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ANTÓNIO DE MEDEIROS E ALMEIDA (1895-1986) 

Breve biografia 

 

A 17 de Setembro de 1895, nascia em Lisboa (São Mamede) António de Medeiros e 

Almeida1, filho primogénito de Maria Amélia Tavares Machado de Medeiros (1872-1952) e de 

João Silvestre d’ Almeida2 (1864-1936) ambos açorianos, naturais de Ponta Delgada,  ilha de S. 

Miguel.  

Nos anos oitenta do século XIX João Silvestre muda-se para o Continente, forma-se em 

Medicina em Coimbra, mas escolhe a capital para exercer clínica, onde se instala em finais de 

oitocentos. Casado em 1894, o casal teve três filhos: António (AMA), Maria da Conceição (1897-

1965) sem descendência e Gustavo (1898-1955) médico otorrinolanrigologista, casado com 

Maria Luísa de Paiva Raposo e pai dos únicos dois sobrinhos diretos de AMA: João Vasco (1927) 

e Maria Teresa (1930) de Paiva Raposo de Medeiros e Almeida.  

Em 1912, a família muda-se para a rua Mouzinho da Silveira, nº12, para um edifício 

mandado erguer por JSA ao arquiteto Miguel Ventura Terra (1866-1919), em cujo interior se 

destacavam um conjunto de vitrais Arte Nova e pinturas murais de Veloso Salgado. Os verões 

                                                 
1 António de Medeiros e Almeida será doravante referido como Medeiros e Almeida e/ou com o acrónimo AMA 

2 Doravante referido com o acrónimo JSA 
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da família Medeiros e Almeida eram passados no chalet ”Mira Serra”, em Sintra. Sendo o casal 

amigo de artistas como Veloso Salgado (que pintou vários retratos da família) e de Miguel 

Ventura Terra, JSA mantinha alegres tertúlias culturais em sua casa, proporcionando aos filhos 

uma educação com uma forte vertente cultural e artística. Habituados a um ambiente e vivência 

requintados, os filhos adquiririam o gosto de se rodearem de belos objetos tendo recheado as 

suas casas com antiguidades. 

Na capital, JSA fez fortuna própria. Para além da atividade como médico cirugião, JSA 

mostrou grande empreendedorismo, tendo fundado, em 1899, com Raoul Mesnier de Ponsard 

e com o amigo Duarte Borges Coutinho de Medeiros a sociedade “Empresa do Elevador do 

Carmo” que  obteve licença para construir e “…assegurar a exploração do elevador por um 

período de 99 anos…”3 JSA foi ainda sócio fundador, com Alfredo da Silva, da sociedade “A 

Tabaqueira” (1927). Na sua ilha natal, fundou, em 1929, em conjunto com o seu filho António, 

a Sociedade Ribeira Grandense (sociedade particular civil) para gerir diversos negócios, 

nomeadamente uma próspera produção de álcool puro e de açúcar que abastecia o 

Continente.4 No primeiro aniversário da morte de JSA, o jornal “Diário dos Açores”, escrevia: 

“…nunca deixou um só momento de trabalhar pelo engrandecimento desta sua terra, (…) a 

economia micaelense, que incalculáveis benefícios lhe ficou devendo…”.5 

Após terminar o Curso Complementar de Ciências em 1915, AMA, seguindo os passos 

de seu pai, inscreve-se na Faculdade de Medicina de Lisboa, pedindo transferência no ano 

seguinte para Coimbra. Em 1921, desiste do curso e regressa a Lisboa. Nesse ano adquire o seu 

                                                 
3 SIPA [Em linha], [Consult. 26 out. 2015]. Disponível em WWW: URL: < 
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3146> QUADROS, Eng.º Carlos Xavier de, 
ELEVADOR DE SANTA JUSTA, Ciclo “A Arquitectura e a cidade de Lisboa”, Centro Nacional de Cultura, E.S.B.A.L. – 
Departamento de Arquitectura, pp.1-2, s.l., s.d. Pasta I, Espólio documental – Arquivo FMA 

4 Certidão da escritura de constituição da Sociedade Ribeira Grandense lavrada em 23 dez. 1929. 8º Cartório 
Notarial de Lisboa, 23 dez. 1929. Pasta I, Espólio documental - Arquivo FMA. A produção de açúcar veio substituir 
a produção de álcool açoriano (a partir de batata doce e milho) na sequência da crise vinícola no Continente que 
se verificou em 1901 e que levou à proibição de entrada de álcool puro açoriano no Continente. JSA adquiriu as 
unidades de Santa Clara e de Lagoa onde produziu açúcar. Estas integravam a então UFAA – União das Fábricas 
Açorianas de Álcool - presidida pela Soc. Ribeira Grandense. “…As fábricas de destilação da Lagoa e de Santa Clara, 
em Ponta Delgada, surgiram em 1872 e 1876 e depressa as respetivas produções atingiram os oito milhões de litros 
de álcool. A chamada Lei de Meios (Junho de 1891) sobre o monopólio do fabrico do álcool provocou um sério revês 
no negócio, com implicações no espaço rural da ilha, e constituiu uma das grandes motivações das lutas 
autonómicas.” MACHADO, 2004, p.28 

5 Diário dos Açores, São Miguel, 23 set.1937. Pasta I, Espólio documental – Arquivo FMA 

http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPA.aspx?id=3146
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primeiro carro, um Morris Cowley, que servirá para participar na primeira de muitas corridas de 

carros que empreendeu ao longo da vida, como a Rampa da Pimenteira ou a Volta a Portugal. 

A paixão pelos automóveis viria a ser responsável pelo primeiro grande negócio de AMA. 

Para desenvolver o seu espírito empreendedor e apetência pelos negócios 

internacionais, em junho de 1922, AMA viaja de barco para Berlim, na então República de 

Weimar, onde permanece até à primavera de 1923. Pouco se sabe dessa estadia, para além das 

pueris informações transmitidas pelas cartas que trocou com a família e a noiva. AMA tinha, 

entretanto, ficado noivo de Margarida Rita de Jesus da Santíssima Trindade de Castel Branco 

Ferreira Pinto Basto6 (Lisboa, São Vicente de Fora, 5 de Junho de 1898 – Lisboa, Coração de 

Jesus, 25 de Junho de 1971). MMA era filha de João Teodoro Ferreira Pinto Basto (1870-1953) 

presidente da Fábrica de Porcelanas da Vista Alegre (fundada pelo seu bisavô em 1824) e de 

Constança de Castelbranco Pombeiro (1872-1968).  

A 23 de junho de 1924 António e Margarida casam-se em Lisboa instalando-se na rua 

onde AMA nascera, a rua do Salitre, nº 134. Com a consolidação dos negócios, em 1943, o casal 

adquire um palacete situado no gaveto das ruas Mouzinho da Silveira e Rosa Araújo, perto da 

casa dos pais do empresário. Aqui fixam residência em 1946, após obras de adaptação. Em 

1970, o casal muda definitivamente para uma nova moradia na rua Rosa Araújo (nºs 37-39), 

contígua à anterior morada, de modo a permitir a construção do seu sonho: doar ao País a sua 

coleção de arte e o imóvel que habitaram.  

