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António de Medeiros e Almeida - Breve biografia 

 

Nascido em Lisboa a 17 de Setembro de 1895, António de Medeiros e Almeida
1
 era 

filho de pais açorianos naturais de Ponta Delgada, na ilha de S. Miguel; Maria Amélia 

Tavares Machado de Medeiros (1872-1952) e João Silvestre de Almeida (1864-1936), 

casados em 10 de Novembro de 1894, este, médico, apesar de formado em Coimbra, 

escolhe a capital para se instalar e exercer clínica, em meados de oitocentos. Em Lisboa 

o casal vai habitar a Rua do Salitre nº 405 onde tiveram os seus três filhos; António, 

Maria da Conceição (1897-1965, s/ descendência) e Gustavo (1898-1955, casado com 

Maria Luísa Paiva Raposo e pai de João Vasco de Paiva Raposo de Medeiros e Almeida 

e de Maria Teresa Paiva Raposo de Medeiros e Almeida). Em 1912 a família muda-se 

para a Rua Mouzinho da Silveira nº12 para uma habitação mandada erguer pelo Dr. 

João Silvestre de Almeida, ao arquiteto Ventura Terra, a família possuía ainda uma casa 

em Sintra – Mira Serra - onde passavam o verão. AMA morre em Lisboa a 12 de 

Fevereiro de de 1986 com 90 anos sem nunca ter deixado de trabalhar. 

AMA conclui em 1906 a instrução primária na moderna Escola Académica de Lisboa
2
 

cujo diretor era Jaime Mauperrin dos Santos, amigo de seu pai, de seguida frequenta o 

                                                 
1 António de Medeiros e Almeida será referido neste texto com o acrónimo ‘AMA’. 

2 A Escola Académica de Lisboa (1847-1997), fundada por António Florêncio dos Santos, foi pioneira em Portugal ao reunir 
valências de instrução primária, secundária e profissional. Para além do Colégio Militar, a Académica foi a primeira a introduzir um 
regime obrigatório de educação física para todos os seus alunos. O Curso Comercial, instituído em 1895, seria o primeiro 
organizado numa escola particular portuguesa. 
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Liceu Central da Lapa (mais tarde Liceu Pedro Nunes) onde foi colega do pintor Carlos 

Botelho (1899-1982), o Liceu Passos Manuel e o Liceu Manuel Bernardes onde termina 

o Curso Complementar de Ciências em 1914. Apesar de um percurso escolar pouco 

notável, em 1915 – seguindo as pisadas de seu pai – AMA inscreve-se na Faculdade de 

Medicina de Lisboa pedindo transferência no ano seguinte para Coimbra onde irá 

interromper o curso de medicina para cumprir o serviço militar no Batalhão do Serviço 

de Saúde (1916), em 1922, com 26 anos, ainda sem ter concluído o curso, desiste da 

faculdade e regressa a Lisboa. Nada fazia prever o importante papel que viria a 

desempenhar no universo empresarial português durante largas décadas…  

Nesse ano tira a carta de condução e adquire o seu primeiro carro (dos muitos que virá a 

possuir), a meias com um amigo, um Morris Cowley que lhe servirá para participar na 

primeira de muitas outras corridas de carros que empreendeu ao longo da vida, como a 

própria ‘Volta a Portugal’ - a paixão pelos automóveis viria a ser responsável pelo seu 

primeiro grande negócio. 

Para desenvolver o seu espírito empreendedor e apetência pelos negócios, em Junho de 

1922, com a ajuda financeira de seu pai, AMA viaja de barco para Berlim, na jovem 

República de Weimar, para se treinar nos negócios internacionais durante uns meses - 

pouco se sabe dessa estadia para além das pueris informações transmitidas pelas cartas 

que trocou com a noiva e a família.  

No entretanto, antes de partir para Berlim, AMA tinha ficado noivo de Margarida Rita 

da Santíssima Trindade de Castelbranco Ferreira Pinto Basto
3
 (1898-1971) que viria a 

tornar-se sua mulher em 23 de Junho de 1924. MMA era filha de João Teodoro Ferreira 

Pinto Basto (1870-1953), presidente da Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre (fundada 

por seu bisavô em 1824) e de Constança de Castelbranco (1872-1968). Os noivos 

partiram para a lua-de-mel – da porta da casa de solteira da noiva, na Rua de S. Marçal 

nº 7 em Lisboa -, de carro e vestidos a rigor com fatos de macaco, barrete e óculos de 

automobilistas, o destino foi a Quinta de Fôja, propriedade da família Pinto Basto 

situada nos arredores da Figueira da Foz. De regresso instalam-se na Rua do Salitre, 

nº134 em Lisboa numa casa adquirida para o efeito. (Imagem 1) 

 

                                                 
3 Margarida de Medeiros e Almeida será referida neste texto com o acrónimo ‘MMA’. 
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O Homem de negócios  

O seu caminho empresarial far-se-á com um grande inteligência e astúcia tendo AMA 

um grande sentido de oportunidade e rasgos de génio comercial que o projectaram para 

uma categoria no mundo dos negócios – por todos reconhecida - quase inexistente no 

Portugal da primeira metade do século XX. 

