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ACORRESPONDÊNCIA, aquela que fica, por não se ter deitado
fora,  vontade ou acaso, por mais «formal» que por vezes seja
e por mais «mentiras» que possa dizer, é talvez uma das ma-

neiras mais fáceis de conhecer uma pessoa, nomeadamente quando na
sua vida a parte de «intervenção» é significativa. É o caso de Mário
Dionísio.

Por isso, em vez de organizar mais uma exposição biobibliográfica
(existe uma que anda há uns anos a circular por bibliotecas, associa-
ções, escolas) ou mais uma exposição de pintura, a Casa da Achada-
-Centro Mário Dionísio entendeu que, para terminar o ano do
centenário que está a ser assinalado em vários lugares (exposições,
edições, selos, conferências, leituras), podia forrar as paredes da sua
sala com palavras destinadas a Mário Dionísio e também palavras de
Mário Dionísio destinadas a outros, além de algumas obras de arte que
lhe foram oferecidas, para inaugurar um ciclo que se chama «Auto-
biografia». Correspondências, então.

Escreveu e disse Mário Dionísio que a amizade era o melhor da vida:
«Falei de amigos. Haverá melhor na vida do que tê-los? Muitos?
Uns partem de vez (eram amigos a prazo), outros andaram por
longe, regressaram, convertidos à ideia de que não há como beber
um copo juntos. Nem que seja de café. Só na desgraça se conhecem
bem: sabedoria popular. Fi-los em to da a parte. […] Fui e sou
amigo de um bom punhado de gente. E, todavia (os absurdos da
vida!), talvez ninguém tenha cortado tanto relações como eu.
Chego a perguntar-me, descontente comigo, se chegará para o
Guinness...»

A que será preciso acrescentar: «Foi-me sempre difícil suportar, sem
corte radi cal, a mentira, a prepotência, a traiçãozeca. Ado lescência

retardada. Como se um corte de relações pudesse excluir da vida
essas misérias pegajosas. Arrependido? Em grande parte dos
casos, realmen te não. Mal que não se tem em frente do nariz sente-
-se menos, não cheira. Noutros, hesito. No fundo, as pessoas
mudam, eu próprio terei mudado alguma coisa. Talvez hoje pu-
desse conviver sem custo, bem pelo contrário, com gente a que não
fa lo por antigos excessos de rigor. Certas arranhade las, de que si-
mulei não dar-me conta na altura própria (necessidades de estra-
tégia de outra or dem), comprovam-me que sim.»

Avançámos para esta aventura, conscientes de que pouca ou nenhuma
correspondência há dos «amigos de todos os dias», os maiores (pelo
menos em certas alturas), que viviam em Lisboa e se encontravam
quando queriam ou podiam (por exemplo, Carlos de Oliveira, José
Gomes Ferreira, Augusto Abelaira, que só mandam postais de férias e
de viagens), ou de amigos de sempre, alguns com vidas atribuladas
(por exemplo, Fernando Piteira Santos, também Alves Redol).
Ou seja, que não é necessariamente daqueles com quem Mário Dioní-
sio manteve relações mais fortes (permanentes ou interrompidas) que
há mais correspondência. A não ser que vivessem fora de Lisboa. São
os casos bem diferentes de Joaquim Namorado (que vivia em Coim-
bra), Ilse Losa (que vivia no Porto), Vergílio Ferreira (quando vivia
em Évora). E também de exilados no Brasil, nas Américas ou em cer-
tas terras da Europa ou de África. Ou que aí viviam ou passaram a
viver.

E avançámos também conscientes de que as cartas, em tempos de vi-
gilância da PIDE, não podiam dizer tudo, e que uns tinham o hábito e
o gosto de escrever e outros não, e que uns «arranjavam tempo» para
isso e outros pouco ou nenhum. 

ESTAÉ UMAEXPOSIÇÃOARRISCADA em que a débil fronteira entre
o público e o privado se desfaz, ao tornar público o que tinha
nascido para ser privado (poucas são as excepções) e que se

baseia em escolhas, que só podem ser subjectivas ou ditadas pelo
(pouco) espaço de que a Casa da Achada dispõe.

Para diminuir os riscos, pusemos à partida de lado, o que aumenta

outro  –  o risco da «redução» da visão de Mário Dionísio, que pode-
remos enriquecer ou construir com esta exposição: a correspondência
dos vivos (as poucas excepções são postais assinados com outros ou
telegramas de felicitações), a correspondência da família próxima
(pais, tios, mulher, filha, neta), a correspondência burocrática e insti-
tucional, as cartas muito longas (as excepções estão nos painéis «Po-
lémicas», nomeadamente em «Ficha 14», e «Saída do PCP»). Também
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MÁRIO DIONÍSIO – CORRESPONDÊNCIAS é uma exposição que
assinala também os 7 anos de abertura ao público da Casa
da Achada-Centro Mário Dionísio, onde funciona um Cen-

tro de Documentação. É aí que temos vindo a catalogar o espólio de
Mário Dionísio e de Maria Letícia Clemente da Silva, que está divi-
dido em três partes, que evidentemente se cruzam: «Espólio Literário
MD», «Espólio Artístico MD» e «Arquivo Pessoal MD e ML» (tam-
bém com fotos e objectos, além da biblioteca dos dois.

Um dos objectivos desta associação cultural sem fins de lucrativos é,
segundo os estatutos, «cuidar da catalogação, arquivo, biblioteca, es-
pólio de Mário Dionísio de modo a facilitar a sua acessibilidade aos
interessados».

Esta exposição resulta de um trabalho de Arquivo, que é um grande
objectivo da Casa da Achada. Tratou-se de puxar para fora das caixas
e dos dossiers, das estantes e das gavetas, e dos ficheiros informáticos,
uma pequena parte daquilo que pode ser consultado. Com outra orga-
nização, obviamente.

Daí termos optado por não tratar muito nem uniformizar as digitali-
zações que já estavam feitas. Tornar a exposição mais parecida com o
folhear dos papéis – de cores, espessuras, dimensões diferentes, uns
pautados, outros quadriculados (o A4 normalizado era nestes tempos
uma raridade). Ou, pelo menos, mais parecida com o percorrer dos fi-
cheiros das digitalizações, nem sempre feitas nas melhores condições.

OUTRA ORGANIZAÇÃO, obviamente. Bem diferente da arruma-
ção dos papéis nas caixas, nos dossiers, nas estantes, nas ga-
vetas do Centro de Documentação, e dos quadros nas paredes

e nas grades da Zona Pública da CA-CMD. E no computador. 

O Arquivo transformou-se, assim, em paredes e painéis, tentando tam-
bém que pudessem ser vistos como unidades que se relacionassem,
uns baseados em tipos de objectos (postais ilustrados, uns enviados
por figuras públicas e outros por gente pouco conhecida mas que teve
vida e fez parte da vida de Mário Dionísio), outros baseados em pes-
soas (amigos, escritores, pintores – categorias muitas vezes difíceis

de destrinçar), outros baseados em tempos/referências importantes
para Mário Dionísio (Caramulo, Bento de Jesus Caraça), outros ba-
seados em  acontecimentos/assuntos marcantes na vida de Mário Dio-
nísio (Exposições Gerais de Artes Plásticas, Polémicas – Ficha 14,
neo-realismo –, Saída do PCP, publicação de A Paleta e o Mundo). 

Muitos assuntos ficaram evidentemente de fora (ver na última página,
Correspondência de MD). Noutros momentos virão, se a exposição
responder àqueles que têm curiosidade por aquilo que não conhecem
ou ajudar aqueles cujos estudos se movem nestes domínios. 

UMA EXPOSIÇÃO BEM ARRISCADA, repetimos. Feita à contracor-
rente da ideia dominante de exposição. Uma exposição mais
para ler do que para ver. E para pôr a pensar. As imagens são

textos e as obras de arte são notas de rodapé. 

E a notar também: seria impossível fazer uma exposição como esta
sobre uma pessoa de hoje. No tempo de Mário Dionísio não havia

e-mails, nem SMS, nem posts «para toda a gente» nos blogues e nas
«redes sociais». Telefonemas, sim. E muito do que não está nas cartas,
nos cartões, nos postais, nos telegramas foi dito ao telefone, ou nas
mesas dos cafés, ou nas casas de cada um, certamente muito nas casas
de Mário Dionísio e de Maria Letícia, sobretudo na da Av. Elias Gar-
cia, em Lisboa, onde viveram os dois desde 1940 até à morte de Mário
Dionísio, em 1993. E Maria Letícia até 2010.