O homem de negócios  

Na senda do empreendedorismo demonstrado pelo seu Pai, António de Medeiros e 

Almeida foi um astuto homem de negócios. A partir dos anos vinte a sua carreira empresarial 

far-se-á com um grande empenho e inteligência, tendo o desempenho do empresário conferido 

uma projeção no mundo empresarial nacional e internacional, algo invulgar no Portugal da 

primeira metade do século XX. A profícua e respeitada atividade comercial, industrial e 

benemérita de AMA foi amplamente reconhecida, nomeadamente através das diversas ordens 

honoríficas portuguesas e estrangeiras com que foi agraciado.7 

                                                 
6 Doravante referida com o acrónimo MMA 

7 Em 1941 AMA recebe o grau de Oficial da Ordem da Benemerência (OB) (hoje chamada Ordem do Mérito) 
enquanto Diretor-Adjunto do Serviço dos Transportes da Mocidade Portuguesa e o de Comendador da Ordem 
Militar de Cristo (ComC) enquanto “gerente da firma Bensaúde & Cª.” Em 1959 foi elevado a Comendador da 
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Apesar de pertencer à elite económica do Estado Novo, com o qual simpatizava 

ideologicamente, e, de por várias vezes, se ter cruzado com o Presidente do Conselho Oliveira 

Salazar e com diversos Ministros do regime – nomeadamente em ocasiões relacionadas com a 

sua atividade económica mas igualmente em eventos sociais - AMA nunca se envolveu em 

política ou exerceu algum cargo político.  

O importante papel que desempenhou no universo empresarial português durante 

largas décadas caiu porém, no esquecimento público após a sua morte. Ao contrário de outros 

nomes da alta finança, seus contemporâneos como José Manuel de Mello, Ricardo do Espírito 

Santo Silva, Manuel Boullosa ou Manuel Queiroz Pereira, a partir de finais dos anos sessenta 

AMA reduz a sua atividade empresarial, mantendo somente a presidência de duas empresas: A 

SINAGA – Sociedade de Indústrias Agrícolas Açoreanas SARL.8, e a Companhia Nacional de 

Fiação e Tecidos de Torres Novas, SARL.9 AMA pretendia concentrar-se num novo projeto: o da 

criação da Fundação Medeiros e Almeida. 

Quanto à Casa-Museu, o facto de AMA não ter conseguido inaugurar em vida a 

instituição (aberta ao público quinze anos após a sua morte) fez com que a sua vertente de 

colecionador e mecenas fosse também remetida para o esquecimento. 

A “A. M. ALMEIDA” 

No início dos anos vinte, Medeiros e Almeida decide dedicar-se à importação de 

automóveis, atividade pouco desenvolvida no país. Almejando lançar-se nesse negócio, 

estabelece contacto com o fabricante da marca britânica Morris, William Richard Morris (1877-

1963)10, tornando-se importador para Portugal das marcas Morris, Wolseley e Riley. Sobre o 

primeiro encontro com o fundador da Morris, que teve lugar na fábrica de Cowley em Inglaterra 

                                                 
Ordem de Benemerência (ComB) e em 1962 foi feito Grande-Oficial da Ordem do Mérito Agrícola e Industrial 
(GOMAI) - Classe do Mérito Industrial tendo sido elevado, enquanto Presidente da Fundação Salazar, a Grã-Cruz 
da mesma Ordem e Classe, em 1969. Em 1951 AMA recebe a ordem francesa do Mérito Comercial - Mérite 
Commercial et Industriel, pelo seu papel na Confederação Internacional do Linho e do Cânhamo (Confédération 
Internationale du Lin et du Chanvre). As insígnias e certificados destas condecorações formam hoje parte do acervo 
da Casa-Museu encontrando expostas no Escritório. Inventário CMMA – Arquivo FMA 

8 Doravante referida com o acrónimo SINAGA 

9 Doravante referida com o acrónimo CTN 

10 William Morris é agraciado em 1929 com o título de Barão de Nuffield (cidade onde viva) e em 1938 com o título 
de 1º Visconde Nuffield. 
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em 1923, AMA escreveu em 1954:11 “…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…”12 

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

Portugal e denunciando já um apurado tino comercial, propõe a Morris o fornecimento de 

automóveis a crédito. Surpreendido com o ímpeto e juventude do seu interlocutor, Morris 

indagou sobre as garantias apresentadas para a realização do negócio, ao que AMA respondeu: 

“A garantia sou eu!”13 A resposta agradou tanto ao empresário britânico que, apesar da 

inusitada garantia, acedeu ao negócio com o destemido português. Tinha começado uma longa 

e profícua relação comercial e de amizade entre os dois.  

O contrato com a Nuffield Exports Ltd. concretizou-se com a abertura de um stand de 

automóveis em 1923 na Rua da Escola Politécnica nº37/39 em Lisboa - A. M. ALMEIDA. 

Medeiros e Almeida foi um dos primeiros distribuidores internacionais da Morris Motors Ltd., 

tornando-se a partir de 1926 o importador exclusivo para Portugal. Apesar do sucesso de 

vendas registado desde o início, dado o custo acessível dos automóveis, o negócio abrandou 

financeiramente, pois surgiram muitas reclamações relacionadas com problemas nas 

suspensões e refrigeração das viaturas vendidas. Esta situação obrigou AMA a fazer um acordo 

com a Garagem Conde Barão em Lisboa onde reparava, às suas custas, os carros que tinha 

vendido.  

A este propósito, cita-se um texto escrito nos anos oitenta14 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 

                                                 
11 Quando lhe pediram as suas impressões para uma biografia de William Morris, publicada em 1955 (The Life of 
Lord Nuffield, ANDREWS, BURNER, 1955) 

12 RAMALHO, 2011, p. 21 

13 ALMEIDA, VILAÇA, 2002, p.11 

14 Memorial manuscrito por AMA, s.l. (Lisboa), s.d. (posterior a 1966. Anos 80?), p.1. Data estimada pela grafia 
manual já muito tremida e por semelhança com outra documentação coeva. Pasta I, Espólio documental – Arquivo 
FMA. Anexo II,1 
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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 193015 

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…”.  

A seguir à II Guerra Mundial surgiu, decorrente do Morris Ten, o famoso Morris Minor 

(1948), cujo sucesso de vendas (devido à boa relação qualidade/preço) assegurou a AMA os 

anos mais lucrativos do negócio, que terminaram com a venda da empresa em 1955 ao seu 

amigo António Mendes de Almeida: “Tal negócio rendeu-me um lucro que ultrapassou os 

42.000 contos”16 

O espírito empreendedor levou-o a abrir distribuidores das marcas no Porto, Viseu e 

Coimbra, a participar em salões automóveis por todo o país, a fazer publicidade às suas marcas 

em anúncios em jornais e revistas (Jornal de Notícias, O Volante, ACP…) e a patrocinar corridas 

de automóveis. Em 1938 ficou célebre a exposição da Morris que realizou na Sociedade 

Nacional de Belas Artes17, onde 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 trabalhar à vista do público accionado por um motor eléctrico…”18  

                                                 
15 O modelo ”Morris Ten” 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 

16 Memorial manuscrito. s.l. (Lisboa), s. d. (posterior a 1966. Anos 80?), p.2. Pasta I, Espólio documental – Arquivo 
FMA. Anexo II, 1 

17 A exposição foi inaugurada pelo Presidente da República Óscar Carmona (1869-1951) 

18 MAGALHÃES, 2011, p.28. A inauguração deste salão foi motivo de uma reportagem pela então Emissora Nacional 
de Radiofusão (inaugurada três anos antes, em Agosto de 1935) hoje guardada no arquivo da Tobis Portuguesa. 
Em carta a AMA, de Londres, datada de 13 de maio de 1938, Lord Nuffield pede que o chassis seja oferecido ao 
Governo português para fins educacionais: “…on my behalf, will offer to the Portuguese Government for 
educational purposes…” Pasta III, Espólio documental – Arquivo FMA 
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No mesmo texto, AMA relaciona o negócio dos automóveis com a criação da Fundação: 

“…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.” 19  

A aviação e outros negócios 

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

na qual teve um papel de relevo; em 1948 adquiriu a maioria do capital social de uma das 

primeiras companhias aéreas portuguesas de transporte regular – a Aero Portuguesa. A 

empresa, que tinha sido fundada em 1934 pelo Comandante Júdice de Vasconcelos (1877-1948) 

em sociedade com a Air France, encontrava-se em dificuldades financeiras, tendo AMA 

conseguido reabilitá-la, tornando-a numa grande companhia. Esta tinha alvará para voos 

regulares nas rotas de Tânger e Casablanca em Marrocos, operando primeiro com um Fokker, 

depois com um Douglas DC3 e ainda com um Lockheed Model 12 Electra Junior.20 Foram vários 

os passageiros famosos que viajaram na Aero Portuguesa, cuja memória ficou registada nos 

Boletins de Informação da companhia.  