O stand de automóveis A. M. ALMEIDA: 

Em 1923 Medeiros e Almeida decide apostar na importação de automóveis, atividade 

pouco desenvolvida então no país e muito do seu agrado, sendo ele próprio corredor de 

automóveis. Assim, estabelece contactos com o fabricante inglês, William Richard 

Morris (1877-1963), mais tarde Lord Nuffield, tornando-se importador para Portugal da 

marca Morris juntamente com a Wolseley e a Riley. Do primeiro encontro com o 

fundador da Morris que teve lugar na fábrica de Cowley em 1923, AMA escreveu em 

1954 (quando lhe pediram as suas impressões para uma biografia de William Morris, 

publicada em 1955): “…Fui então recebido por Mr. Morris e foi assim que nos 

conhecemos, sendo a minha imediata impressão de que estava perante um homem que, 

para além da sua simplicidade exterior, era um homem de ideias precisas e claras, 

interessado em pequenos detalhes e decidido em desenvolver a produção dos seus 

carros. Tomou notas durante toda a nossa conversa…”
4
.  

Durante esta reunião em que se discutiu a exclusividade da importação para Portugal, 

devido à falta de meios e já denunciando um apurado tino comercial, AMA propõe a 

Morris o fornecimento de automóveis a crédito. Surpreendido com o ímpeto e juventude 

do seu interlocutor, Morris pergunta quais as garantias apresentadas para o negócio a 

que AMA respondeu: “A garantia sou eu”
5
 – ao que parece, a resposta agradou a Mr. 

Morris que acedeu ao negócio com o português, começando uma longa e profícua 

relação comercial e de amizade entre os dois, sendo o A.M.ALMEIDA um dos primeiros 

distribuidores internacionais da Morris, tornando-se, a partir de 1926, o importador 

exclusivo da Morris Motors Ltd. para Portugal.  

O contrato de importador com a Nuffield Exports Ltd., concretizou-se com a abertura de 

um stand de automóveis em 1923 na Rua da Escola Politécnica nº37 em Lisboa, - o A. 

                                                 
4 Espólio documental FMA 

5 Espólio documental FMA  
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M. ALMEIDA. Porém, apesar do sucesso de vendas, o negócio abrandou pois as muitas 

reclamações sobre problemas nas suspensões e refrigeração das viaturas vendidas 

levaram a que AMA fizesse um acordo com a Garagem Conde Barão em Lisboa onde 

reparava, às suas custas, os carros que tinha vendido – a este propósito, cita-se parte de 

uma carta escrita nos anos oitenta
6
, em jeito de biografia:  

“…Casei em 1924 e logo comecei a ser atacado pelo vício do colecionador, mas em 

1928 fui obrigado a suspender esse vício pois o negócio dos automóveis resultou num 

prejuízo de 1.600 contos em virtude dos carros importados fabricados em Inglaterra 

comportarem-se otimamente nas estradas inglesas mas não suportarem os pisos dos 

pavimentos em paralelepípedo ainda existentes não só em Portugal como noutras 

partes da Europa. Nessas circunstâncias os carros partiam-se e eu senti-me na 

obrigação de reparar e reforçar todos os carros vendidos, à minha custa, o que 

provocou o referido prejuízo. 

Mas tive a felicidade após grande argumentação de convencer os ingleses a fabricarem 

um tipo de carro especial para exportação. Assim em 1930
7
 apareceu o célebre 

“Morris Ten” fabricado com características para suportarem maus pisos. 

Consequentemente em menos de seis anos [1935] eu tinha recuperado aquele prejuízo e 

a partir de então continuei a dar satisfação ao meu vício de coleccionador…”.  