Casa da Achada-Centro Mário Dionísio
1 de Outubro de 2016

privilegiámos a correspondência para MD, se bem que haja na expo-
sição algumas cópias de cartas de MD para outros (MD escrevia quase
sempre à máquina, ficando muitas vezes com cópia tirada a papel quí-
mico),  por ajudarem a perceber relações e problemas (o acontece nos

painéis «Escritores», «Polémicas», «A paleta e o mundo» e nas pare-
des «EGAPs», «Pintores», «Saída do PCP»). E reproduzimos ainda
por essas mesmas razões, algumas cartas de outros para outros  – a
chamada «correspondência de terceiros».  



PAINÉIS 1 E 2 - POSTAIS ILUSTRADOS

De ANDRÉ PARREAUX tradutor de poemas de MD para francês nos anos 40 ANTÓNIO ANICETO MONTEIRO matemático, exilado nos anos 40 (ver PAINÉIS 5 e 7) AUGUSTO ABELAIRA
escritor, frequentador da Tertúlia do Bocage, MD escreveu sobre AA e AA escreveu sobre MD, AA esteve com MD na direcção de programas da RTP, não há mais correspondência AA no Arquivo MD
CARLOS DE OLIVEIRA grande amigo de MD desde os anos 40, MD escreveu sobre CO, CO ofereceu um dos seus quadros a MD e MD vários quadros seus a CO, um dos quais é o seu retrato,
frequentador da Tertúlia do Bocage, não há mais correspondência CO no Arquivo MD CRISTÓVÃO SANTOS professor, colega de MD no Colégio Moderno, frequentador da casa de MD, nomea-
damente dos serões de sábado DAVID BRAGANÇA GIL primo e amigo de MD que lhe ofereceu vários quadros seus, doados pela filha de DBG à CA-CMD EUGENIO LURAGHI crítico de arte
italiano estudioso e editor da obra de Portinari, foi enviando a MD obras suas, MD fez crítica a um livro seu sobre Portinari FERNANDO BRAGANÇA GIL primo e amigo de MD que lhe ofereceu
vários quadros seus, cientista, professor universitário, fundador do Museu da Ciência, um dos fundadores da CA-CMD FERNANDO LOPES GRAÇA músico (ver PAINÉIS 4, 5, 7) FERNANDO
PITEIRA SANTOS grande amigo de MD desde a Faculdade, expulso do PCP em 1952, paginava com ele a Gazeta Musical e de todas as Artes, historiador, director do Diário de Lisboa depois do
25 de Abril, professor da Fac. Letras, MD escreveu sobre ele, não há mais correspondência FPS no Arquivo - STELLA PITEIRA SANTOS mulher de FPS - MÁRIO SOARES - MARIA BAR-
ROSO há mais correspondência quer de um quer de outro no Arquivo MD, MB leu poemas de MD em recitais, MD escreveu sobre MB FRANCISCO KEIL DO AMARAL arquitecto,  amigo de
MD (ver PAINEL 5, José Huertas Lobo, PAREDE 3, PAINEL 8) - MARIA KEIL artista plástica, fez a orientação gráfica de A Paleta e o Mundo (ver  PAINEL 8) GERMANO NEVES professor, amigo
de MD, frequentador da casa de MD com quem passou férias nos anos 40 ILSE LOSA escritora, amiga de MD (ver PAINÉIS 5, 7 e 8) - ARMÉNIO LOSA arquitecto, amigo de MD (ver PAINEL 8)

De JACINTO BAPTISTA jornalista, director do Diário Popular depois do 25 de Abril, amigo e admirador de MD JACQUES FRESSARD professor francês que viveu em Lisboa nos anos 60, tradutor de
poemas de MD para francês, fez, a pedido de MD, uma revisão atenta de Le feu qui dort e a ele se deve a mudança do título do livro, há muito mais correspondência JF no Arquivo MD JOÃO JOSÉ
COCHOFEL escritor, editor das Iniciativas Editoriais, grande amigo de MD que lhe pintou o retrato, companheiro de lutas e polémicas, os dois sempre do mesmo lado, frequentador da Tertúlia do Bocage e
da casa de MD, nomeadamente nos serões de sábado (ver PAINÉIS 4 e 7), há muito mais correspondência JJC no Arquivo MD e também de terceiros entregue por JJC a MD JOÃO SIMÕES arquitecto,
amigo de MD, frequentador da casa de MD, nomeadamente dos serões de sábado - JOSEFINA SIMÕES mulher de João Simões MARIA JOÃO SIMÕES filha de João e Josefina Simões, frequentadora
da casa de MD, amiga da filha de MD, arquitecta, viveu e trabalhou em África depois do 25 de Abril, há mais correspondência JS e MJS no Arquivo MD JOAQUIM NAMORADO escritor, professor de mate-
mática, grande amigo de MD até à morte (ver PAINÉIS 3, 5, 7 e 8), há muito mais correspondência JN no Arquivo MD JOEL SERRÃO professor, historiador, amigo de MD, há  mais corresondência JS no
arquivo MD, nomeadamente com impressões de leitura  de livros de MD JORGE DE MACEDO professor, historiador, colega de MD no Colégio Moderno, amigo de MD até ter mudado de posição política
(anos 60), há mais correspondência no Arquivo MD (ver PAINÉIS 7 e 8) JOSÉ CHÁVEZ MORADO pintor da América do Sul entrevistado por MD para Encontros em Paris JOSÉ GOMES FERREIRA
escritor, grande amigo de MD que escreveu sobre JGF, e fez o seu retrato, frequentador da Tertúlia do Bocage, não há mais correspondência JGF no Arquivo MD (ver PAINEL 7) - ROSALIA mulher de JGF,
amiga de juventude de ML, ambas alunas de Francine Benoit - ALEXANDRE VARGAS filho de JGF e Rosalia, ex-aluno de MD, escritor, há mais correspondência AV  no Arquivo MD LUDGERO PINTO
BASTO médico, pertenceu ao Comité Central do PCP, amigo de MD desde os anos 40 até à morte de MD, escreveu depoimento sobre MD, era médico de ML (ver PAINEL 4), há mais correspondência LPB
no Arquivo MD LUIS ELIAS CASANOVAS engenheiro, pertenceu à redacção da Vértice nos anos 50, mais tarde frequentou a casa de MD que lhe ofereceu um quadro seu, fundador da CA-CMD, há mais
correspondência LEC no Arquivo MD LUIS MIGUEL NAVA escritor, professor, assistente de MD na Faculdade de Letras - Técnicas de Expressão do Português MANUEL FERREIRA militar, escritor, pro-
fessor, amigo e admirador de MD (ver PAINEL 6), há mais correspondência MF no Arquivo MD MARIA AMÁLIA DIAS amiga de MD e ML, frequentadora da casa de MD, nomeadamente dos serões de
sábado, MD ofereceu um quadro seu a MAD, há mais correspondência MAD no Arquivo MD-ML sobretudo para ML MARIA DA GRAÇA AMADO DA CUNHA pianista, amiga de MD e de ML, MGAC e ML
ambas alunas  de Francine Benoit, frequentadora da casa de MD, nomeadamente dos serões de sábado, Roger Avelar (marido) foi fundador da CA-CMD (ver PAINEL 4), há mais correspondência MGAC e RA
no Arquivo MD-ML MARIA JOSÉ TAXINHA amiga de juventude de ML, executante da tapeçaria de MD «Ribeira do Tejo», frequentadora da casa de MD e ML, nomeadamente dos serões de sábado, dirigiu
o instituto de restauro José de Figueiredo do Museu de Arte Antiga, depois de vários estágios no estrangeiro, há mais correspondência MJT no Arquivo MD, sobretudo para ML MARIA DE LOURDES BEL-
CHIOR professora da Faculdade de Letras de Lisboa, escreveu sobre MD, exerceu cargos em Paris (FCG) e no Brasil. há mais correspondência MLB no Arquivo MD, também para ML MÁRIO BARATA
crítico de arte brasileiro, há mais correspondência MLB no Arquivo MD, nomeadamente no dossier AICA, MATILDE ROSA ARAÚJO professora e escritora, amiga de MD e ML, há mais correspondência
MRA no Arquivo MD-ML PANOS DZÉLÉPY arquitecto grego que MD conheceu em Paris em 1946 SIDÓNIO MURALHA escritor, amigo de MD, foi viver para o Brasil, MD escreveu sobre SM (ver PAINEL
4), há muito mais correspondência SM no Arquivo MD VERGÍLIO FERREIRA escritor, professor, amigo de MD até aos finais dos anos 60 (ver PAINÉIS 6, 7 e 8), há muito mais correspondência VF no
Arquivo MD VITORINO MAGALHÃES GODINHO historiador, professor, amigo de MD desde a Faculdade, exilado em França antes do 25 de Abril, Ministro da Educação depois do 25 de Abril, foi essa nomeação
que fez com que MD não abandonasse o cargo de presidente da Comissão para o Estudo da Reforma Educativa, há mais alguma correspondência VMG e família no Arquivo MD VÍTOR PALLA pintor e arquitecto.