Em 1947, AMA participou como investidor e Administrador Delegado na Sociedade 

Açoriana de Estudos Aéreos, Lda., criada com o objetivo de dinamizar as ligações aéreas entre 

o continente e o arquipélago açoriano, convertendo-se mais tarde na SATA - Sociedade 

Açoreana de Transportes Aéreos, Lda., da qual se tornou Diretor-Gerente. Participou ainda na 

criação do aeroporto da ilha de Santa Maria, inaugurado oficialmente ao tráfego civil em 1945.  

Em 1953, altura em que a TAP - Transportes Aéreos Portugueses (fundada em 1945 como 

Secção de Transportes Aéreos) se transformou em sociedade anónima (SARL), AMA funde a 

                                                 
19 Memorial manuscrito por AMA, s.l. (Lisboa), s. d. (posterior a 1966. Anos 80?), p.2. Pasta I, Espólio documental 
– Arquivo FMA. Anexo II, 1 

20 A história da compra da companhia é relatada por AMA numa entrevista, conduzida em casa, em 1982, pelos 
jornalistas Henrique Maia e Alberto Silva Pereira, gravada em cassete. Espólio áudio – Arquivo FMA. VILAÇA, 2002, 
p.3, MAGALHÃES, 2011, pp.50-53. 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 o da Aero Portuguesa dado que à época 
(durante a II Guerra Mundial) a ligação Casablanca-Lisboa era unicamente operada pela Aero Portuguesa. No 
entanto, o filme de Michael Curtiz foi inteiramente rodado em Hollywood em 1942, tendo-se utilizado uma 
pequena maquete para as cenas que incluem o avião, um Lockheed Model 12 Electra Junior. “The entire picture 
was shot in the studio ... The background of the final scene, which shows a Lockheed Model 12 Electra Junior 
airplane with personnel walking around it, was staged using little person extras and a proportionate cardboard 
plane…”. [Em linha], [Consult. 26 out. 2015]. Disponível em WWW: URL: 
<https://en.wikipedia.org/wiki/Casablanca_%28film%29> 

https://en.wikipedia.org/wiki/Casablanca_%28film%29
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Aero Portuguesa na transportadora nacional, com a condição única de absorver todos os seus 

empregados, dando assim lugar a dois novos destinos (Tânger e Casablanca) e tornando-se o 

maior acionista privado. Por esta razão, é nomeado pelo Governo como presidente da 

Assembleia Geral da TAP, cargo que ocupa entre 1955 e  1960. Em 1960 deixa a TAP, 

transferindo o seu capital para a SATA (1.000.000$00 correspondendo a 20%) onde permanece 

até 1980, altura em a empresa se torna pública (sob tutela do Governo Regional dos Açores).21 

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

Transport Association, o orgão regulador da aviação civil.22 

De realçar igualmente, o papel de AMA no setor têxtil enquanto Presidente do Conselho 

de Administração da Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas SARL. (fundada 

em 1845), empresa que adquiriu na totalidade à Bensaúde & Cª. Ldª. em 194923 e na qual se 

manteve até setembro de 1983 (após o que se tornou seu Presidente Honorário). A empresa 

produzia fios e tecidos nomeadamente juta, lona e turco provenientes de algodão, linho e 

cânhamo. Pelo desenvolvimento e modernização que conferiu à  unidade de produção24 que, 

nos anos sessenta, empregava cerca de mil operários, assim como pela promoção do setor, 

aquém e além fronteiras - papel que desempenhou enquanto Presidente da Secção de 

Propaganda da Confederação Internacional do Linho e do Cânhamo (Confédération 

Internationale du Lin et du Chanvre) - em 1951, AMA recebe a ordem honorífica francesa do 

Mérito Comercial (Mérite Commercial et Industriel).  

Ao longo da vida AMA desempenhou ainda diversos cargos na administração de 

empresas de setores variados, da construção à banca.25  

                                                 
21 PEIXOTO, 2010, pp. 23, 37, 45, 83 

22 ALMEIDA, VILAÇA, 2002, p.13, MAGALHÃES, 2011, pp. 48-49 

23  S.A., Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas, 1969, p.31 

24 A modernização da CTN incluiu um exemplar bairro operário tendo a fábrica sido equipada com refeitório, 
infantário/berçário e posto médico. “A acção social desenvolvida pela Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de 
Torres Novas constitui um dos capítulos mais prestigiantes do esforço que vem desenvolvendo.” S.A., 1969, p. 61 
(pp.61-66) 

25 Enumeram-se algumas participações de AMA: 1941 - Diretor-Adjunto do Serviço dos Transportes da Mocidade 
Portuguesa; 1954-58 - Acionista e Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do Banco de Portugal; 1953-58 
membro do Conselho Superior da Indústria; 1959 - SODIM - Sociedade de Investimentos Imobiliários, composta 
por investidores que, por sugestão do Presidente do Conselho, vão reunir o capital necessário para a construção 
do Hotel Ritz (para substituição do então desaparecido Hotel Aviz). Em 1944 é nomeado Vice-Consul Honorário da 
Libéria em Lisboa. 1964-75 - Presidente do Conselho de Administração da Fábrica Automóveis Citroën Lusitana, 
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A atividade nos Açores 

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

dos diversos negócios do pai, entre eles a União das Fábricas Açorianas de Álcool (UFAA), 

agrupados na Sociedade Ribeira Grandense, grupo onde a família Bensaúde detinha algum 

capital. Após a morte do pai em 1936, AMA vai continuar a desempenhar um papel de relevo 

no desenvolvimento das indústrias açorianas do álcool industrial e do açúcar produzidos a partir 

do melaço da beterraba sacarina (que substituiu o cultivo da batata doce anteriormente 

utilizada) que, na altura, voltavam a sofrer restrições de exportação para o Continente devido 

à proteção dos interesses africanos. O empresário envolve-se como vogal da Comissão 

Reorganizadora da Indústria de Fabrico de Álcool (1948)26 batendo-se por melhores condições 

para o setor. Em 1967 a Sociedade Ribeira Grandense da qual era já então sócio maioritário, 

entrou como fundadora e acionista de uma sociedade anónima, a SINAGA - Sociedade de 

Indústrias Agrícolas Açoreanas SARL. Nesse âmbito, a Fábrica do Álcool de Lagoa e a Fábrica de 

Santa Clara são modernizadas tendo as produções atingido grande qualidade: “O álcool aí 

produzido será então um dos melhores da Europa.”27 AMA sempre se mostrou um empresário 

com preocupações sociais procurando dar melhores condições de vida aos trabalhadores. 