O espírito empreendedor de AMA levou-o a abrir distribuidores no Porto, Viseu e 

Coimbra, a participar nos salões automóveis realizados por todo o país e a fazer 

publicidade às suas marcas, nomeadamente em anúncios de jornais e revistas e 

patrocinando corridas de automóveis. Em 1938, ultrapassados os problemas, ficou 

célebre a exposição da Morris que AMA realizou na Sociedade Nacional de Belas 

Artes, inaugurada pelo Presidente da República Óscar Carmona e em que se apresentou 

ao público o chassis de um Morris seccionado e a trabalhar: “…depois de desarmado 

por completo todo o chassis, o quadro foi cuidadosamente decapado e pintado com 

acabamento perfeito para que uma peça de série se transformasse numa obra digna de 

exposição pública. Depois todas as peças foram examinadas e cortadas (…) podendo 

                                                 
6 Data estimada pela grafia manual 

7 O modelo ‘Morris Tem’ foi lançado na época de 1932-33 pelo que se trata de uma confusão de datas por parte de AMA 
(ANDREWS, BURNER, 1955, p.194) 
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trabalhar à vista do público accionado por um motor eléctrico…”
8
, a inauguração deste 

salão foi motivo de uma reportagem para a televisão (arquivo da Tobis Portuguesa).   

Ainda na mesma carta, AMA explica como se desligou do negócio dos automóveis: 

“…Em 1955 vendi a minha fracção na firma A.M. Almeida por mim criada, e posso 

dizer que o negócio dos automóveis foi o indicador e promotor do que é hoje a 

Fundação Medeiros e Almeida pois tal negócio rendeu-me um lucro que ultrapassou os 

42 mil contos a maior parte dos quais estão hoje a valorizar o grande património da 

Fundação…”.  

Fica para a história o papel de AMA na democratização do uso do automóvel em 

Portugal. (Imagem 2) 

A Aviação e outros negócios 

AMA interessou-se ainda por outras áreas empresariais como a da aviação comercial na 

qual teria um papel de relevo; em 1948 adquiriu a maioria da primeira companhia 

portuguesa de aviação de transporte regular – a Aero Portuguesa (fundada em 1934) -, 

que se encontrava em dificuldades financeiras tornando-a numa grande empresa. De 

início, a Aero Portuguesa realizava voos para Marrocos (Tânger e Casablanca) operando 

um Douglas DC3 primeiro fretado e depois adquirido à Air France já por AMA (sócia 

da empresa adquirida)
9
. Em 1953, altura em que a TAP se transformou em sociedade 

anónima, AMA funde a Aero Portuguesa na transportadora nacional (com a condição 

única de absorver todos os seus empregados) tornando-se o maior acionista privado, a 

esse propósito é nomeado pelo Governo como presidente da Assembleia Geral da TAP, 

cargo que ocupa entre 1955 e  1960. (Imagem 3) 

Em 1947 AMA participou como investidor e Administrador Delegado na Sociedade 

Açoriana de Estudos Aéros Limitada (mais tarde SATA - Sociedade Açoriana de 

Transportes Aéreos), criada com o objetivo de dinamizar as ligações aéreas entre as 

ilhas do arquipélago e entre este e o continente, participando também na criação do 

                                                 
8 Espólio documental FMA 

9 Durante muitos anos existiu na família de AMA uma petite histoire que contava que o avião que aparece no final do famoso filme 
“Casablanca” seria da Aero Portuguesa, porém - a bem da verdade histórica -, a única referência que poderá ser feita a este 
propósito é a de que o avião representado no filme – um DC3 da Air France - é do mesmo tipo do operado pela Aero Portuguesa 
na altura (fretado à empresa francesa) e que a ligação Casablanca-Lisboa era unicamente operada pela Aero Portuguesa durante o 
período da II GM. Na verdade, o filme de Michael Curtiz foi inteiramente rodado em Hollywood, em 1942, tendo-se mesmo usado 
uma maquete do referido avião. 
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aeroporto da ilha de Santa Maria nos Açores (inaugurado em 1945). Em 1960 AMA 

deixa a TAP transferindo o seu capital para a SATA tornando-se o sócio maioritário até 

1980, quando a empresa se torna pública (tutela do Governo Regional). Estando 

envolvido na aviação comercial, AMA foi ainda membro ativo da IATA – International 

Air Transport Association. 