Retrato de uma época e de uma constelação de amizades
ou de simples conhecimentos, dentro e fora de portas. Um
hábito e um gosto: mandar aos amigos postais ilustrados,
de perto ou de longe, nas férias, nas viagens. Imagens das
terras visitadas, de obras de arte vistas. E também nas fes-
tas natalícias e no mudar de ano, felicitações, lembranças.
Por vezes respostas.
Alguns dos postais (há centenas na Correspondência MD
e ML) são endereçados não só a MD, mas também a ML. Al-
guns mesmo só a ML, referindo MD. Vários são assinados
por casais e filhos, famílias.
E há aqueles que não são bem postais, mas cartões, com
reproduções de desenhos dos próprios.
Não foram escolhidos completamente ao acaso, mas
quase. De gente conhecida e desconhecida.
Talvez digam mais do que à primeira vista parece. Por
exemplo, quais os países, mesmo aqui ao pé da porta,
então desconhecidos e descobertos. E descobre-se que
países de Leste e até Cuba foram visitados por portugue-
ses antes do 25 de Abril.  



PAINEL 3 - SANATÓRIO DO CARAMULO. 1940

PAINEL 4 - BENTO DE JESUS CARAÇA
E AS CONFERÊNCIAS DO GRÉMIO ALENTEJANO. 1943-1944

● 3 cartas de EMÍRCIO TEIXEIRA PINTO a MD, Set. e Out. 1940. Existe mais correspondência ETP no Arquivo MD
● 1 carta de MD a JOAQUIM NAMORADO, 27/11/1940. Existe mais correspondência no Arquivo MD-ML, também de Guilhermina Namorado. A correspondência JN está depositada
no Museu do Neo-Realismo. Ver painéis 2, 5, 7 e 8
● 1 carta de JOAQUIM NAMORADO a MD, 7/2/1941. Existe mais correspondência no Arquivo MD-ML, também de Guilhermina Namorado. A correspondência JN está depositada
no Museu do Neo-Realismo. Ver painéis 2, 5, 7 e 8
● 2 cartas de MANUEL TAPIA a MD, 9/7/1942 e 5/11/1942
● 1 carta de LEONÍDIO GOMES a MD, 5/1/1952. Ver painel 5, Flausino Torres
● 1 carta de MD a LEONÍDIO GOMES, 16/9/1953 

● 5 cartas de BENTO DE JESUS CARAÇA a MD, 15/10/1941, 4/6/1942, 12/5/1943, 17/5/1943, 27/5/1943 
● 1 cartão de BENTO DE JESUS CARAÇA a MD, 22/4/1943  
● 2 cartas de FERNANDO LOPES GRAÇA a MD, s. d. [1943].  Ver painéis 1, 5 e 7
● 2 cartas de JOÃO JOSÉ COCHOFEL a MD, 26/4/1943 e 12/5/1943. Existe mais correspondência JJC no Arquivo MD-ML. Ver painéis 2 e 7
● 2 cartas de SIDÓNIO MURALHA a MD, 12/5/1943 e 21/5/1943. Existe mais correspondência no Arquivo MD-ML e também da Fundação Sidónio Muralha no Brasil. Ver painel2 
● 1 carta de MARIA DA GRAÇA AMADO DA CUNHA a ML, 2/11/1998. Existe mais correspondência MGAC no Arquivo MD-ML. Ver  painel 2. 

Mário Dionísio esteve alguns meses no
Sanatório do Caramulo donde saiu
ainda doente por falta de recursos. Um
familiar, Emírcio Teixeira Pinto, foi-lhe
emprestando dinheiro para pagar a es-
tadia. No Sanatório, MD leu e escreveu.
Começou um romance, nunca acabado,
«A Ponte Invisível», que retomou em
1945 e, em 1982, com o título «Sanató-
rio». Conta que desistiu depois de ter
lido A Montanha Mágica de Thomas
Mann. 
Os doentes representaram no Carnaval
de 1941 uma revista escrita por MD, com
2 quadros (o 1.º com 15 cenas, o 2.º com
13). O original está no Arquivo MD.
A continuação do tratamento da tuber-
culose em casa, em Lisboa, donde MD
durante três anos pouco saíu, foi deter-
minante para as leituras e para a escrita
de MD, para esse «novo amor» chamado
pintura e para as amizades prolongadas.

Existem no Arquivo MD 11 cartas e car-
tões de Bento de Jesus Caraça a MD, so-
bretudo sobre um livro de MD para a
Biblioteca Cosmos sobre moderna poe-
sia portuguesa que ele nunca chegou a
escrever e sobre as Conferências no
Grémio Alentejano. Há também fotogra-
fias do seu funeral. A fotografia reprodu-
zida no painel esteve longos anos numa
estante da biblioteca de MD que escre-
veu vários textos sobre Bento de Jesus
Caraça e participou em numerosas ho-
menagens a BJC (ver Bibliografia MD).  



PAINEL 5 - ALGUNS AMIGOS
Reduzir os amigos de MD a 8 não foi tarefa fácil. O espaço da sala e a dimensão dos painéis comandaram. Pode-se evidentemente
perguntar, e com razão: porque não colocar Ilse Losa e Joaquim Namorado ao lado dos escritores? E porque não colocar aqui
Ferreira de Castro, Fernando Namora, Manuel Ferreira, Cardoso Pires, que ficaram no painel dos escritores? E porque não apa-
recem aqui Manuel Filipe, Avelino Cunhal, José Júlio e outros pintores? E João José Cochofel que ficou disperso por outros
painéis? E mesmo Rui-Mário Gonçalves, que não aparece de todo? E outros que, ao contrário de Carlos de Oliveira, José Gomes
Ferreira, Augusto Abelaira, Fernando Piteira Santos, têm no Arquivo MD mais correspondência além de postais? Os assuntos
escolhidos para esta exposição e os assuntos tratados nas cartas talvez justifiquem estas escolhas e os «esquecimentos».

FRANCISCO CASTRO RODRIGUES
Arquitecto. Casado com Maria de Lourdes, actriz. Fundador da CA-CMD onde par-
ticipou em várias actividades. Esteve vários anos na direcção da SNBA, nomea-
damente quando aí se realizaram as Exposições Gerais de Artes Plásticas e
quando a PIDE a encerrou em 1952. Participou nas EGAPs. Foi para o Lobito em
1954 onde viveu até 1988, vindo a Lisboa de vez em quando. Conta a sua vida e
as fortes relações com MD em Um cesto de cerejas, editado pela CA-CMD em
2009. São longas as cartas que escreveu a MD. No Arquivo MD, existem também
cartas de MD a FCR, pondo questões. MD ofereceu a FCR 5 quadros seus e uma
serigrafia. Por testamento, FCR doou dois desses quadros à CA-CMD, um deles
reproduzido no painel. Ver painel 8
● 1 carta de FRANCISCO CASTRO RODRIGUES a MD, 10/9/1952 
● Excertos de 2 cartas de FRANCISCO CASTRO RODRIGUES a MD
e ML, 1/1/1955 e 6/8/1983 
● 1 carta de FRANCISCO CASTRO RODRIGUES a MD e ML,
21/3/1961 (não enviada por correio por descrever a situação em Angola
no início da Guerra Colonial)

JOSÉ HUERTAS LOBO
Arquitecto e professor. Amigo de MD desde a juventude. Morou no mesmo prédio
de MD e ML, depois do casamento com Irisalva Moita, fundadora da CA-CMD. Fre-
quentava muito a casa de MD, incluindo os serões de sábado. Existe no Espólio
MD uma pequena aguarela de JHL (exposta em «28 artistas amigos de MD»).
Desde os tempos de estudante, organizou sessões de divulgação de História de
Arte, através de painéis por ele realizados. Participou nas EGAPs e no Inquérito à
Arquitectura Popular Portuguesa. Escreveu em revistas e jornais, nomeadamente
na Vértice. Tem várias obras publicadas e estudos por publicar. Existe mais corre-
pondência e fotografias JHL no Arquivo MD. 
● 1 carta de JOSÉ HUERTAS LOBO a MD, 16/8/1953 
● 5 postais ilustrados de JOSÉ HUERTAS LOBO a MD e a MD e ML,
1/6/1950, 18/10/1955, 31/10/1955, 12/11/1955, 30/3/1972
● 1 carta de JOSÉ HUERTAS LOBO com as suas disposições mortuá-
rias entregue a MD, 23/7/1985