Assim aconteceu nas fábricas açorianas onde construiu habitação condigna e instalações 

recreativas para os seus empregados. AMA foi Presidente do Conselho de Administração da 

                                                 
SARL em Mangualde; 1965 - administrador da SALVOR, sociedade que construiu a cadeia de hotéis ALVOR em 
parceria com o Grupo Mello; 1966 - Presidente da Direção Nacional da UCIDT - União Católica dos Industriais e 
Dirigentes do Trabalho. Anos de 1960 - Administrador do Banco Espírito Santo e Comercial de Lisboa. Relatório 
“Empresas”, s.l., s.d., p.1. Pasta III, Espólio documental – Arquivo FMA / ALMEIDA, VILAÇA, 2002, p.14. 
MAGALHÃES, VILAÇA, 2011, p.35 
  
26 “…Em 1938 encetámos uma luta titânica para que fossem abertas as portas do Continente ao açucar e álcool 
açorianos. Nessa luta insistimos com os sucessivos governos para sermos autorizados a renovar a nossa indústria 
para uma produção nunca inferior a 20 mil toneladas de açucar, pois era essa a dimensão mínima economicamente 
rendível e a forma de produzirmos açucar e álcool a preços competitivos. E, por isso, apenas pedíamos que os 
excedentes fossem colocados no Continente sem pagamentos de direitos. Em determinada altura, quando expunha 
a Salazar a injustiça com que os Açores eram tratados, ele respondeu-me “temos de acabar com essas barreiras” 
mas a verdade é que as influências das empresas açucareiras africanas eram de tal forma poderosas que nada se 
conseguiu...” – Memorial, s.l., 31 jan. 1978. Pasta III, Espólio documental – Arquivo FMA  

27 MAGALHÃES, VILAÇA, 2011, p.39 
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empresa até aos 90 anos28, altura em que se tornou Presidente Honorário conservando o cargo 

até à morte. 

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

(de origem açoriana) Bensaúde, em 1941 AMA torna-se sócio e gerente da firma Bensaúde & 

Cª. Ldª. A empresa fundada em 1873, era dirigida à época por Vasco Elias Bensaúde (1896-1967) 

que durante a II Guerra Mundial, por pertencer a uma abastada família judia, se refugiara nos 

Açores e posteriormente nos Estados Unidos da América. Nesse sentido, Vasco Bensaúde 

convida Medeiros e Almeida para gerente e sócio do grupo familiar, transferindo-lhe parte da 

sua quota e confiando-lhe a gestão do grupo.29 A quota é inteiramente devolvida à família no 

fim da II Guerra Mundial, mantendo-se AMA na administração das empresas. Após a morte de 

Vasco Bensaúde em 1967, AMA liquida todos os seus ativos da firma abandonando em outubro 

de 1968 a administração da empresa para se dedicar a assuntos particulares.30 Enquanto sócio-

gerente da Bensaúde & Cª. Ldª., geriu e integrou uma série de negócios que fizeram prosperar 

o grupo em diversos ramos do comércio e indústria e que promoveram a sua consolidação 

financeira:31 “Seja-me permitido dizer que consegui desenvolver a firma a um expoente tal que 

                                                 
28 “António de Medeiros e Almeida deixou a presidência da SINAGA e homenageou todos os seus colaboradores”. 
Açoriano Oriental, São Miguel, 18 set 1985. Pasta III, Espólio documental - Arquivo FMA.  

29 “…em 1941 fui convidado muito insistentemente a associar-me à firma Bensaúde & Cª que atravessava certas 
dificuldades. A minha resistência em aceitar esse convite baseava-se como então afirmei que presava mais o nome 
grangeado na Banca e na Praça do que todo o dinheiro que me quisessem oferecer. Fiquei o único sócio da firma 
em Lisboa com toda a responsabilidade de administração visto o sócio Vasco Bensaúde se ter retirado para os 
Açores e o outro sócio Dr. Joaquim Bensaúde viver em Paris...” Documento manuscrito, s.l. (Lisboa), s.d. (posterior 
a 1966. Anos 80?), p.2. Pasta I, Espólio documental – Arquivo FMA. Anexo II, 1 

30 “…de modo a que pudesse dispor de tempo para tratar dos meus assuntos particulares e muito especialmente 
da transformação da minha casa em museu, obra muito trabalhosa e de grande responsabilidade…”  Documento 
datilografado. s.l. (Lisboa), 28 out. 1968. Pasta III, Espólio documental – Arquivo FMA. Anexo II, 2 

31 Enumeram-se algumas empresas do grupo Bensaúde: E.I.N. Empresa Insulana de Navegação, 1870 (transporte 
de passageiros e mercadorias entre as ilhas  e Lisboa e depois os EUA), 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 hoje BANIF),  Mutualista Açoreana, 
abastecimento de aeronaves (distribuição Shell J. - H. Ornelas & Cª Suc. Ldaª). O grupo era também sócio fundador 
e agente da SATA em Santa Maria) e detinha outros negócios: 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 e Companhia Nacional de Fiação e Tecidos de Torres Novas, S.A.R.L., adquirida em 
1934), comercialização de fuelóleo para navegação (Fuel Oil Station), pescas (Parceria Geral das Pescarias), 
indústria conserveira (Empresa de Conservas Poker), destilação (Sociedade Lusitana de Destilação Ldª) e ainda 
produção de tabaco (Fábrica de Tabaco Micaelense) e de chá (Chá Gorreana). Relatório Bensaúde, s.l., s.d., p.2 
Pasta III, Espólio documental – Arquivo FMA / ALMEIDA, VILAÇA, 2002, P.13, MAGALHÃES, 2011, pp.37-46. 
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cheguei a ser o principal responsável pela administração simultânea de 21 empresas, todas elas 

dando lucros.”32 

No âmbito das suas ligações aos Açores, AMA foi contactado pelo seu amigo, o 

embaixador do Reino Unido em Portugal (1940-1945) Lord Ronald Hugh Campbell (1883-1953) 

no sentido de prestar auxílio às forças aliadas no arquipélago, considerado um ponto 

estratégico no Atlântico. Nessa altura, os Estados Unidos e a Inglaterra (Winston Churchill), 

através de Campbell procuravam o apoio de Oliveira Salazar no projeto porém, perante o 

estatuto de neutralidade de Portugal no conflito e a recusa em lidar com o Presidente 

Roosevelt, Salazar recusa-se provocando grandes tensões políticas e diplomáticas. AMA 

empenha-se então, em nome particular, em prestar a necessária assistência aos Aliados através 

das empresas que geria. Só mais tarde viria Salazar, ao abrigo da velha aliança Luso-Britânica, a 

conceder o estabelecimento de bases militares britânicas (não americanas) nos Açores. O 

espólio documental da Fundação Medeiros e Almeida33 possui diversa documentação – 

nomeadamente em cifra - respeitante a este período que inclui relações de passageiros 

transportados na companhia de navegação Insulana, listagens de navios e aviões reparados e 

abastecidos nos estaleiros das ilhas açorianas e referências à ajuda prestada a tropas 

evacuadas.34 Na sequência desta atitude, em 1947 é condecorado pelo Rei Jorge VI de 

Inglaterra, com o grau de Grande-Oficial (Honorary Officer) da Ordem do Império Britânico – 

Most Excellent Order of the British Empire, O.B.E.  