Na indústria têxtil foi presidente do Conselho de Administração da Companhia 

Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas (fundada em 1845) que adquiriu à 

Bensaúde & Cª Ldª em 1949, que produzia fios e tecidos como juta, lona e turco 

provenientes de algodão, linho e cânhamo. Pelo seu papel no desenvolvimento e 

modernização da fábrica e na sua promoção  aquém e além fronteiras, AMA – que fazia 

parte da Confederação Internacional do Linho e do Cânhamo desde 1952 -, foi nomeado 

presidente da Secção de Propaganda  da confederação tendo ficado encarregue de 

organizar a 12ª sessão da CICL em Portugal que decorreu entre 11 e 14 de Setembro de 

1961com grande sucesso. (Imagem 4) 

Enumeram-se de seguida outros negócios e participações em que AMA se envolveu: 

Desde 1941 é Diretor-adjunto do Serviço dos Transportes da Mocidade Portuguesa;  

AMA foi acionista (já o seu pai tinha sido) e Vice-Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral do Banco de Portugal entre 1954 e 1958; 

Em 1953 e durante três anos, foi membro do Conselho Superior da Indústria; 

Em 1959 integra a SODIM - Sociedade de Investimentos Imobiliários, composta por 12 

investidores que, por sugestão do Presidente do Conselho, António de Oliveira Salazar, 

ofereceram o capital necessário para a construção do Hotel Ritz inaugurado em 

novembro de 1959: os sócios iniciais eram António de Medeiros e Almeida, António 

Manuel de Almeida, Caetano Sanguinett Beirão da Veiga, José Eduardo de Barros 

Guedes de Sousa, José Ribeiro de Espírito Santo Silva, Manuel Cordo Boullosa, Manuel 

Teixeira de Queiroz Pereira, Ricardo Ribeiro do Espírito Santo Silva e ainda as 

empresas Bensaúde e Comp. Lda. e Empresa Geral do Fomento, S.A.R.L.; (Imagem 5) 

Entre 1964 e 1975 é Presidente do Conselho de Administração da fábrica Automóveis 

Citroën Lusitana, SARL em Mangualde; 
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A partir de 1965 é administrador da SALVOR, sociedade que construiu a cadeia de 

hotéis ALVOR (Algarve) em parceria com o Grupo Mello;  

Desde 1966 é Presidente da Direção Nacional da UCIDT - União Católica dos 

Industriais e Dirigentes do Trabalho. 

As empresas nos Açores 

A ligação empresarial de AMA com a ilha de S. Miguel nos Açores começou com a 

gestão dos negócios deixados por seu pai, nomeadamente a firma Atlas Lda. de Ponta 

Delgada, o jornal ‘Correio dos Açores’ e a União das Fábricas Açorianas de Álcool 

(UFFA, antiga Sociedade Ribeira Grandense) da qual detinha 51%. A unidade de Santa 

Clara da UFFA produzia no início álcool (desativada após a crise do álcool de 1901) e 

depois açucar a partir da beterraba, tendo dado origem à actual Sinaga (produção de 

açucar) que Medeiros e Almeida conservou até à morte. (Imagem 6) 

Tendo a família Medeiros e Almeida relações de amizade e profissionais com a família 

açoriana Bensaúde, AMA torna-se sócio (20%), em 1941, da Casa Bensaúde & Cª. Ldª., 

dirigida por Vasco Elias Bensaúde (1896-1967) que, durante a 2ª Guerra Mundial e 

visto pertencer a uma abastada família judia, se refugia nos Estados Unidos da América, 

transferindo para AMA diversos valores (da firma e pessoais) e confiando-lhe a 

gerência do grupo familiar que, na altura, atravessava algumas dificuldades de gestão. 

Após a guerra, todos os valores foram transferidos para a família, mantendo-se AMA na 

administração das empresas apesar do seu estilo autoritário ter grangeado algumas 

desavenças com Vasco Bensaúde e a restante família. Após a morte de Vasco Bensaúde, 

em 1968 AMA abandona a administração da firma Bensaúde & Cª. Ldª, para se dedicar 

aos negócios próprios. 

Como sócio-gerente da Bensaúde & Cª. Ldª., AMA geriu e integrou uma série de 

negócios que fizeram prosperar o grupo em diversos ramos industriais e comerciais;  

navegação comercial (E.I.N. Empresa Insulana de Navegação, 1870 – linhas regulares 

de transporte de passageiros e mercadorias entre os Açores, Madeira e Lisboa e depois 

os Estados Unidos da América), operação portuária (Porto de Ponta delgada), 

importação de combustível e óleo (Tagus Oil Company), seguros (Companhia de 

Seguros Açoreana), banca (Banco Micaelense – depois Banco Comercial dos Açores e 
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hoje BANIF), a Mutualista Açoreana, distribuição Shell, abastecimento de aeronaves (J. 