JOAQUIM NAMORADO

Escritor e professor de matemática. Amigo de sempre de MD que lhe ofereceu al-
guns quadros seus e pintou a óleo o seu retrato. No Arquivo MD, há numerosas
cartas de Joaquim Namorado, que vivia em Coimbra, para MD e também cópias
de cartas de MD para JN. A correspondência de JN está depositada no Museu do
Neo-Realismo. MD escreveu sobre JN e JN escreveu sobre MD (ver Bibliografia
MD). Ver painéis 2, 3, 7 e 8  
● 2 cartas de JOAQUIM NAMORADO a MD timbradas Vértice,
1/8/1947 e 21/4/1948
● 2 cartas de JOAQUIM NAMORADO a MD,1/3/1951 e 30/8/1952
● Parte de depoimento de MD sobre JOAQUIM NAMORADO lido na
RDP no dia da morte de JN, 30/12/1985 
● 1 carta de GUILHERMINA NAMORADO a ML e ED, 18/11/1993 

ILSE LOSA

Escritora. Judia alemã exilada em Portugal durante a 2.ª guerra mundial. Viveu no
Porto. Casada com Arménio Losa, arquitecto. Ambos amigos de MD. Traduziu tex-
tos de MD para alemão. No Arquivo MD estão mais de 50 cartas e postais enviados
por IL a MD e algumas a ML, vários também de Arménio Losa. Muitos sobre livros
de MD e livros publicados ou a publicar de IL, actividades culturais no Porto, co-
laboração na imprensa, antologias em alemão onde MD figura, polémicas. São 10
as cópias de cartas de MD a IL. Está em preparação um volume da correspon-
dência toda de IL. Ver painéis 1, 7 e 8 
● 5 cartas de ILSE LOSA a MD, 5/11/1951, 10/5/1953, 28/8/1953,
28/9/1955, s. d. [anos 50]
● 2 cartas de ILSE LOSA e ARMÉNIO LOSA a MD, 22/6/1958 e
26/6/1977

ANTÓNIO ANICETO MONTEIRO

Matemático. Colaborador de Bento de Jesus Caraça na Biblioteca Cosmos. Exi-
lado de Portugal nos anos 40. MD refere o reencontro com AAM no seu Diário,
em 1977, que originou um poema publicado em Terceira Idade. Há mais corres-
pondência AAM no Arquivo MD. Ver painéis 1 e 7 (Ficha 14)  
● 5 cartas de ANTÓNIO ANICETO MONTEIRO a MD, 8/12/1944,
10/1/1945, s. d. [anos 40], 3/10/1965, 28/8/1979 

FERNANDO LOPES GRAÇA

Músico. Participou na chamada «polémica interna do neo-realismo» na revista
Vértice do mesmo lado de MD,  Carlos de Oliveira, Cochofel e outros. Afastou-se
do PCP na mesma altura de MD, tendo regressado mais tarde. Musicou poemas
de MD, dois deles publicados em Marchas, danças e canções. MD escreveu sobre
FLG. Pôs MD em contacto com Vieira da Silva. Frequentou a casa de MD, nomea-
damente nos serões de sábado (anos 50-60). Há mais correspondência FLG no
Arquivo MD. Ver painéis 1, 4, 7   
● 1 carta de FERNANDO LOPES GRAÇA a MD, 2/10/1945
● 5 cartões de FERNANDO LOPES GRAÇA a MD, 1/8/1958, 3/2/1966,
2/1/1968, 16/7/1969, 21/8/1964 

FLAUSINO TORRES

Professor de história. Viveu em Tondela. Colaborador da Biblioteca Cosmos de
Bento de Jesus Caraça. Militante do PCP, foi afastado em 1968. Exilado a partir
de 1965, estava em Praga na altura da «Primavera de Praga» sobre a qual escre-
veu A Batalha de Praga. MD visitou FL em Tondela, antes e depois de serem os
dois militantes do PCP.  MD fala do reencontro com FL em Autobiografia. Há mais
correspondência FL e algumas fotografias em Tondela no Arquivo MD. O filho,
Cláudio Torres, é fundador da CA-CMD. Ver painel 3
● 2 cartas de FLAUSINO TORRES a MD, s.d. e 31/1/1944 

JOSÉ CARVALHO

Topógrafo. Artista autodidacta. Amigo de MD e seu companheiro nos anos 30. Há
mais correspondência JC no Arquivo MD. Sem outros dados biográficos conheci-
dos.     
● 3 cartas de JOSÉ CARVALHO a MD, 20/6/1938, 4/9/1941 e
10/3/1942 



PAINEL 6 - ALGUNS ESCRITORES
São apenas 15 os escritores reunidos neste painel. De idades e características muito diversas. Nos painéis 1 e 2 (postais), 3 (Ca-
ramulo), 4 (amigos), 5 (conferências do Grémio Alentejano), 7 (Polémicas), 8 (A Paleta e o Mundo) e nas paredes 1 e 2 (pintores)
há mais correspondência de outros escritores, e também destes, alguns dos quais foram também pintores.  A existência de re-
lação ou o tipo de relação de MD com parte deles poderá ser uma surpresa ou estar simplesmente esquecida. Mostrá-la  contri-
buirá, na melhor das hipóteses, para enriquecer ou mudar pontos de vista e visões sobre alguns escritores muito conhecidos,
conhecidos, desconhecidos ou esquecidos e sobre MD. Ou seja: sobre o lugar e as preocupações de alguns dos «actores» da
literatura portuguesa do século xx e, porque não?, sobre essa mesma literatura e o meio literário, mais político para uns do que
para outros.

JOSÉ CARDOSO PIRES
Escritor (romancista e contista), mais novo que MD, amigo de MD. Referido em Au-
tobiografia e nos diários de MD (Passageiro clandestino, Diário). Jornalista, foi di-
rector-adjunto do Diário de Lisboa. MD publicou vários textos sobre JCP a partir de
1949 e fez o prefácio à 6.ª edição de O anjo ancorado. JCP escreveu sobre MD
(ver Bibliografia MD).  Existe mais correspondência JCP no Arquivo MD. Ver tam-
bém painel 7 (Amigos da Vértice)   
● 4 cartas de JOSÉ CARDOSO PIRES a MD, s. d. [anos 40], 12/8/1952,
15/6/1958 e 6/4/1977 ● 2 cartões de JOSÉ CARDOSO PIRES a MD, s.
d. [1 de 1965, 1 de 1977]  ● 1 carta de MD a JOSÉ CARDOSO PIRES,
s. d. [1963] 

O retrato reproduzido no painel é de Júlio Pomar

ANTÓNIO RAMOS ROSA
Escritor muito mais novo que MD, sobretudo poeta. Também desenhador. Viveu
anos no Algarve. Abundantemente premiado. Pertenceu ao MUD Juvenil. Recusou
prémio do SNI em 1971. .
● 2 cartas de ANTÓNIO RAMOS ROSA a MD, 3/2/1959 e 5/2/1957

O retrato reproduzido no painel é de Emerenciano

ANTÓNIO REIS
Poeta, depois cineasta, mais novo que MD. Viveu no Porto. MD fez depoimento
sobre o seu filme Trás-os-Montes, quando não foi considerado «de qualidade» (ver
Bibliografia MD). Ver também  painel 8
● 1 carta de ANTÓNIO REIS a MD, 3/2/1979 

MANUEL FERREIRA
Militar, escritor, mais tarde professor de Literaturas Africanas na Faculdade de Le-
tras de Lisboa. Amigo de MD com quem começou a relacionar-se por cartas nos
anos 40. Frequentou a Tertúlia do Bocage. Pertenceu aos corpos gerentes da So-
ciedade Portuguesa de Escritores, extinta pelo governo de Salazar em 1965, e da
Associação Portuguesa dos Escritores, nascida em 1972. Trabalhou na RTP depois
do 25 de Abril. Há numerosa correspondência MF no Arquivo MD (mais de 20 car-
tas, cartões, telegramas, enviados de Cabo Verde, Goa, Caldas da Rainha, Angola,
Lisboa onde se fixou nos anos 60, além de cópias de cartas de MD). Ver painel 2.  
● 6 cartas de MANUEL FERREIRA a MD, s. d. [anos 40], 12/8/1953,
24/7/1953, 10/6/1958, 12/5/1966 e 5/12/1977 ● 1 recorte de imprensa en-
viado por MANUEL FERREIRA a MD, Jul. 1963    