Medeiros e Almeida possuía um profundo sentido social que o levou durante a vida a 

empenhar-se em diversas causas. Para além de ajudar os muitos que a ele acorriam 

diretamente, foi benemérito de diversas associações e instituições, na maior parte das vezes 

como doador anónimo.35  

                                                 
32 Memorial manuscrito por AMA. s.l. (Lisboa), s. d. (posterior a 1966. Anos 80?), p.2. Pasta I, Espólio documental 
– Arquivo FMA. Anexo II, 1 

33 Doravante referida com o acrónimo FMA 

34 No seguimento destes acontecimentos, em 1943, Oliveira Salazar convida AMA para o cargo de embaixador de 
Portugal na Grã-Bretanha. AMA recusa devido à sua atividade empresarial indica o seu amigo Domingos de Sousa 
Holstein Beck (1897-1967). ALMEIDA, VILAÇA, 2002, pp.13-14, MAGALHÃES, 2011, p.36. Pasta III Espólio epistolar 
– Arquivo FMA 
  
35 “…para além de um importante empresário, um homem de apurada sensibilidade e que de uma forma exemplar, 
seguindo o mandamento divino que “a tua mão esquerda não saiba o que a direita fez”, auxiliou centenas de 
pessoas, na doença e nos estudos, nos momentos difíceis da vida de alguns que até nem pessoalmente conheça ou 
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Uma instituição que apoiou foi a Colónia Balnear Infantil O Século; para além dos apoios 

financeiros, teve grande sucesso uma ação que organizou (duas vezes, 1952-1853) no Natal, na 

qual era encenada a chegada do Pai Natal num avião da Aero Portuguesa trazendo presentes 

para as crianças da Colónia. O seu papel de benemérito é ainda relevante na Fundação Salazar, 

instituição que é convidado a fundar pelo Presidente da República Américo Thomaz e que dirige 

entre 1969 e 1974. A instituição tinha como objetivo: “…facultar habitação em boas condições 

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

consegui-la…”36  

É incontornável o papel de relevo que AMA desempenhou no mundo empresarial 

português. O sucesso enquanto empresário permitiu-lhe tornar-se colecionador, papel que 

desempenha com o mesmo entusiasmo e dedicação que dedicou aos negócios.    

Da recheada vida de AMA, a obra que teve maior e mais perdurável impacto no País foi 

sem dúvida, a doação ao País do seu acervo artístico, fazendo dele um dos maiores mecenas 

portugueses do século XX.  

Com uma letra já muito tremida, AMA escreveu no fim da vida: “Parto confiante de que 

aqueles que vierem depois de mim farão tanto ou melhor do que eu fiz.”37  

Medeiros e Almeida morreu em casa, de acidente cardiovascular, a 19 de fevereiro de 

1986 com 91 anos incompletos.38  

O jornalista António Valdemar dava conta da notícia da morte de AMA escrevendo no 

Diário de Notícias: “…dedicou-se António Medeiros e Almeida a colecionar obras de arte e 

antiguidades, reunindo, ao longo de meio século, um acervo notável de mobiliário, pratas, joias, 

cerâmica, escultura e pintura[…]Por não ter filhos e outros herdeiros directos ainda em vida da 

sua mulher, António Medeiros e Almeida criou, em 1972, uma fundação legando o seu 

                                                 
conhece, a grande maioria dos quais nunca soube de onde lhe chegou a ajuda…” Açoriano Oriental, São Miguel, 18 
set 1985. Espólio documental - Arquivo FMA. 

36 Artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 721/73. [Em linha], [Consult. 26 out. 2015]. Disponível em WWW: URL: 
<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> 

37 Documento manuscrito por AMA s.l. (Lisboa) s.d. (a grafia muito tremida indica a sua avançada idade) Espólio 
documental - Arquivo FMA 

38 António e Margarida Medeiros e Almeida estão sepultados num jazigo, no Cemitério dos Prazeres em Lisboa. 

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
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
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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património artístico ao Estado[…] É um museu que a maior parte de Lisboa desconhece e que 

António de Medeiros e Almeida não conseguiu abrir ao grande público, uma vez que aguardava 

oportunidade para obter recursos financeiros que assegurassem os meios indispensáveis para 

um funcionamento autónomo. Caberá agora, aos testamenteiros, de colaboração com os 

organismos e entidades do sector acionar, tão breve quanto possível, as medidas necessárias 

para a conservação e a manutenção daquele espólio e de providenciar, ao mesmo tempo, 

quanto ao acesso do público às diversas colecções que constituem um todo que reflecte o gosto 

e os interesses de quem o formou, no decurso da maior parte da sua vida.”39  

O colecionador  

Desde o casamento que António e Margarida construíram uma vida de acordo com a 

elite social da época, culta, cosmopolita e de gostos refinados. A atividade empresarial de AMA 

proporcionou desde cedo uma vivência desafogada; apesar de uma vida profissional muito 

preenchida, o casal recebia em casa, frequentava festas, o teatro e a ópera, visitava museus e 

exposições e viajava bastante dentro e fora do País.40 Na sequência dos hábitos familiares, 

paralelamente à sua carreira empresarial, AMA interessou-se por antiguidades, tornando-se, 

ao longo do tempo, num colecionador de prestígio nacional e internacional.  

Conforme anteriormente abordado, a casa da rua Mouzinho da Silveira era um palacete 

que o casal recheou com requinte, sendo um ponto de reunião de família e amigos. 

Curiosamente, AMA não fomentou a tradição de realização de tertúlias culturais de casa dos 

seus pais que tinha convivido e que tinham feito parte da sua formação. A família próxima era 

composta pelos pais e sogros de AMA, os seus dois irmãos, os seis irmãos e irmãs de Margarida 

e os catorze sobrinhos.  

Para além da vasta teia de relações familiares e de amizade de MMA, responsável pela 

vida social do casal, o pequeno círculo de amigos pessoais de AMA incluía o Presidente da 

República Américo Thomaz, a família Bensaúde, Domingos de Sousa Holstein Beck (Palmela), 

Henrique Pinto Balsemão, o advogado Tito Arantes, Manuel do Espírito Santo Silva, os irmãos 

Jorge e José Manuel de Mello, os médicos Fernando da Fonseca (também médico de Calouste 

                                                 
39 “Muitas obras de arte e antiguidades num valioso museu legado ao Estado” António Valdemar. Artigo jornal DN 
Cultura/Espectáculos, 23 fevereiro 1986. Pasta I. Espólio documental – Arquivo FMA  

40 São inúmeros os convites, programas de espetáculos, ementas, mapas, cartões-de-visita e cartões de boas festas 
guardados no espólio documental. Espólio documental – Arquivo FMA 
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Gulbenkian) e Machado Macedo (primo), o General Luiz Câmara Pina, os colecionadores 

Francisco Barros e Sá (amigo de adolescência e colega de curso de Medicina em Coimbra), 

Francisco Sá Carneiro e Abel de Lacerda.41 Tornaram-se ainda amigos e visita frequente da sua 

casa a colecionadora inglesa Dorothy Hart, o sócio William Morris (Lord Nuffield) e o 

embaixador de Inglaterra em Portugal Sir Ronald Campbell, e a sua esposa, Lady Helen.42  

AMA viajava muito, tanto em negócios como em viagens de lazer, sendo muitas vezes 

acompanhado pela mulher (por vezes convidavam sobrinhos). No estrangeiro, o casal visitava 

amigos e frequentava espetáculos, museu e exposições bem como, no âmbito da atividade de 

colecionador, visitavam leilões, antiquários, galerias e feiras de arte. Participavam também em 

viagens culturais do grupo de amigos do Museu do Louvre (do qual era membro benfeitor nº 

75) ou da organização “Connaissance des Arts”, percorrendo toda a Europa. Para além da 

Europa e Marrocos, AMA viajou ainda para os Estados Unidos da América. Das muitas viagens, 

passeios e reuniões familiares não existem relatos escritos, mas ficaram, como testemunho, as 

centenas de fotografias por si tiradas (existindo também algumas filmagens).  