H. Ornelas & Cª Suc. Ldaª.), hotelaria – Sociedade Terra Nostra (Hotel Terra Nostra, 

1933 e Hotel de S. Pedro, 1965), transportes (Varela & Cª), importação e abastecimento 

de carvão para a navegação (Sociedade de Carvão e Fornecimentos do Faial), fundição 

(Fundição Lisbonense), fiação (Fiação e tecelagem Micaelense, Ldª), comercialização 

de fuelóleo para abastecimento navegação (Fuel Oil Station), pescas (Parceria Geral das 

Pescarias), indústria conserveira (Empresa de Conservas Poker), destilação (Sociedade 

Lusitana de Destilação Ldª) e ainda a produção de tabaco (Fábrica de Tabaco 

Micaelense). Em 1964, AMA dizia-se: “…responsável por 21 empresas, todas a dar 

lucro…”
10

. (Imagem 7) 

Em Dezembro de 1983, julgando que se trataria do seu último Natal, já com idade  

avançada (88 anos) escreve um discurso de Natal como despedida aos seus empregados 

da Sinaga, manifestando o seu agradecimento pela colaboração e a disponibilidade para 

ajudar.
11

 

A 17 de Setembro de 1985 (cinco meses antes da sua morte), promove uma Assembleia-

geral da Sinaga em Ponta Delgada, seguida de uma reunião com todo o pessoal da 

fábrica onde se despede das suas actividades discursando e oferecendo um relógio 

gravado a todos os colaboradores (o acontecimento está gravado em vídeo caseiro). 

O Benemérito 

Apesar de ser um homem autoritário e de feitio irascível, AMA tinha um profundo 

sentido social que o levou a, durante toda a vida, ajudar pessoal e profissionalmente 

todos os que a ele acorriam (família, amigos, empregados e desconhecidos).  

Para além de ser benemérito (a maior parte das vezes anónimo)
12

 de diversas 

instituições religiosas
13

 e sociais, AMA esteve envolvido desde 1938 no 

desenvolvimento da Universidade Católica Portuguesa que até então, só contava com as 

                                                 
10 Espólio documental FMA 

11 Espólio documental FMA 

12 Sem porém deixar de tudo registar nos livros da contabilidade 

13
 certamente por influência de MMA muito envolvida nas obras da Igreja 
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Faculdades de Teologia em Lisboa e de Filosofia em Braga. AMA mostrava também 

preocupações sociais nas suas empresas, procurando dar melhores condições laborais e 

de vida aos seus trabalhadores, assim aconteceu nas fábricas açoreanas que modernizou 

incluindo instalações recreativas e habitação para os empregados, bem como na Fiação 

de Torres Novas, onde mandou construir em 1969 um exemplar bairro operário, um 

refeitório e um infantário com berçário (Infantário Gertrudes Tomás).  

Outro instituição que desde cedo apoiou foi a ‘Colónia Balnear Infantil O Século’ da 

qual foi o maior mecenas
14

, ainda em colaboração com o referido jornal, disponibilizou 

um avião da Aero Portuguesa para encenar a chegada do Pai Natal organizando uma 

distribuição de presentes às crianças necessitadas (1952). (Imagem 8) 

O seu papel de mecenas é ainda relevante na Fundação Salazar, instituição que dirige a 

partir de 1969 e até 1974, que se destinava a: “…facultar habitação em boas condições 

económicas, àqueles que, devido aos seus fracos recursos, não possam por outra forma 

consegui-la…”
15

. A construção de bairros de habitação social no país e colónias 

dependeu grandemente, para além de subsídios do Estado, de donativos e angariações 

de empresas e particulares. (Imagem 9) 

AMA foi também um dos fundadores-doadores do Museu do Caramulo, instituição da 

iniciativa de Abel de Lacerda (1921-1957), que inaugurou em 1953 e cujo acervo se 

constituiu por peças doadas. AMA contribuiu com significativos contributos financeiros 

e com a doação de uma pintura de Garcia Fernandes (Descimento da Cruz) e uma 

“tapeçaria das Índias” - esta era a última peça que Abel de Lacerda se tinha interessado 

para integrar o Museu antes de morrer prematuramente. AMA foi o sócio nº106 da 

Fundação Abel de Lacerda (criada em 1958), da qual foi presidente da assembleia geral 

e posteriormente do conselho fiscal, mais tarde ofereceu para a coleção criada em 1970 

por João de Lacerda (irmão de Abel), dois dos seus automóveis; um Wolseley (igual ao 

de Lord Nuffield) e uma limousine Austin Princess (em Portugal só existiam a de 

Salazar e a do Cardeal Patriarca), que hoje se encontram expostos ao público. (Imagem 

