 x 9,5 cm

Legenda em it. Imp. na margem.

14 x 16 cm

. Legenda em ingl imp. na margem.

9,5 x 7 cm

Com Carimbo MD.
Legenda imp em fr, ao lado.

11,5 x 8,5 cm

Legenda imp em fr, na margem.
No verso, carimbo MD

19,5 x 14,5 cm

Legenda imp. em alemão, na margem.

Pintura

10,5 x 12,5 cm

Pintura

17,5 x 21,5 cm

Legenda em fr. imp. no verso (Autor, título),
carimbo MD (cortado), texto imp. sobre imagem de
Leonardo da Vinci.
Legenda em ingl. na margem (título). Autor ms MD.
No verso, carimbo MD,

14 x 11 cm
15 x 14 cm

sem legenda. Cota no verso
Legenda em it. Imp. na margem.

13 x 20 cm

Colada em papel.
Legenda no verso (colada) em ingl.

15 x 19 cm

No verso,: anúncio de livro sobre Roger de la
Fresnay, ed. Rivarol.

Gravura.
Recorte de The illustrated London News,
p. 827.
Pintura
Pintura

22,5 x 16,5 cm

Legenda em ingl. na margem e título.
No verso,: anúncio de livro sobre Roger de la
Fresnay, ed. Rivarol.

31 x 24 cm
14,5 x 11,5 cm

Cota no verso
Cota no verso

Recorte de prospecto Skira
Recorte de publicação inglesa (texto
sobre Tate Gallery)
Pintura
Reprod. p&b de óleo (assinado).

14,5 x 11,5 cm
10 x 13 cm

Cota no verso
No verso, carimbo MD

14,5 x 10 cm
12 x 14,5 cm

Cota no verso
No verso, carimbo MD

Retrato (não identificado).
Pintura
Recortada de publicação italiana.
Pintura.
Recortada de publicação em ingl.
Pintura. Reprod. p&b.

