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Dr. Mário Santos de Almeida (1920-2014)
in memoriam
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Mário Santos de Almeida

(1920-2014)

Na primavera de 2015 fomos surpreendidos com a notícia, comunicada por um associado 

da SPN, do passamento do Dr. Mário Santos de Almeida em finais de 2014. Assim, é com 

grande consternação que escrevemos estas linhas sobre um dos mais carismáticos presidentes 

da Sociedade Portuguesa de Numismática mas também um consagrado investigador com obra 

relevante nos domínios das cédulas e das apólices do real erário.

Ilustre médico ortopedista, o Dr. Mário de Almeida, após dois mandatos como Vice-presidente 

da Direção da SPN (1971-75), assume a Presidência em 26 de dezembro de 1975 até à sua 

retirada em dezembro de 1983. Durante este período de 8 anos sob a liderança de Mário de 

Almeida, a SPN vai afirmar-se como uma grande associação de numismática através da realização 

de diversas iniciativas de âmbito nacional e internacional, como o Ciclo de Conferências de 

Numismática (1975-76), em parceria com a Fundação Eng.º António de Almeida, a organização 

do II Congresso Nacional de Numismática (1982) (Foto), as Comemorações do 25º Aniversário 

da SPN, o reforço da qualidade da NVMMVS, a única revista científica da especialidade publicada 

em Portugal, marcado com o início da 2ª série (1978), bem como a remodelação do edifício-

sede da SPN que permitiu criar melhores condições para o desenvolvimento das diferentes 

atividades da Sociedade Portuguesa de Numismática, privilegiando a Biblioteca, os espaços para 

exposições e reuniões de trabalho e os serviços administrativos. A este propósito, não podemos 

deixar de dar uma nota pessoal sobre a ação do Dr. Mário de Almeida em prol da SPN, uma vez 

que fomos admitidos como sócio em janeiro de 1977, durante a sua presidência: ao verificar do 

nosso interesse pela investigação, simpaticamente nos acolheu e nos mobilizou para colaborar 

em algumas tarefas que tinha em mente: a organização da biblioteca da SPN e a dinamização 

da revista Nvmmvs; desde então nunca mais deixámos de, gostosamente, colaborar aos mais 

diversos níveis com a SPN. 

Para além do dinamismo que introduziu na SPN, o Dr. Mário de Almeida foi também um incansável 

e prolífero estudioso. Durante a década de setenta do século passado, a sua colaboração é 

permanente em quase todos os números de A Permuta, revista que dirigiu entre julho de 1974 

e dezembro de 1983; neste período, os seus trabalhos centram-se na temática das cédulas mas 

também em outros temas numismáticos de interesse para os leitores de A Permuta.; foi também 
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Diretor da Nvmmvs, entre 1978 e 1983. Mas a obra que consagra este ilustre numismata, será, 

sem dúvida, o Catálogo geral de cédulas de Portugal, e respetivo Aditamento, publicados pela SPN, 

em 1980 e 1982, respetivamente, trabalho de referência obrigatória para qualquer estudioso ou 

colecionador de cédulas portuguesas. Anos mais tarde, em 1993, publica outra obra fundamental 

Apólices do Real Erário. Apólices de D. João, Príncipe Regente, também sob a chancela da SPN, que, na 

esteira do seu livro anterior sobre as cédulas, veio novamente desbravar novos caminhos para a 

investigação numismática em Portugal.

Esta breve súmula sobre a atividade do Dr. Mário Santos de Almeida em prol da Numismática, 

permite realçar os seus inovadores contributos para o progresso desta ciência mas também a 

sua relevante ação para a afirmação da Sociedade Portuguesa de Numismática como grande 

agremiação cultural, onde ainda hoje permanecem traços da sua esclarecida frutuosa presidência 

que muito beneficiou esta instituição. A nossa eterna gratidão a tão ilustre Presidente da SPN.

À Exma. Família expressamos, em nome da Sociedade Portuguesa de Numismática, o nosso 

sentido pesar.

Rui M. S. Centeno

(Presidente da SPN)


