
7

AMÉLIA CUPERTINO DE MIRANDA
P ro t agon i s t a

6

Texto: Marta Almeida Carvalho
Fotos: Fernando SantosMaria Amélia

Cupertino de Miranda
Duarte de Almeida,

59 anos, é presidente
do Conselho de

Administração da
Fundação Dr. António

Cupertino de Miranda,
um organismo

instituído em 1964
pelo seu tio-avô e cujos

objectivos eram os de
contribuir para uma

melhoria na educação e
para um maior acesso

à cultura. Estas têm
sido, naturalmente, as

principais linhas
orientadoras da gestão

da fundação por
esta mulher que

é «presidente
vitalícia» da
instituição.

Amélia Cupertino de Mi-
randa nasceu no Porto,
na freguesia de Santo Il-

defonso, numa família intima-
mente ligada à banca. Hoje
lidera a instituição proprietá-
ria do único Museu de Papel-
Moeda fundado de raiz, em
toda a Europa, e é, também,
vice-presidente do Conselho
de Administração da Casa da
Música.

Da sua infância na cidade
tem várias recordações, ape-
sar de até aos cinco anos ter
vivido com o pai em Lisboa.
“Por circunstâncias infelizes pas-
sei os primeiros anos de vida na
capital”. A morte da mãe (no
dia do seu nascimento) obri-
gou à sua partida para o sul,
onde o pai trabalhava. A von-
tade dos pais era a de que cres-
cesse no Porto o que só viria a
acontecer a partir dos cinco
anos. “Estive em Lisboa até que
o meu pai organizou a sua vida
e se mudou para cá”, conta. As
memórias de infância repar-
tem-se por diversos temas.
“Os lugares que marcaram a
minha meninice são a Avenida
da Boavista, onde vivia - mesmo
ao lado de onde agora se en-
contra a Casa da Música – e a
Rua de Gondarém, onde fre-

Porto, palco  de emoções

quentava o Colégio Alemão. Es-
tes locais quase que delimitaram
o perímetro da minha infância”,
recorda. Da área da cultura
mantém algumas recordações
que ainda a fascinam. “Recor-
do-me particularmente de uma
peça a que assisti quando tinha
13 anos. O meu pai era um adep-
to de teatro e levou-me a ver “As
árvores morrem de pé”, prota-
gonizada pela brilhante Amélia
Rey Colaço. A sensação dela en-
trar no palco – e com aquela
voz inconfundível proclamar a
frase “porque as árvores morrem
de pé”-  e a lembrança do S.
João explodir em palmas ainda
estão bem vivas na minha me-
mória”, diz. Os espectáculos
“Holliday on ice” fazem tam-
bém parte do seu imaginário
de criança, para além de to-
das as recordações normais
de qualquer infância. “As fes-
tas em família e no colégio, os
aniversários, os magustos e as
celebrações de Natal estão mui-
to presentes”. O Natal sempre
foi uma tradição muito im-
portante em sua casa e ainda
hoje é a grande época do ano
para a família. “A magia da
época está relacionada com a
produção de afectos. A azáfama
e os preparativos, tão caracterís-
ticos desta quadra, ainda hoje
me fascinam”, refere. Dos na-
tais da infância recorda os aro-
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mas da canela e do açúcar e
dos sabores da doçaria da
época. “Sempre fui uma apreci-
adora de doces. O sabor da ale-
tria, arroz-doce, mexidos, raba-
nadas e encharcadas prolongam-
se pela vida e trazem, inevitavel-
mente, memórias de natais pas-
sados”, lembra. O melhor pre-
sente, para si, foi a experiên-
cia de ser mãe. “O primeiro
Natal que passei com a minha
primeira filha foi inesquecível”.

Relação vital com o Porto

Com a cidade diz manter
uma relação vital. “O Porto é
essencial na minha vida. Sou
muito urbana e a cidade é o meu
palco de emoções, onde traba-
lho, onde está a minha família e
a minha força”, refere. Dos
portuenses, embora sob um
olhar de proximidade e sub-
jectivo, destacou a capacida-
de de mobilização e de inicia-
tiva. “A sociedade portuense tem
uma característica fantástica. É
constituída por pessoas que lu-
tam e se mobilizam em volta de
objectivos e causas que acham
válidos”. Para Amélia Cuperti-

no de Miranda, o bairrismo é
saudável para realçar e valo-
rizar o que a cidade e a sua
gente têm de bom. “Saber pro-
duzir a marca Porto é essencial”.
No entanto, existe também o
lado excessivo. “Este só serve
para travar batalhas inúteis que
perdem de vista os objectivos da
cidade e, para mim, são puras
perdas de energia”, afirma. O
percurso pela marginal do rio,
entre a Foz e a Alfândega é o
seu preferido. “Não me canso
de o fazer e, de todas as vezes,
descubro cada vez mais coisas.
Como diz o poeta é um percurso
de rara beleza, seja com que luz

for”, assegura. Os defeitos que
encontra na cidade prendem-
se a mentalidades com um
certo grau de provincianismo.
“Os grandes projectos são por
vezes esquecidos devido a aci-
dentes de percurso. Desiste-se com
facilidade, sem vencer os obstá-
culos”, afirma.