FERNANDO NAMORA
Médico e escritor da geração de MD, seu amigo. Fernando Namora também pintou.
MD escreveu sobre FN (ver Bibliografia MD). Há no Arquivo MD 17 cartas e cartões
de Fernando Namora, vários sobre livros de MD, e 5 cópias de cartas de MD a FN,
algumas com opiniões sobre livros de FN.  Ver painel 8
● 3 cartas de FERNANDO NAMORA a MD, 22/[?/1943?], 20/5/1960,
23/5/1960 ● 4 cartões de FERNANDO NAMORA a MD, 21/10/1961,
30/1/1966, 17/10/1974, 29/12/1975 ● 1 carta de MD a FERNANDO NA-
MORA, 21/5/1960 

O retrato reproduzido no painel é um auto-retrato 

VERGÍLIO FERREIRA
Escritor e professor (Liceu de Évora e, a partir dos anos 60,  Liceu Camões, em
Lisboa, onde foi colega de MD). Amigo de MD até ao corte de relações nos finais
dos anos 60. VF pertenceu ao júri que atribuiu a MD o Grande Prémio de Ensaio
da SPE e discursou no jantar da entrega do prémio (1964). MD pertenceu ao júri
que atribuiu o Prémio Camilo Castelo Branco a Aparição de VF. A numerosa cor-
respondência existente no Arquivo MD (onde também há fotos da autoria de VF)
começa em 1950 e termina quando VF se fixa em Lisboa. Carlos Serra realizou
um trabalho sobre essa correspondência. Ver painéis 2, 7 e 8 
● 4 cartas de VERGÍLIO FERREIRA a MD, 16/7/1950, 13/7/1951,
9/2/1952, 3/6/1953 ● 1 extracto de carta de VERGÍLIO FERREIRA a
MD, 19/4/1955  ● 1 extracto de carta de MD a VERGÍLIO FERREIRA,
19/4/1955    

JOSÉ RODRIGUES MIGUÉIS
Romancista, jornalista. Viveu muitos anos nos EUA. Colaborou com MD em jornais
e revistas. MD escreveu sobre JRM (ver Bibliografia MD).   .
● 1 carta de JOSÉ RODRIGUES MIGUÉIS a MD, 1/2/1948 ● 1 cartão
de JOSÉ RODRIGUES MIGUÉIS a MD, 10/7/1958

JORGE DE SENA
Engenheiro, escritor, professor. Muitos anos exilado no Brasil e nos EUA. Incluiu
poemas de MD nas suas antologias, «líricas portuguesas» (ver Bibliografia MD).
● 1 carta de JORGE DE SENA a MD, 7/3/1951 ● 1 carta timbrada Por-
tugália de JORGE DE SENA a MD, Fev.1958 ● 1 carta de MD a JORGE
DE SENA, Fev.1958 

A caricatura reproduzida no painel é de Vasco

JOÃO GASPAR SIMÕES
Crítico literário, ensaísta, romancista da geração da Presença. Fez crítica aos livros
de MD e MD escreveu sobre ele (ver Bibliografia MD). Há mais correpondência JGS
no Arquivo MD. 
● 3 cartas de JOÃO GASPAR SIMÕES a MD, 24/11/1946, 14/2/1947 e
11/3/1947

O retrato reproduzido no painel é de Arlindo Vicente 

MIGUEL TORGA
Médico e escritor da geração da Presença. Viveu em Coimbra. Esteve
preso durante a ditadura.
● 1 carta de MIGUEL TORGA a MD, 1/1/1937 

O retrato reproduzido no painel é de Arlindo Vicente

JOSÉ RÉGIO
Professor e escritor da geração da Presença. Também artista plástico. Colaborador
de jornais. Há 1 original JR no Arquivo MD. 
● 1 carta de JOSÉ RÉGIO a MD, 25/10/1949 ● 1 cartão de JOSÉ
RÉGIO a MD, Fev.1966

O retrato reproduzido no painel é de Abel Manta

VITORINO NEMÉSIO
Professor universitário, escritor de uma geração anterior à de MD.  Pertenceu à
Revista de Portugal. Escreveu poemas em francês.Há mais correspondência VN
e 2 originais VN no Arquivo MD. 
● 3 cartas de VITORINO NEMÉSIO a MD, 28/7/1937, 19/8/1937 e
23/10/1949

O retrato reproduzido no painel é de António Dacosta

ADOLFO CASAIS MONTEIRO
Escritor. Foi director da revista Presença. Preso durante a ditadura. Expulso do en-
sino. Exilado no Brasil a partir de 1954.  MD escreveu sobre ACM (ver Bibliografia
MD).
● 2 cartas de ADOLFO CASAIS MONTEIRO a MD, 16/8/1938 e
22/12/1938

O retrato reproduzido no painel é de António Dacosta

ALBERTO DE SERPA
Escritor de uma geração anterior à de MD. Colaborou na Presença e pertenceu à
Revista de Portugal. Preso durante a ditadura. Há mais correspondência AS no Ar-
quivo MD.
● 2 cartas de ALBERTO DE SERPA a MD, 24/2/1938 e 19/5/1938 

O retrato reproduzido no painel é de António Carneiro

FERREIRA DE CASTRO
Escritor quase 20 anos mais velho do que MD, amigo de MD que o refere em Pas-
sageiro Clandestino. FC emigrou aos 12 anos para o Brasil onde começou a escre-
ver romances. Regressou a Portugal em 1919, escrevendo muito em jornais. MD
publicou textos sobre FC (ver Bibliografia MD). Há mais correspondência FC no Ar-
quivo MD, nomeadamente longas cartas sobre livros de MD. 
● 5 cartas de FERREIRA DE CASTRO a MD, 7/8/1945, 27/5/1951,
1/8/1951, 9/6/1953, 4/3/1966 ● 1 carta de MD a FERREIRA DE CAS-
TRO, 8/8/1947

O retrato reproduzido no painel é de Stuart de Carvalhais   



PAREDES 1 E 2 - 12 PINTORES que se corresponderam 
com Mário Dionísio e lhe ofereceram obras suas

ANTóNIO
AUGUSTO
DE OLIVEIRA
Desenho a
lápis, 1941
20 x 17
EA-OT-D-13

JOãO BAILOTE
Óleo s/
serapilheira,
s.d., 41 x 27 
EA-OT-P-5

ROGéRIO
DE FREITAS
Acrílico 
s/ papel, 1991,
46 x 33,5
EA-OT-P-14

ABEL SALAzAR
Sob a chuva
Óleo s/ madeira, s.d.
42,5 x 48,5
EA-OT-P -23

Pintura s/ papel, s.d.,
27,5 x 15
EA-OT-P-24

Desenho 
a tinta-da-china
s.d., 20,5 x 26
EA-OT-D-27

MARIA HELENA
VIEIRA DA SILVA
Guache, [1963]
27 x 24,5
EA-OT-P-27 

JúLIO RESENDE
Aguarela, 1977
69 x 49
EA-OT-P-22 

JúLIO
Desenho a
tinta-da-china,
1976, 
26,5 x 15
EA-OT-D-15
Desenho a
tinta-da-china,
1959, 
33,5 x 21,5
EA-OT-D-30

JOSé JúLIO
2.ª variação sobre 
um tema de Braque,
1952
Óleo s/ madeira,
61 x 80,5
EA-OT-P-15 
Carrocel, 1955L
Litografia, 34 x 21,5
P. A., IV/XV
EA-OT-G-8

MANUEL FILIPE
Mastros
1968 
Pintura 
s/ platex,
84 x 67
EA-OT-P-12
Caligrafia
1980
Pintura 
s/ aglomerado
de madeira,
63,5 x 48,5
EA-OT-P-13

CARLOS SCLIAR
Gravura,1951,
P.A., 25,5 x 18,5
EA-OT-G-11
Gravura, s.d.,
20 x 15
EA-OT-G-39
Gravura, 1949 
30,5 x 20
EA-OT-G-38

CâNDIDO PORTINARI
Desenho a lápis
de cera, 1955 
32 x 30
EA-OT-D-22
Desenho 
a tinta-da-china,
1951 
24 x 19
EA-OT-D-23 

ANTÓNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA
Viveu sempre em Cabo Verde, excepto quando veio estudar para Lisboa nos anos
30. MD refere-o na Autobiografia como um dos três amigos que pintava e o puse-
ram a pintar. Terá pintado, esculpido e feito cerâmica a vida inteira. .
● 1 carta de ANTÓNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA a MD, s.d. [1987
ou pouco depois] 

ABEL SALAZAR
Cientista e pintor. Viveu no Porto. Expulso do ensino. Expôs nas EGAPs. MD es-
creveu sobre ele (ver Bibliografia MD) e participou no início da Fundação Abel Sa-
lazar.
● 1 carta de ABEL SALAZAR a MD, s. d. [1942 ou 1943] ● 1 carta de
MD a CARLOS BARROSO, 30/12/1953