10)  

                                                 
14 Em 1955 a colónia inaugurava um novo pavilhão com a presença de AMA 

15 Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 721/73 (aprova estatutos de 31 Julho 1969), in: http://www.dre.pt/cgi/dr1s.exe?t=dr&cap=1-
1200&doc=19733030%20&v02=&v01=2&v03=1900-01-01&v04=3000-12-
21&v05=&v06=&v07=&v08=&v09=&v10=&v11='Decreto-Lei'&v12=&v13=&v14=&v15=&sort=0&submit=Pesquisar 
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Em 1973, quando redige os estatutos da Casa-Museu, AMA determina a atribuição de 

bolsas de estudo que são concedidas desde 2002 a estudantes universitários açorianos 

(no âmbito do estudo das artes). 

As Condecorações 

A intensa e profícua atividade comercial, industrial e benemérita de AMA é por todos 

reconhecida, levando-o a receber diversas ordens honoríficas portuguesas e estrangeiras. 

A 13 de Fevereiro de 1941 recebe o grau de Oficial da Ordem da Benemerência
16

 (hoje 

chamada Ordem do Mérito) como Diretor-adjunto do Serviço dos Transportes da 

Mocidade Portuguesa e a 13 de Fevereiro de 1941, o de Comendador da Ordem Militar 

de Cristo
17

 enquanto “gerente da firma Bensaúde & Cª”, sendo investido pelo 

Presidente Óscar Carmona. A 18 de Fevereiro de 1959 foi elevado a Comendador da 

Ordem de Benemerência e a 2 de Julho de 1962 foi feito Grande-Oficial da Ordem do 

Mérito Agrícola e Industrial - Classe do Mérito Industrial
18

 (investido pelo Presidente 

da República Américo Tomás em Ponta Delgada nos Açores sob proposta do Ministro 

da Economia – Imagem 11), tendo sido elevado, como presidente da Fundação Salazar, 

a Grã-Cruz da mesma Ordem e Classe, a 10 de Setembro de 1969 num almoço no 

palácio de Belém.  

 

Em Junho de 1951 AMA recebe a ordem francesa do Mérito Comercial - Mérite 

Commercial et Industriel –, pelo seu papel na Confederação do Linho e do Cânhamo 

(Confédération Internationale du Lin et du Chanvre) e em 27 de Agosto de 1947 é 

condecorado pelo Rei Jorge VI de Inglaterra – na Embaixada de Inglaterra em Lisboa -, 

com a Ordem do Império Britânico – Most Excellent Order of the British Empire, 

O.B.E. –, com o grau de Grande-Oficial (Honorary Officer), pelo seu papel de relevo na 

ajuda aos Aliados durante a II Guerra Mundial.  

                                                 
16 “Em 1929, a Ordem da Instrução e da Benemerência foi reformulada e desdobrada em duas ordens distintas, a Ordem da 

Benemerência e a Ordem da Instrução Pública, ficando a primeira ligada às causas sociais, nomeadamente a galardoar os serviços 

prestados por nacionais ou estrangeiros ou por corporações à causa da assistência e a premiar actos de benemerência.” - 

http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=163&idi=607 

17 “A Ordem Militar de Cristo destina-se a distinguir destacados serviços prestados ao País no exercício das funções de soberania” - 

http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=163&idi=605 

18 “A Ordem do Mérito Empresarial [assim chamada desde 2011] destina-se a distinguir quem haja prestado, como empresário ou 

trabalhador, serviços relevantes no fomento ou na valorização de um sector económico. A Ordem tem três Classes: Agrícola, 

Comercial e Industrial. A cada uma destas correspondem fins específicos, relacionados com os sectores económicos associados, e 

também insígnias próprias de cada Classe.” - http://www.ordens.presidencia.pt/?idc=181 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Militar_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Militar_de_Cristo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Civil_do_M%C3%A9rito_Agr%C3%ADcola_e_Industrial
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_Civil_do_M%C3%A9rito_Agr%C3%ADcola_e_Industrial
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No âmbito da II Guerra Mundial e enquanto gerente da Casa Bensaúde & Cª. nos 

Açores, AMA foi abordado pelo seu amigo, o embaixador de Inglaterra em Portugal 

(entre 1940 e 1945), Lord Ronald Campbell (1883-1953) no sentido de facilitar as 

negociações entre Winston Churchill e Oliveira Salazar para o estabelecimento de uma 

base militar de ajuda às forças aliadas nos Açores; ponto estratégico no Atlântico. 