O gosto de AMA pelos automóveis levava-o também a realizar muitas viagens de carro. 

Para espanto da família, a partida para a lua-de-mel fez-se num Morris Cowley descapotável, 

com o noivo vestido de fato-macaco. No dia-a-dia conduzia um Morris Wolseley descapotável, 

tendo possuído ainda um Morris Isis, um Auburn Cord (carro americano), um Morris Léon Bollée 

e um Mercedes 300SL que importou da Alemanha. Em 1954 encomenda uma limusina Austin 

Princess43, executada pelos fabricantes belgas Vanden Plas, em cujo desenho participou, veículo 

que foi posteriormente oferecido ao Museu do Automóvel do Caramulo.  

A internacionalização dos negócios de AMA e, principalmente, a sua atividade enquanto 

colecionador leva a que seja referenciado internacionalmente: em maio de 1952 o casal foi 

fotografado em casa para a revista inglesa Town & Country. A partir de 1953 AMA aparece 

                                                 
41 A amizade com Abel de Lacerda levou-o a envolver-se no projeto do Museu do Caramulo, do qual, para além de 
doador, foi por diversos anos presidente da Assembleia Geral e presidente do Conselho Fiscal. AMA doou ao Museu 
do Caramulo a pintura “Descimento da Cruz”, à época atribuída a Garcia Fernandes. Pasta III, Espólio documental-
Arquivo FMA 

42 Após a reforma o casal passava os verões na casa da Mouzinho da Silveira onde Campbell se entretinha com 
trabalhos de marcenaria no anexo do jardim. Aí morreu, em 1949, Lady Helen que está sepultada no Cemitério dos 
Ingleses em Lisboa. 

43 O mesmo modelo que possuíam Salazar e o Cardeal Patriarca.  
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referenciado como empresário na publicação inglesa “The International Year Book and 

Statesmen’s Who’s Who”, editada pela Burke’s Peerage Ltd. Esta publicação, iniciada em 

Inglaterra em 1935, integra as biografias de pessoas que se notabilizaram em diversas áreas. 

Em 1970, o casal Medeiros e Almeida foi entrevistado no Hotel Ritz de Paris para o programa 

“60 Minutes” da cadeia de televisão americana CBS. No programa (sobre o hotel Ritz) AMA 

conta que tinha sempre a mesma suite reservada onde guardava todo o ano alguma roupa e 

objetos pessoais. O mesmo acontecia no Hotel Claridge’s em Londres e no Hotel des Bergues 

em Genebra. 

AMA relacionava-se ainda com antiquários e marchands de arte portugueses, como 

Alexandre Fernandes, António Costa e Wolf Steinhardt, e estrangeiros como os ingleses John 

Sparks (porcelana da China), John Mitchell (pintura) e Ronald A. Lee, o francês Maurice Chalom 

(mobiliário) e o suíço Edgar Mannheimer (relógios), que contribuíram para o seu 

reconhecimento enquanto colecionador e para a divulgação do seu acervo. Como veremos 

adiante, desde os anos 50 que agentes de mercado, colecionadores, profissionais de museus e 

outras figuras do mundo da arte solicitam visitas às suas coleções com o intuito de as estudar, 

publicar em revistas da especialidade e de as mostrar em exposições.44  

Ao longo da vida, AMA reuniu uma vasta biblioteca onde figuram, para além de obras 

de referência, nacionais e estrangeiras, obrigatórias em todas as estantes, as muitas 

publicações periódicas que assinava, os catálogos de leiloeiras e de antiquários que 

frequentava, e publicações que tinha hábito de adquirir, relacionadas com as peças que ia 

comprando, bem como roteiros das cidades e países para onde viajava. Comprava ainda 

catálogos de todos os museus e exposições que visitava, pelo que sabemos que visitou a maioria 

das mais importantes instituições internacionais, como o Louvre, o Prado, o Museu Britânico, 

os Museus do Vaticano, a Galeria de pintura de Berlim, o Metropolitan de Nova Iorque e a 

Smithsonian Institution de Washington45. AMA interessou-se também por outros museus e 

casas-museu como a Wallace Collection e o Museu Soane em Londres, o Museu Guimet, o 

                                                 
44 Em 1958 o colecionador é convidado a participar, com bastantes empréstimos, na Exposição de Arte Decorativa 
Inglesa realizada na Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva em Lisboa. 
 
45 AMA tinha uma viagem programada ao Museu Hermitage em São Petersburgo na companhia do seu amigo 
Fernando da Fonseca porém, a morte súbita deste (1974) anulou os planos. AMA não chegou a empreender a visita 
ao referido museu. 
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Museu Rodin, a Orangerie, o Jacquemart André, o Marmottan e o Nissim de Camondo em Paris, 

a Fundação José Lázaro Galdiano em Madrid, a coleção Frick em Nova Iorque ou a Galeria 

Borghese em Roma. Das suas muitas viagens, AMA conhecia ainda os grandes castelos 

franceses, alemães e austríacos. 

As motivações do colecionador 

Todas as coleções vão acontecendo. Com o (hoje) acervo Medeiros e Almeida como em 

muitos outros casos, não houve uma motivação inicial de criar uma coleção; a formação do 

acervo artístico deveu-se a uma conjugação de fatores que levaram paulatinamente, à criação 

de um projeto que cresceu em paralelo com uma vivência requintada e uma bem-sucedida 

atividade profissional.  

A já mencionada escassez de testemunhos por parte de AMA, nomeadamente sobre as 

razões que o levaram a colecionar, leva-nos a tirar ilações baseadas no seu percurso enquanto 

colecionador. Neste âmbito, identificam-se três fases distintas neste trajeto. A primeira, que 

acompanha o início da sua carreira, é marcada pela necessidade de decorar a casa onde vivia e 

pela opção de recorrer ao mercado das antiguidades. A segunda fase, ainda motivada pela 

decoração da sua habitação, liga-se ao sucesso da sua carreira profissional, permitindo-lhe 

frequentar os melhores antiquários e leiloeiras em Portugal e no estrangeiro. A terceira etapa 

verifica-se após a decisão de criar a Fundação e do consequente alargamento do espaço 

expositivo e corresponde às compras realizadas para rechear os ambientes específicos criados 

na nova ala da Casa-Museu.  

Foi a partir de meados dos anos trinta46 que AMA começou a adquirir obras de arte com 

regularidade, sendo esta fase sobretudo motivada pela necessidade de mobilar as suas 

residências. A decoração da primeira casa, sita na rua do Salitre, onde se instalou em 1924 após 

o casamento, está parcamente documentada.  