AVELINO CUNHAL
Advogado, escritor e pintor. Pai de Álvaro Cunhal. Amigo de MD com quem come-
çou a pintar. Participou nas EGAPs. MD refere-o na Autobiografia e escreveu sobre
AC (ver Bibliografia MD). Há mais correspondência AC no Arquivo MD. 
● 3 cartas de AVELINO CUNHAL a MD, 6/8/1944, 24/8/1944 e 8/9/1948
● 2 cartas de AVELINO CUNHAL a ARS EDITORIAL 31/3/1948 e
15/5/1948  

MANUEL FILIPE
Professor de desenho e pintor. Amigo de MD. Participou nas primeiras EGAPs. MD
escreveu sobre MF (ver Bibliografia MD). Há mais correspondência MF no Arquivo
MD. Ver também parede 3
● 5 cartas de MANUEL FILIPE a MD, 5/12/1945, 17/3/1957(?),
19/12/1963, 19/5/1979 (tb para ML), 8/2/1980

CÂNDIDO PORTINARI
Pintor brasileiro que MD conheceu em Paris em 1946. MD fez entrevistas a CP, es-
creveu artigos e um livro, fez uma conferência sobre CP e refere-o em A Paleta e
o Mundo. Foi um dos fundadores do Projecto Portinari. Há inúmera correspondência
CP no Arquivo MD e também da mulher, do filho e do Projecto Portinari, que inclui
postais de boas-festas com reproduções de CP. Ver painéis 7 e 8
● 5 cartas de CÂNDIDO PORTINARI a MD, 26/7/1946, s.d. [1946], Nov.
1955, s.d. [1955], s.d. [1954].● 1 telegrama de JOÃO CÂNDIDO POR-
TINARI a MD, 16/76/1989 

JOSÉ JÚLIO
Professor de matemática, pintor. Participou nas EGAPs. Fundador da Cooperativa
Gravura. Amigo de MD que dele fala em Passageiro Clandestino. MD escreveu
sobre JJ (ver Bibliografia MD). A CA-CMD organizou uma exposição de obras de
JJ em 2012.  .
● 2 postais de JOSÉ JÚLIO a MD, Natal 1959 e 11/9/1959 ● 4 postais
com reproduções de obras de JOSÉ JÚLIO a MD, de1953 a 1962

JÚLIO
Engenheiro, escritor (Saul Dias), desenhador, pintor. Colaborador da Presença.
Irmão de José Régio. MD escreveu sobre Saul Dias e Júlio (ver Bibliografia MD).
Ver painel 8 .
● 4 cartões de boas-festas de JÚLIO a MD, 1954-1967● 1 carta de
JÚLIO a MD, 4/6/1977 ● 1 cartão (cópia) de MD a JÚLIO, 5/12/1955

JÚLIO RESENDE
Pintor. Viveu no Porto. MD escreveu sobre JR (ver Bibliografia MD) e participou
numa homenagem ao pintor em 1979.
● 5 cartas de JÚLIO RESENDE a MD, 30/11/1959, 11/1/1960, 5/5/1961,
1/6/1961 e 17/12/1979

VIEIRA DA SILVA
Pintora portuguesa, naturalizada francesa, que MD conheceu pessoalmente nos
finais dos anos 50. MD fez uma entrevista a VS, escreveu artigos sobre ela e tam-
bém a refere em A Paleta e o Mundo. VS aceitou que uma obra sua fosse reprodu-
zida em Le feu qui dort de MD.
● 2 cartas de MARIA HELENA VIEIRA DA SILVA a MD, s. d. [Dez.
1966] e 1/7/1967 ● 1 carta de ARPAD SZENES a MD, 28/7/[1967]

ROGÉRIO DE FREITAS
Editor, escritor,  pintor. RF editou em 1963, nas Realizações Artis, o álbum Portinari
de MD, que aguardava publicação desde os anos 40. MD fez crítica a um livro de
RF (ver Bibliografia MD). RF foi com MD aos Encontros de Genebra de 1969.      
● 2 cartas MD a ROGÉRIO DE FREITAS, 30/6/1955 e 29/10/1963 ● 1
cartão-convite para exposição de ROGÉRIO DE FREITAS a MD, Jan.
1989

JOÃO BAILOTE
Pintor. Proprietário de um café na sua terra, Albufeira (Algarve) onde expunha qua-
dros. Viajou e viu pintura pela Europa. MD conheceu-o em Albufeira nos anos 50.
Fala dele num Diário.
● 1 carta de JOÃO BAILOTE a MD, 27/11/1958

Os quadros que enchem as paredes [da casa de MD] têm duas origens e sinalizam dois vectores: as preferências e as amizades.
Assinalamos, entre outros, originais de Portinari (o grande pintor brasileiro que conheceu em Paris, de quem foi amigo e um
dos mais penetrantes críticos), Vieira da Silva, Abel Salazar (que lhe prometeu outros óleos, que MD nunca foi buscar ao seu
atelier do Porto, por timidez...), José Júlio, Júlio Resende (da série sobre o Recife), um desenho e um óleo de Júlio Pomar (um
velho amigo e cujos xVI desenhos, em 48, Mário Dionísio prefaciou. [...], Manuel Ribeiro de Pavia, Manuel Filipe. E além de um
quadro de Carlos de Oliveira, o grande poeta e escritor – também pintor só para os amigos – muito antes de morrer o queria «subs-
tituir» por outro oferecido ao velho companheiro, crítico e leitor atentíssimo [...]. E, também, ainda, obras de três Cunhais: Avelino,
o pai (além de pintor, escritor); Álvaro, o filho mais famoso; António, o mais novo e desconhecido, pois morreu apenas com
vinte e poucos anos – e pela amostra, era um pintor de verdadeiro talento. 

José Carlos de Vasconcelos, entrevista a Mário Dionísio , in JL, Junho 1982

AVELINO
CUNHAL
Óleo 
s/ madeira,
1942
36 x 44,5
EA-OT-P-7 

OBRAS EXPOSTAS

A
uto-retrato

CARLOS SCLIAR
Pintor brasileiro que MD conheceu em Paris e que entrevistou para Encontros em
Paris. Existe muito mais correspondência CS no Arquivo MD, nomeadamente car-
tões de boas-festas com gravuras CS até 1980. 
● 3 cartas de CARLOS SCLIAR a MD, 27/5/1951, 28/3/1952, e 1/7/1953
● 1 cartão de feliz ano novo de CARLOS SCLIAR a MD, [1973] 
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PAREDE 3 - AS EXPOSIÇÕES GERAIS DE ARTES PLÁSTICAS.
1946 e anos seguintes

PAREDE 4 - A SAÍDA DO PCP. 1952

Álvaro Cunhal
Desenho a lápis,1942
25 x 41
EA-OT-D-9 
Oferta da irmã do artista a MD
nos anos 60

CâNDIDO COSTA PINTO
Desenho a lápis de cor, 1936 
41,5 x 25
EA-OT-D-19

J. ARCO, Óleo s/ tela, 1949
45 x 54
EA-OT-P-2

MD pertenceu às comissões organizadoras das primeiras Exposições Gerais de Artes Plásticas, que se realizaram na SNBA, por
iniciativa da Comissão de Escritores, Jornalistas e Artistas do MUD. Não tinha júri. Os expositores, de várias «escolas» (umas
mais antigas, outras mais modernas) ou nunca tinham exposto no SNI ou comprometiam-se a nunca mais colaborarem com o
SNI ou seja o Governo de Salazar. MD fazia a ligação entre o PCP e o MUD e foi ele que escreveu o texto anónimo do catálogo
da 1.ª EGAP. As reuniões eram em casa de Francisco Keil do Amaral. MD só começou a expor na 2.ª, com o pseudónimo José
Alfredo Chaves. Um quadro seu foi apreendido, como outros, pela PIDE nesse ano. Expôs até 1953, já depois de se ter afastado
do PCP. Abandonou as EGAPs em 1954, quando vários artistas aceitaram expor na Bienal de S. Paulo via SNI. Das EGAPs  fala
na Autobiografia, em textos e entrevistas (ver Bibliografia MD).  Outros participantes da primeira hora tinham-se retirado antes,
por razões diferentes. Outros entraram depois.