Perante a recusa do Presidente do Conselho de Ministros devido à neutralidade de 

Portugal no conflito, AMA empenha-se em nome particular e da família Bensaúde, a 

prestar toda a assistência às forças aliadas, fato que ocorreu perante o suposto 

desconhecimento de Salazar. Assim, todas as empresas de AMA e da Casa Bensaúde 

foram postas à disposição da aviação e marinha aliadas tendo os aviões, submarinos e 

navios sido assistidos e abastecidos nas ilhas açorianas. O espólio documental da FMA 

possui diversa documentação – nomeadamente em cifra - respeitante a este período 

como relações de passageiros transportados na Insulana e de navios e aviões reparados e 

abastecidos ou referindo a ajuda prestada a tropas evacuadas. (Imagem 12).  

 

A nova residência 

Em Junho de 1924, Medeiros e Almeida casa-se com Margarida Pinto Basto instalando-

se o casal no nº 134, na mesma rua onde AMA nascera; a Rua do Salitre. Em 1943 

adquirem ao Vaticano - pela quantia de 1.670.000$00 - o até então edifício sede da 

Nunciatura Apostólica, um palacete situado no gaveto das ruas Rosa Araújo e 

Mouzinho da Silveira, perto da casa de seus pais, com três pisos e dois andares de sótão 

em mansarda, ao estilo parisiense do século XIX, com garagem e jardim. Aqui fixam 

residência após obras de adaptação, obedecendo a um programa decorativo assente no 

gosto de uma alta burguesia cosmopolita dos meados do século XX. (Imagens 13,14) 

 

A casa da Rua Mouzinho da Silveira nº 6 tinha sido mandada construir em 1890 por um 

advogado lisboeta que chamou para o efeito um engenheiro que trabalhou no Coliseu; 

Manuel Garcia Júnior. Em 1923 é vendida a Eduardo Guedes que, em Maio do mesmo 

ano, adjudica algumas transformações ao arquiteto Carlos Rebelo de Andrade (1887-

1971); o torreão com o elevador e um segundo sótão, ficando o exterior tal como está 

hoje. Em Outubro de 1929 a casa é comprada pela Nunciatura Apostólica para 

residência do Núncio, que promove vários trabalhos no interior para instalação dos 

serviços. Ao ser adquirida por António Medeiros e Almeida, contrata o arquiteto Carlos 

Ramos (1897-1969) para as remodelações necessárias à sua instalação definitiva na 
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casa, que se verificará em 1947. Enquanto decorrem as obras, o casal muda-se para o 

Hotel Aviz, coincidindo com a estadia de Calouste Gulbenkian.  

 

A Fundação Medeiros e Almeida  

Sem descendentes e reconhecendo que a sua coleção de arte tinha atingido um patamar 

de grande qualidade, desde meados dos anos 60 que AMA acalenta a ideia de criar um 

Museu para garantir a união e conservação do espólio colecionado ao longo dos anos. 

Para tal cogita doar a sua própria casa e todo o seu espólio ao país, sendo em 1968 que 

AMA começa a implementar o projeto, encomendando ao arquiteto Alberto Nunes uma 

ampliação da casa sobre o jardim e a adaptação do edifício a casa-museu que se dota 

assim de dois espaços distintos num total de 25 salas; uma ala habitada e uma ala nova 

onde AMA instala ambientes reconstituídos. Consciente das metodologias utilizadas em 

instituições museais, em 1971, AMA chama uma equipa de técnicos da Fundação 

Calouste Gulbenkian que procede a uma primeira inventariação das obras (após a morte 

do fundador, entre 1986-89, o trabalho será continuado em diversas campanhas, por 

técnicos do IPPC – MNAA).   

No âmbito da campanha de obras, AMA adquire a moradia contígua à sua na rua Rosa 

Araújo (nº37-39), uma obra do arquiteto Ventura Terra, para onde se muda com a 

mulher em 1970 (MMA viria a morrer um ano depois). A obra da casa-museu vai ser 

concluída em 1973 pelos arquitetos Frederico George (1915-1994) e José Sommer 

Ribeiro (1924-2006) que se encarrega ainda do projeto de museografia. Quando 

Medeiros e Almeida morre em 1986, o projeto de instalação da Casa-Museu estava 

concluído.  