A mudança em 1946 para a rua Mouzinho da Silveira acelerou o ritmo de compras uma 

vez que, a nova moradia com 700 metros quadrados, obrigou a uma decoração em grande 

escala. A mudança coincidiu com factos que vieram alterar o processo aquisitivo. Em meados 

dos anos quarenta as suas empresas tinham entrado em “velocidade de cruzeiro” apresentando 

                                                 
46 De acordo com os processos de compras, o registo mais antigo data porém de 1939 (“O Velho Pescador” de 
Fausto Sampaio - FMA 4109). Inventário CMMA – Arquivo FMA 
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já consideráveis lucros. Era o caso da A. M. Almeida que estava então no auge de vendas e da 

Aero Portuguesa que se afirmava no mercado como uma lucrativa companhia aérea. Tais 

sucessos proporcionaram a liquidez necessária ao colecionador, para frequentar as melhores 

casas de antiguidades e leiloeiras da Europa, ascendendo então as aquisições a um novo 

patamar de qualidade e quantidade. A partir daí, as compras sucederam-se em grande ritmo 

até à sua morte em 1986. A estes factos não foi alheia a conjuntura do mercado de arte 

europeu, que no pós-II Guerra Mundial (1939-1945) viveu uma fase florescente, motivada pela 

afluência de bens artísticos provenientes do despojamento por parte de colecionadores e 

famílias com falta de liquidez. Nesta altura, os compradores com possibilidades financeiras 

tiveram acesso a boas oportunidades: “A grande guerra que deflagrou no Mundo, de 1939 a 

1945 – e a que Portugal se soube furtar - deixou os beligerantes europeus tão contundidos e tão 

arruinados que grande parte do seu património artístico teve que ser vendido. Nunca como 

então o “Christie’s” o “Sotheby’s” e o “Drouot” apresentaram tantas espécies raras nos seus 

leilões. Nunca como então, os “bricabraques” ingleses e franceses se viram tão cheios e tão 

prontos a satisfazerem todas as exigências dos compradores. E entre todos os adquirentes de 

tão extraordinário espólio, houve quem, ou por maior paixão, ou por melhor conhecimento da 

matéria, carreou para Portugal, as mais importantes peças.”47 

Quando em finais dos anos sessenta, AMA decide fazer a doação ao País e construir o 

anexo para aumentar a coleção, a área expositiva foi acrescentada em cerca de 1.000 metros 

quadrados (dois pisos de 500m²). A partir desta resolução e à luz do projeto de musealização 

da coleção, as compras são realizadas com o intuito da integração no acervo da futura 

instituição. A arquitetura do novo espaço condiciona agora as escolhas num desenho de uma 

sucessão de grandes salões onde o colecionador projeta espaços de aparato recriando 

diferentes ambientes. Mais uma vez, preside a ideia de decorar o espaço desta feita porém, a 

uma nova escala. O recheio da nova ala condiciona as aquisições, muitas vezes feitas mediante 

dimensões específicas; AMA interessa-se agora por apainelados, tetos em madeira, conjuntos 

azulejares, tapeçarias e estatuária de grande porte que imprimem à coleção uma nova 

dimensão.  

                                                 
47 Texto para publicação no Diário de Notícias, enviado a AMA para revisão “A FUNDAÇÃO ANTÓNIO DE MEDEIROS 
E ALMEIDA e o fabuloso museu que o seu instituidor vai oferecer a Portugal”. Jorge Gamboa de Vasconcelos, Ponta 
Delgada, ?, nov. 1984, p.6. Espólio documental – Arquivo FMA 
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O perfil do colecionador 

Manifestando a mesma atitude de dedicação que votava aos seus negócios, AMA 

empenhou-se diretamente na construção da sua coleção ao definir as suas principais linhas 

orientadoras e ao intervir ativamente nas aquisições. A este propósito citam-se duas breves 

passagens escritas em jeito de biografia, reveladoras do seu perfil de colecionador obsessivo, 

porém seletivo e tenaz:  

"Desde os meus vinte anos, isto é, desde 1915, comecei a interessar-me por 

antiguidades, que passei a adquirir a partir dos meus 30 anos e quando as minhas posses o 

permitiam. Esse interesse foi-se desenvolvendo com intensidade e a pouco e pouco fui 

coleccionando peças raras de valor artístico e histórico como móveis, tapetes, lustres, loiças, 

bibelots, leques, relógios, pratas, quadros, joias, livros de arte, cristais, azulejos, tapeçarias, 

peças de arte sacra, estatuária, etc.  

À medida que o tempo ia correndo, tornei-me mais exigente e por isso fui pondo de parte 

determinadas peças e substituindo-as por outras mais valiosas. Assim, a selecção tem-se 

mantido cada vez mais rigorosa. Algumas dessas antiguidades foram adquiridas com certa 

dificuldade, umas vezes por os seus donos não quererem desfazer-se delas, outras por os seus 

preços estarem fora do meu alcance. Casos houve em que, para as adquirir, tive de esperar anos 

e outros em que, para as observar e discutir a compra, obrigado fui a deslocar-me por esse 

mundo fora. Mas o facto é que cada uma dessas peças, reunidas ao longo de 50 anos, faz hoje 

parte do meu ser e reflete o meu gosto.”48  

Durante cerca de meio século, Medeiros e Almeida reuniu um vasto conjunto de obras 

de arte muito eclético, cujas tipologias se inserem no campo temático das chamadas “artes 

decorativas”. Esta tendência filia-se num gosto pelas artes decorativas que atravessou a 

primeira metade do século XX em Portugal e que se reflete em diversas coleções particulares 

coevas, como as de Ernesto Vilhena, Ricardo do Espírito Santo Silva, Abel de Lacerda ou 

Anastácio Gonçalves. As artes decorativas, por oposição às tradicionalmente chamadas “artes 

maiores” ou “belas artes” (arquitetura, pintura e escultura) estão associadas aos conceitos de 

beleza, ornamentação, funcionalidade e manufatura. Esta tipologia integra, portanto, objetos 

de uso quotidiano enriquecidos por um trabalho artístico que os transforma em objetos 

                                                 
48 Memorial, s.l. (Lisboa), jan. 1977. Pasta I, Espólio documental – Arquivo FMA. Anexo II, 5 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ano
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decorativos de luxo, concebidos com recurso a materiais nobres e elaboradas técnicas de 

execução, aplicando-se a tipologias como o mobiliário, a ourivesaria, a joalharia, a cerâmica, os 

têxteis ou os relógios. 

O acervo carateriza-se por uma matriz cosmopolita, identificando-se porém, uma 

atitude conservadora; o colecionador não se interessou pela arte modernista ou 

contemporânea. Não se confinando em movimentos artísticos, geografias ou períodos 

específicos como fizeram outros colecionadores que especializaram as suas coleções49, é clara 

a preferência por duas orientações estéticas distintas no âmbito das artes decorativas: a 

europeia (mobiliário, têxteis, porcelana, relógios, leques) - onde o gosto pela arte francesa, em 

particular do século por excelência das artes decorativas, o século XVIII, é predominante50 - e a 

chinesa (porcelana, biombos, esmaltes e jades) sobre a qual escreveu: “…Sempre tive grande 

admiração pela civilização chinesa – como está patente no meu museu – e que em certos 

aspectos deixa as actuais civilizações bastante diminuídas…”51  

A sua seleção, certamente também condicionada pelas oportunidades do mercado, era 

muito diversificada; tanto comprava a seu gosto, por impulso, interessando-se por diferentes 

espécies e proveniências (das peças indo-portuguesas à joalharia, das armas aos têxteis) como 

adquiria as chamadas peças “colecionáveis” (paliteiros, leques e caixas de rapé). Interessavam-

no autores específicos52, comprando motivado pelo valor estético53, técnico/artístico54 ou 

                                                 
49 Veja-se a coleção de pintura naturalista de Anastácio Gonçalves ou a coleção de artes decorativas portuguesas 
de Ricardo do Espírito Santo Silva  

50 “Taste in Portugal, like artistic creation, is traditionally conservative and nationalist [...] Models of taste are 
socially established and mimetic behavior prolongs them indeterminately. Sometimes over several generations. [...] 
It demonstrates how the French taste inherited from the Marquis of Foz (1849-1917) was still present…” 
MAGALHÃES, 2008, p.253 

51 Carta de AMA a Ingrid (?), Lisboa, 21 mai. 1984. Pasta II, Espólio documental – Arquivo FMA. Anexo II, 4 

52 É o caso do paisagista flamengo Jan van Goyen (1596-1656) do qual possui oito pinturas (FMA 355, 372 a 374, 
376, 390 a 392) ou da casa relojoeira Breguet de que detém 26 exemplares (Vitrine nº 4 da Sala dos Relógios). 
Inventário CMMA – Arquivo FMA 

53 Destacam-se alguns exemplos: Adorno de corpete em filigrana portuguesa, finais do séc. XVII com diamantes 
(FMA 873); cornucópia em cristal de rocha e esmaltes austríacos (FMA 169); conjunto de seis tocadoras de 
música em terracota chinesa (FMA 768-777). Inventário CMMA – Arquivo FMA 

54 Destacam-se alguns exemplos: piano de cauda Erard decorado com bronzes e vernis-Martin (FMA 73); retrato 
miniatura de Margarida de Parma por Antonio Moro (FMA 213); cigarreira Fabergé. Inventário CMMA – Arquivo 
FMA 
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histórico das peças (nomeadamente quando a proveniência fosse relacionada com Portugal55 

ou com individualidades de renome56).  