● 1 cópia da carta da COMISSÃO ORGA-
NIZADORA DA II EGAP ao MINISTRO
CANCELA DE ABREU, s.d. [1947]  
● 1 carta de MD à COMISSÃO ORGANI-
ZADORA DA VIII EGAP, 1/5/1954
(doada por Francisco Castro Rodrigues que
tinha em seu poder várias cópias) 
● 1 carta de FRANCISCO KEIL DO
AMARAL a MD, s. d.
● 1 carta de MANUEL FILIPE a MD,
20/3/1946
● 2 cartas de J. ARCO (pseud.) a MD, s.
d. [1948] e 16/4/1948
● extracto de 1 carta de MANUEL FILIPE
a MD, s. d. [1945]
● 1 carta de CÂNDIDO COSTA PINTO a
MD, 1/6/1945
● cópia de 1 carta de CÂNDIDO COSTA
PINTO ao PRESIDENTE DA COMIS-
SÃO DOS ESCRITORES, JORNALIS-
TAS E ARTISTAS DO MUD, 25/8/1947

OBRAS EXPOSTAS
● J. Arco
● Cândido Costa Pinto

● 1 carta de MD [ao PCP], s. d. [Maio 1952] 
● 1 carta da DORL do PCP a MD , Nov.1952 
● 2 cartas do PCP a MD, s. d. [Maio e Junho 1952]
● 1 carta [de ÁLVARO CUNHAL a MD].  [Nov. 1960]
● 1 carta [de MD a ÁLVARO CUNHAL]. [[Nov. 1960]
● 1 cartão de ÁLVARO CUNHAL a MD, Dez.1987

OBRA EXPOSTA
● Alvaro Cunhal, desenho de 1942 

A correspondência de MD com o PCP em 1952, que acaba de ser publicada no catálogo da exposição do centenário no Museu
do Neo-Realismo, «Mário Dionísio - Passageiro  Clandestino», explica talvez como, ao propor passar a «simples simpatizante»,
por razões que indica,  MD foi «expulso» poucos meses depois. Existe também correspondência posterior, com Álvaro Cunhal,
de quem MD foi grande amigo, que se relaciona com esta «expulsão». MD fala um pouco deste assunto, que o marcou para toda
a vida, em Autobiografia e Passageiro Clandestino (diário inédito). E refere-o indirectamente noutros textos e tomadas de posição,
antes e depois do 25 de Abril.



PAINEL 7 - POLÉMICAS

São várias as polémicas que MD manteve ao longo da vida, algumas suscitadas por ele. Ficam aqui as duas mais determinantes,
ambas sobre o que é arte e o que não é, o que é isso de arte «revolucionária», o que é realismo e neo-realismo,  que poderia ser,
a relação (a inseparabilidade) entre «forma» e «conteúdo». Nelas entraria muita gente, incluindo «simples leitores».
Na altura da Ficha 14 MD pertencia ao PCP. Na altura da chamada «polémica interna do neo-realismo», MD (e outros) estava em
ruptura com o PCP e dele sairia. 
Esta «polémica» não terminou com o seu «encerramento» na Vértice, em 1954. Em 1955, José Marmelo e Silva (que não era neo-
-realista) propõe inesperadamente um encontro (comemorativo) entre todos os «neo-humanistas» que teriam começado a afir-
mar-se em 1937. Em 1957, óscar Lopes e Mário Sacramento põem reservas ideológicas ao 1.º volume de A Paleta e Mundo. Em
1963, o tema do «neo-realismo» regressa aos jornais, com nomes «velhos» e «novos» e com a partipação de jovens (Eduardo
Prado Coelho, Gastão Cruz). Aí, MD, já então pintor abstracto, leitor do «nouveau roman», cronista de assuntos vários, com a
Memória dum pintor desconhecido a nascer, abstem-se e explica porquê: o que desde 1937 tinha dito de pouco ou nada teria
servido e havia assuntos que, com censura, não se podiam dizer em público. Ou seja, a clarificação ficaria sempre por fazer.

● Acta da Assembleia dos «AMIGOS DA VÉRTICE» de Lisboa em que estiveram pre-
sentes  Maria Lamas, Alves Redol, António José Saraiva, Campos Lima (ver
parede 4), Victor Ramos, Cardoso Pires (ver painel 6), Lima de Freitas, Sena
Rego, Ângelo Veloso, Carlos Aboim Inglês, enviada a MD, 25/8/1952 
● 2 cartas de MD a LUIS ALBUQUERQUE, 20/1/1952 e 19/11/952 
● 1 carta timbrada Vértice de LUIS ALBUQUERQUE a MD, 20/12/1952
● 1 carta da REDACÇÃO DA VÉRTICE aos «AMIGOS DA VÉRTICE», 31/10/1952 
● 1 carta de JOÃO JOSÉ COCHOFEL a MD, 6/9/1953. Ver painéis 2 e 4
● 1 carta de CÂNDIDO PORTINARI a LIMA DE FREITAS, 3/9/1953 (enviada a MD)
● 2 cartas de MD a CÂNDIDO PORTINARI, 4/1/1954 e 7/10/953. Ver parede 1
● 1 carta de VERGÍLIO FERREIRA a MD, s. d. [1954]. Ver painéls 2, 6 e 8.
● 1 carta de JOAQUIM NAMORADO a MD, s. d. [Nov. 1954]. Ver painéis 2, 3, 5 e 8

● 2 cartas de JOSÉ MARMELO E SILVA a MD, 14/3/1955 e  15/4/1955
● 1 carta de MD a JOSÉ MARMELO E SILVA, 19/4/1955  
● 1 carta de MD a VERGÍLIO FERREIRA, 20/4/1955. Ver painéls 2, 6 e 8
● 3 cartas de a MD a ÓSCAR LOPES, 16/2/1957, 21/3/1057 e 29/3/1957. Ver painel 8
● 2 cartas de ÓSCAR LOPES a MD, 17/3/1957 e 28/3/1957. Ver painel 8
● 2 cartas de MD a MÁRIO SACRAMENTO, 4/5/1957 e 17/5/1957 
● 1 carta de MÁRIO SACRAMENTO a MD, 8/5/1957 
● 1 carta timbrada Seara Nova de ROGÉRIO FERNANDES a MD, 13/2/1964 
● 1 carta de MD a ROGÉRIO FERNANDES, 14/2/1964  

● 1 cartão de  CÂMARA REYS a MD, 14/10/1940 
● 1 carta de JOÃO PEDRO DE ANDRADE a MD, 11/1/1943
● 1 carta de MD a JOÃO PEDRO DE ANDRADE, 7/4/1943
● 2 cartas timbradas Seara Nova de MANUEL RICARDO a MD,  8/9/1943 e 4/9/1943
● 1 carta de MD a MANUEL RICARDO, 5/9/1943
● 1 rascunho de carta de MD a CÂMARA REYS, 20/9/1943
● 1 carta de MD a CÂMARA REYS, 24/10/1943
● 1 abaixo-assinado a CÂMARA REYS de FRANCISCO RAMOS DA COSTA,
JAIME PEREIRA GOMES, ANTÓNIO ANICETO MONTEIRO (ver painéis 1 e
5), JOSÉ GOMES FERREIRA (ver painel 2), EDMUNDO DE BETTENCOURT,
ANTONINO JOSÉ DE SOUSA, J. FERREIRA MARQUES, FRANCISCO
JOSÉ TENREIRO, GUSTAVO RAMOS DE CASTRO, ALVES REDOL, AR-
MINDO JOSÉ RODRIGUES, SOEIRO PEREIRA GOMES, JOSÉ DUARTE DA
SILVA PAULO, JOSÉ PEDRO DIAS JÚNIOR, MANUEL MENDES, EGÍDIO
NAMORADO, FRANCISCO EDUARDO PULIDO VALENTE (ver painel 8),
HENRIQUE TEIXEIRA DE SOUSA, ANTÓNIO NUNES, RUY D’ÁVILA, CAR-
LOS ATAÍDE FERREIRA, FERNANDES VIANA, MANUEL CAMPOS LIMA
(ver parede 4), RAUL Q. ROSA, JOFRE AMARAL NOGUEIRA, JORGE BOR-
GES DE MACEDO (ver painéis 2 e 8), FRANCISCO ABRANTES, MANUEL AU-
GUSTO ZALUAR NUNES, J. REMI TEIXEIRA FREIRE, 10/11/1943. O original
do documento não pertence ao Arquivo MD. 
● 2 cartas de MANUEL DE AZEVEDO a MD, 28/10/1943 e 27/11/1943 
● 1 carta de MD e MANUEL DE AZEVEDO, 7/11/1943