A família e a banca

Nos anos vinte, o avô ma-
terno de Amél ia Cuper t ino
de Miranda, Augusto, junta-
mente com o i rmão mais
novo, Artur, fundou, no Por-
to, a Casa Bancária Cuperti-
no de Miranda e Irmão. Dois
anos depois Augusto retirou-
se da sociedade por motivos
profissionais (a sua activida-
de como advogado absorvia-
o). Artur, um empreendedor,
continuou com a casa ban-
cária e, devido ao forte fluxo
de emigração para o Brasil,
reso lveu estabelecer  l iga-
ções de procurador ia com
aquele país ,  que aparec ia
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como um mercado apetecí-
ve l  dev ido à grande movi-
mentação de remessas de
dinheiro dos emigrantes. Um
outro irmão, António Cuper-
t ino de Miranda,  que era
monárquico e havia emigra-
do para o Brasil na institui-
ção da República, estabele-
ceu uma ponte com Artur e
fundaram ass im o Banco
Português do A t lânt ico.  Al-
gumas décadas passadas,
em 1964, António Cupert i-
no de Miranda inst i tu iu a
fundação.  O t io-avô de
Amélia Cupertino de Miran-

da morreu dez anos depois
(1974),  mas deixou bem
claro nos estatutos que a so-
brinha-neta seria a escolhi-
da para presidente vitalícia
da inst i tu ição.  E fo i  ass im
que a vida de Amélia se li-
gou def in i t ivamente à da
fundação. “O meu tio, com
quem eu mantive sempre uma
relação extraordinária, morreu
em Novembro de 1974, logo
após a revolução do 25 de
Abril. No ano seguinte deu-se a
nacionalização da banca, a 11
de Março. O património da fun-
dação, que era constituído qua-

se na totalidade, por acções do
BPA ficou reduzido a zero”,
recorda.  Na al tura,  as  c i r-
cunstânc ias não eram as
melhores. “Já estava casada,
acabara de ter a minha segun-
da filha, o meu marido estava
na tropa. Vi-me com o compro-
misso de erguer uma fundação
e de não ter património”.

Uma vida
ligada à Fundação

Os tempos difíceis prolon-
garam-se por  mais  a lguns
anos e a fundação esteve en-
cerrada entre 1974 e 1981.
Nesse ano, Amélia e o mari-
do – Alberto Correia de Al-
meida - chamaram a si a ta-
refa de reestruturar financei-
ramente a fundação e dar
inicio à aquisição da colec-
ção de papel-moeda que,
mais tarde, viria a integrar o
museu. “O meu marido foi o
principal responsável pela aqui-
sição de todas as peças que
constituem o museu”, conta.
Em 1989, a fundação adqui-
r iu os  ter renos onde ainda
hoje se encontra, na Aveni-
da da Boavista e, passados
dois anos, reabriu ao públi-
co. Entre 1991 e 1994 deu-
se a primeira ampliação da
sede e a construção do Mu-
seu de Papel-Moeda, que vi-
r ia  a ser  inaugurado em
1996, um importante con-
t r ibuto para a His tór ia  de
Portugal e o seu grande pa-
t r imónio f iduc iár io .  Em
2001 concluiu-se a estrutu-

Curtas
Clube do coração – A família
Livro – “Fernão Capelo Gaivota” de Richard Bach
Filme – “As pontes de Madison County”
Música – “Et j’entends siffler le train...” de Alan Barrière
A cor do Porto – Azul (esfumado)
Um percurso – Da Alfândega à Foz

ra física da fundação que in-
tegra o museu, o Centro de
Congressos e de Exposições,
um restaurante e as  áreas
de exposições temporárias e
de serviços administrativos.

O papel principal da fun-
dação prende-se com os ob-
jectivos para os quais foi cri-
ada: educação e cultura. Os
serviços educativos são a
base da instituição e o tra-
balho que faz com crianças e
adolescentes é muito enri-

quecedor. “Escolas de todo o
país trazem as suas crianças a
ver o museu. A forma de cultura
viva que lhes proporcionamos
atrai -as”,  refere. Para além
das actividades com crianças
(desde o 1.º ciclo, passando
também por ATL’s), a funda-
ção disponibiliza actividades
para jovens, seniores e cida-
dãos com necessidades es-
peciais. “É fundamental que se
trabalhe para este tipo de públi-
co. Levar a educação e a cultu-

ra ao maior número possível
de pessoas é o nosso objecti-
vo”. Segundo Amélia Cuperti-
no de Miranda, o Museu de Pa-
pel-Moeda tem uma função
fundamental, quer na área
educativa, quer na social.
“Através dele, a fundação con-
tribui para a intervenção e a
transformação da sociedade.
As áreas educacional e social
estão bem delimitadas, a po-
lítica de educação planeada e
a programação definida”.