AMA fez ainda esporádicas incursões nos campos da escultura e da pintura, 

principalmente estrangeira, tendo reunido uma pequena mas interessante coleção57. Quanto à 

produção portuguesa o colecionador não apostou em grandes nomes, mas o núcleo de peças é 

muito significativo. As coleções portuguesas reúnem um significativo conjunto de painéis de 

azulejos, peças de mobiliário das épocas D. João V, D. José e D. Maria, pratas portuguesas 

nomeadamente salvas renascentistas, arte sacra e paliteiros e porcelana e vidros da fábrica 

Vista Alegre. No que respeita à pintura, existem retratos de família de Veloso Salgado e de 

Henrique Medina, uma obra de João Vaz (Cais das Colunas – FMA 1043), um núcleo de 4 

pinturas de Carlos Botelho, datando uma delas de 1931, altura em que começou a pintar em 

Paris (Bercy-Sena, FMA 3269). 

Sendo a diversidade tipológica uma das caraterísticas do acervo da CMMA, a existência 

de alguns núcleos coerentes é reveladora das preferências pessoais do colecionador: é o caso 

das coleções de porcelana da China, de relógios e de pratas inglesas. Na senda de um gosto 

bem português, da coleção de porcelana da China, marcada pela qualidade e quantidade, 

destaca-se o núcleo de peças da dinastia Ming, da primeira metade do século XVI, decoradas 

com simbologia portuguesa, real, religiosa e nobre denominada “primeiras encomendas”: “…a 

porcelana “Azul e Branco” do período Ming, pelas suas qualidades intrínsecas e pelo valor 

artístico da sua forma e decoração, genuinamente chinesas, é a que, desde sempre, mais 

agradou ao colecionador esclarecido.” 58 A coleção de relógios ocupou AMA até ao fim dos seus 

dias, a preferência direcionava-se para os relógios de bolso dos quais se destaca a diversidade 

de proveniências, tipologias e de autores, veja-se o caso do conjunto de 26 exemplares da casa 

                                                 
55 Destacam-se alguns exemplos: relógio de noite inglês de Edward East que foi pertença de Catarina de Bragança 
(FMA 209); peças de porcelana da China com simbologia portuguesa (Gomil FMA 824, Taça Avé Maria FMA 814, 
par de pratos covos FMA 809 – 819). Inventário CMMA – Arquivo FMA 

56 Destacam-se alguns exemplos: Taça do Cardeal Pietro Aldobrandini (FMA 1183); serviço de chá de Napoleão 
Bonaparte (FMA 1956 a 1960); relógio de bolso do General Junot e do Duque de Wellington (FMA 7744). Inventário 
CMMA – Arquivo FMA 

57 A Casa-Museu possui um núcleo importante de 32 pinturas holandesas e flamengas - Inventário CMMA – Arquivo 
FMA 

58 CABRAL, 1996, p.17  
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relojoeira Breguet que constitui um núcleo único em Portugal, de reconhecida fama 

internacional. A este propósito AMA mencionava em 1978: “…ser internacionalmente sabido 

que a minha coleção de relógios é uma das melhores do mundo.”59 Das cerca de 900 peças de 

prata do acervo, distingue-se o conjunto de proveniência inglesa, nomeadamente as 182 peças 

de mesa do prateiro Paul Storr (1810-1840). A consciência destes núcleos enquanto coleções 

coesas levou o colecionador, aquando da construção da nova ala e da decoração da ala antiga, 

a destinar galerias próprias para as expor. 

  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), sendo que este 

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 e 

aprova por despacho do Ministro da Educação Nacional (Dr. Veiga Simão) em Agosto de 1972 e 

que legaliza por escritura a 21 de Fevereiro de 1973. À Fundação dá o seu nome e doa todos os 

                                                 
59 Documento manuscrito, s.l., s.d. (jul. 1978). Pasta VII, Espólio documental – Arquivo FMA 
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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…”60 

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. Para tal, foi disposto que se alienassem todas as empresas e 

ativos financeiros e, com o dinheiro daí resultante, se construísse um imóvel de arrendamento 

num terreno adjacente à sua casa que tinha sido adquirido em 1950 (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 de adaptação e modernização da casa, já que se tinham passado trinta 

anos sobre o projeto original. De modo a dotar a casa-museu com as valências necessárias ao 

funcionamento de uma instituição museológica moderna, foram realizadas obras no âmbito do 

tratamento ambiental (controlo da temperatura e da humidade relativa) e da luminotecnia e 

foram instalados sistemas de segurança (alarmes e videovigilância). No que respeita à 

musealização foi criado um percurso museológico para o visitante, as salas foram dotadas de 

folhas informativas e foi ainda criado um programa de visitas guiadas para disponibilização aos 

públicos em geral e escolar. 

A Casa-Museu abriu as suas portas 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, onde se mantém viva a vida e obra do seu fundador.  

                                                 
60 “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) 



23 

 

 

Maria de Lima Mayer 

Casa-Museu Medeiros e Almeida 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGENS: 

   

Casal Medeiros e Almeida, anos 50. Arquivo FMA / Stand A.M. ALMEIDA, Rua da Escola 

Politécnica, nº 39, Lisboa. Arquivo FMA 
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Casal MA com amigos a embarcar na Aero Portuguesa. Arquivo FMA / Presidente Américo 

Tomás e D. Gertrudes inauguram o infantário da Cª de Fiação Torres Novas. Arquivo FMA 

 

Hotel Ritz. Arquivo FMA / União das Fábricas Açorianas de Álcool. Arquivo FMA 
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Navio "Carvalho Araújo", E.I.N. Empresa Insulana de Navegação – Casa Bensaúde, S. Miguel, 

Açores. Arquivo FMA 

  

Colónia Balnear "O Século". Arquivo FMA / Bairro da Fundação Salazar, Lisboa. Arquivo FMA 

 

 Doação ao Museu do Caramulo - obra de Garcia Fernandes. Arquivo FMA 
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O Almirante Américo Tomás condecora AMA com a Ordem do Mérito Industrial, Ponta 

Delgada, 1962. Arquivo FMA 

 

Telegrama em cifra para a Bensaúde, 1941. Arquivo FMA 

  

Rua Mouzinho da Silveira, nº6, anos 50. Arquivo FMA / Salão, anos 50. Arquivo FMA 

    

Rua Rosa Araújo, 41, 2010. Arquivo FMA / Casa-Museu - Salão, 2002. Arquivo FMA 
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Frase de despedida, AMA - 1985. Arquivo FMA 