PAINEL 8 - A PALETA E O MUNDO
Segundo MD, a vontade de escrever aquilo que viria a ser A Paleta e o Mundo, uma parte da «polémica interna do neo-realismo»,
teria nascido das 8 conferências sobre Pintura Moderna, realizadas em 1953, na Faculdade de Ciências de Lisboa, a convite da
Associação de Estudantes. Propôs a edição do livro (que não estava escrito) a Lyon de Castro (Publ. Europa-América), ainda
sem o título que viria a ter, o que foi aceite uns tempos depois. O 1.º fascículo saiu em Maio de 1955, o 1.º vol. estava concluído
em 1956. A publicação do 2.º volume, muito maior do que o primeiro, sofreu atrasos (MD concluiu o estágio de professor, ingres-
sou no ensino oficial, esteve doente, etc.) e só terminou em Dezembro de 1962. A obra, com orientação gráfica de Maria Keil,
teve o Grande Prémio de Ensaio da SPE, financiado pela Gulbenkian, o que foi um «acontecimento» cultural e político. A pers-
pectiva da obra era marxista e alguém tinha dito a MD, quando saiu do PCP, «nunca mais farás nada». São muitos os recortes
de imprensa no Arquivo MD sobre A Paleta e o Mundo. é muita a correspondência que a ela se refere. Em Passageiro Clandestino
(diário inédido), MD fala frequentemente deste seu trabalho – entusiasmo, dificuldades, vontade de desistir, alegria por ter ter-
minado. Em 1963, é publicada a 1.ª parte com o título Introdução à Pintura, na Col. Saber, que terá edição castelhana em 1972. A
obra é reeditada sem imagens, em 1973-1974, na Col. Obras de Mário Dionísio.  

Alguns telegramas a MD por altura do Grande
Prémio de Ensaio (1963) e sua entrega (1964):
IVO CORTESÃO, HELIODORO CAL-
DEIRA, FRANCISCO CASTRO RODRI-
GUES (ver painel 5, fundador da CA-CMD), ILSE
LOSA E ARMÉNIO LOSA (ver painéis 1 e 5),
ARCÁDIA, EDUARDO SALGUEIRO, GE-
REMIAS DIAS, ANTÓNIO, SUSANA E
CRISTINA REIS, MARIA BARROSO E
MÁRIO SOARES (ver painel 1), BAPTISTA-
-BASTOS, FAMÍLIA BAETA NEVES,
ASSIS ESPERANÇA, SEABRA DINIZ,
MARIA KEIL E FRANCISCO KEIL DO
AMARAL (ver painéis 1 e 5 e parede 3), CÉSAR
DOS SANTOS, AVELAR DE AGUIAR,
JOSÉ LOBO, ORQUÍDEA QUARTIM E
JAIME, MARIA HELENA CARVALHO E
JOÃO COSTA NEVES (fundadores da CA-CMD),
FERNANDO NAMORA (ver painel 6), ANTÓ-
NIO REIS (ver painel 6), JÚLIO (ver parede 1),
JACINTO BAPTISTA (ver painel 2), OLÍVIA
E PAULO [LENCASTRE], ÓSCAR LOPES
(ver painel 7), LUIS FRANCISCO REBELLO,
ARCO (ver parede 3), AUGUSTA APARÍCIO,
MANUEL, FRANCISCO RELÓGIO, MIMI
E LUIS, LUISA RIBEIRO, PAULO QUIN-
TELA, GERMANO FERREIRA.

CORRESPONDÊNCIA MÁRIO DIONÍSIO
Para lá dos 1875 documentos – cartas, postais, telegramas, cartões de visita – arquivados em DOS-1 a DOS-7 (Espólio Literário MD) cujo inventário Natércia Coimbra fez entre 1994 e
1996, com Maria Letícia Clemente da Silva, existe muita outra correspondência, antes e depois da morte de Mário Dionísio, de e para MD e/ou ML (e também alguma de outros para
outros), que também inclui ofícios, circulares e respostas de MD ou ML, noutras caixas e dossiers, principalemnte em:
DOS-AICA (Associação Internacional dos Críticos de Arte) - cerca de 24, DOS-CMP (Conselho Mundial da Paz) cerca de 7, DOS-GPE (Grande Prémio de Ensaio) - cerca 125, Cx.18 (Espólio
Artístico - Exposições) - cerca de 30, A-APU-AP-DN (Arq. Pessoal, Documentos de Nomeação) - cerca de 23, A-APU-CO-CSR (Arq. Pessoal, Comissão de Saneamento e Reclassificação)
- 5, A-APU-CO-CTA (Arq. Pessoal, Comissão dos Textos de Apoio) - cerca de 23; A-APU-CO-CERA (Arq. Pessoal, Comissão da Reforma Educativa - 8, A-APU-E.Sec-OE (Arq. Pessoal,
Ensino Secundário, Orientação de Estágios) - cerca de 86, A-APU-E.Sec-V (Arq. Pessoal, Ensino Secundário, Vária) - 6, A-APU-ES-V (Arq. Pessoal, Ensino Superior, Vária) - cerca de 48,
DOS-8 a DOS-12 (Arq. Pessoal, Correspondência MD e ML) - cerca de 1125, DOS-13 (Arq. Pessoal, Correspondência posterior à morte de MD - cerca de 372). 
Os documentos estão todos digitalizados e podem ser consultados no Centro de Documentação da Casa da Achada-Centro Mário Dionísio onde está disponível a listagem dos documentos
de cada dossier, com indicação da proveniência, do destinatário, da data, do número de páginas, se é manuscrito, dactilografado ou impresso,  dos assuntos principais tratados e com
remissão para alguns outros documentos do Arquivo, directa ou indirectamente com eles relacionados.
Um índice de parte da correspondência está disponível na página da CA-CMD (http://www.centromariodionisio.org/Imagens_historial/indice_corres_lit.pdf).
Na Biblioteca MD-ML muitos livros têm dedicatórias, o que está indicado no catálogo da Biblioteca MD-ML, acessível em www.centromariodionisio.org. Todas as dedicatórias estão di-
gitalizadas. Algumas  assemelham-se a cartas escritas pelo Autor no rosto do livro.

● 2 cartas timbradas Publicações Europa-América de FRANCISCO LYON DE CASTRO a MD, 23/12/1953 e
31/8/1956
● 2 cartas de MD a FRANCISCO LYON DE CATRO, 12/2/1954 e 3/9/956
● 4 cartas timbradas Publicações Europa-América de FRANCISCO LYON DE CASTRO a MD, 4/9/1955,
23/1/1959, 257271959 e 26/12/1987
● 2 cartas de MD a FRANCISCO LYON DE CASTRO, 25/1/1955 e 2/3/959
● 1 circular da GERÊNCIA DE PUBLICAÇÕES EUROPA-AMÉRICA aos ASSINANTES DE A PALETA E O
MUNDO, 16/9/1959
● 1 excerto de carta de JOAQUIM NAMORADO a MD, 1/1/1955. Ver painéis 2, 5 e 7
● 1 excerto de carta de MD a JOAQUIM NAMORADO, 31/1/1955. Ver painéis 2, 5 e 7
● 1 excerto de carta de MD a VERGÍLIO FERREIRA, 24/3/1955. Ver painéis 2, 6 e 7
● 1 excerto de carta de VERGÍLIO FERREIRA a MD, s. d. [1955]. Ver painéis 2, 6 e 7
● 1 carta de MD a ANDRÉ FOUGERON, 29/4/1955
● 1 carta de MD a JORGE DE MACEDO, 22/12/1962. Ver painel 2
● 1 carta de MD a MÁRIO NEVES, 17/10/1962
● 1 carta de JEAN CASSOU a MD, 23/9/1957
● 2 cartas de BERNARD DORIVAL a MD, s.d. [1957] e 28/3/1963
● 1 carta de MADELEINE ROUSSEAU a MD, 9/4/1957
● 1 carta de CÂNDIDO PORTINARI a MD, 25/3/1957.Ver parede 1 e painel 7
● 1 carta de CÂNDIDO PORTINARI a FRANCISCO LYON DE CASTRO, 25/3/1957. Ver parede 1 e painel 7
● 1 carta de MD a CÂNDIDO PORTINARI, 1/6/1957. Ver parede 1 e painel 7
● 1 carta de ROBERTO NOBRE a MD, 3/1/1957
● 1 carta de IDÁLIO DE OLIVEIRA a MD, s. d., [30/3/1957]
● 1 carta de FRANCISCO PULIDO VALENTE a MD, 5/2/1958. Ver painel 7 (Ficha 14)
● 3 cartas de JUAN EDUARDO ZÚÑIGA a MD, 29/11/1970, 26/3/1971, 23/11/1971
● 1 carta de MD a JUAN EDUARDO ZÚÑIGA, 4/12/1970
● 1 carta de MD a ALIANZA EDITORIAL, 30/3/1971