 A necessidade de legalizar a situação levará AMA a criar uma fundação cujos estatutos 

redige em Agosto de 1972 e que legaliza em cartório a 21 de Fevereiro de 1973. À 

Fundação dá o seu nome e doa todos os seus bens (coleção, imóveis e negócios), com a 

intenção de: “…Art 3º, a) dotar o País com uma Casa-Museu, sendo todo o seu recheio 

constituído por quadros, tapeçarias, tapetes, móveis, esculturas, pratas (…) b) conceder 

bolsas de estudo sobre temas de Arte…”
19

 

                                                 
19 “Estatutos revistos e aprovados por despacho de Sua Excelência o Secretário de Estado da Cultura de 19 de Abril de 1978 e de 
20 de Maio de 1980, de Sua Excelência o Ministro da Cultura de 6 de Julho de 1983 e de Sua Excelência o Secretário de Estado da 
Cultura de 8 de Abril de 1992” (Estatutos da FMA) 
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Pragmático e consciente de que, na falta de meios financeiros, as suas intenções 

pudessem ficar comprometidas no futuro, AMA deixou em testamento – os seus 

sobrinhos de ambos os lados foram os testamenteiros - as orientações para que a 

Fundação Medeiros e Almeida pudesse sobreviver com fundos próprios, dispondo que 

se alienassem todas as empresas e com o dinheiro daí resultante se construísse um 

imóvel de arrendamento num terreno adjacente à sua casa (gaveto da Rua Mouzinho da 

Silveira com a Rua Barata Salgueiro). O prédio foi construído em 1992, constituindo até 

hoje o seu arrendamento, o meio de financiamento por excelência do funcionamento da 

Casa-Museu. 

Após um projeto falhado de abertura ao público em 1989, a partir de 1999 dá-se novo 

impulso para a concretização da abertura ao público com a constituição de uma equipa 

permanente e a realização de obras com a adaptação e modernização da casa à presença 

de público (passaram-se trinta anos sobre o projecto original), a realização de um 

percurso museológico e a instalação dos sistemas de segurança (alarmes e 

videovigilância), de tratamento ambiental (controlo da temperatura e da humidade 

relativa) e de luminotecnia, dotando a casa-museu com os meios necessários para o 

funcionamento de uma instituição museológica.  

A Casa-Museu abriu ao público em 1 de Junho de 2001 cumprindo as disposições finais 

de António de Medeiros e Almeida e dotando a cidade de Lisboa e o país com o seu 

legado, que, disponível ao usufruto de todos, constitui um espaço de fruição cultural de 

referência internacional e onde se mantém viva a vida e obra do seu fundador. (Imagens 

15-16) 

 

Maria de Lima Mayer 

Casa-Museu Medeiros e Almeida 
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IMAGENS 

   

Ilustração 1 - Casal Medeiros e Almeida, anos 50. Arquivo FMA 

Ilustração 2 - Stand A.M. ALMEIDA, Rua da Escola Politécnica, nº 39, Lisboa. Arquivo FMA 

 

Ilustração 3 - Casal MA com amigos a embarcar na Aero Portuguesa. Arquivo FMA 

Ilustração 4 - Presidente Américo Tomás e D. Gertrudes inauguram o infantário da Cª de Fiação 

Torres Novas. Arquivo FMA 
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Ilustração 5 - Hotel Ritz. Arquivo FMA 

Ilustração 6 - União das Fábricas Açorianas de Álcool. Arquivo FMA 

 

Ilustração 7 - Navio "Carvalho Araújo", E.I.N. Empresa Insulana de Navegação – Casa Bensaúde, 

S. Miguel, Açores. Arquivo FMA 

  

Ilustração 8 - Colónia Balnear "O Século". Arquivo FMA 

Ilustração 9 - Bairro da Fundação Salazar, Lisboa. Arquivo FMA 
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Ilustração 10 - Doação ao Museu do Caramulo - obra de Garcia Fernandes (atrb.). Arquivo FMA 

 

 

Ilustração 11 - O Almirante Américo Tomás condecora AMA com a Ordem do Mérito Industrial, 

Ponta Delgada, 1962. Arquivo FMA 

 

Ilustração 12 - Telegrama em cifra para a Bensaúde, 1941. Arquivo FMA 
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Ilustração 13 - Rua Mouzinho da Silveira, nº6, anos 50. Arquivo FMA 

Ilustração 14 - Rua Rosa Araújo, 41, 2010. Arquivo FMA 

    

Ilustração 15 - Salão, anos 50. Arquivo FMA  

Ilustração 16 - Salão, 2002. Arquivo FMA 

 

Ilustração 17 - Frase de despedida, AMA - 1985. Arquivo FMA 


