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Description level

PÇ

Reference code

PT/PR/AHPR/CC/CC0101/0976/032

Title type

Atribuído

Title

Escultor Miguel Henrique

Date range

1978-08-14 - 1980-08-14

Dimension and support

[Documento composto]

Holding entity

Presidência da República

Scope and content

Physical quota

(Sub)Processo que inclui um conjunto de cartas e ofícios relativos a pedidos endereçados ao Presidente
Ramalho Eanes por parte do escultor de origem portuguesa, radicado em Buenos Aires, Argentina, no
sentido de poder visitar Portugal (1978) e de receber uma condecoração das mãos do PR, por ocasião dos
seus 50 anos de carreira (1980).
O processo inclui original de carta manuscrita, de 14 de agosto de 1980, cópia de vários recortes de
imprensa e uma fotografia tirada por ocasião da entrega de prémio do concurso de Cartaz no âmbito das
Comemorações do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas em 1979, no momento
em que o Embaixador de Portugal na Argentina, Dr. Alfredo Lencastre da Veiga, entrega o 1.º prémio a
Miguel Henrique.
CC.0976/032

Deposit quota

Cx.5

Language(s) of the material

Espanhol, Português

Related material

[PT/PR/AHPR/DP/DP0202/0884/002] - Carta manuscrita do escultor português Miguel Henrique
solicitando oferta de viagem a Portugal;
[PT/PR/AHPR/DP/DP0202/0884/004] - Carta manuscrita de Miguel Henrique, escultor português radicado
na Argentina, dirigida ao Tenente-Coronel Vítor Alves, agradecendo viagem a Portugal por ocasião das
comemorações do 10 de Junho e solicitando apoio económico do Governo Português;
[PT/PR/AHPR/DP/DP0202/0884/006] - Reproduções fotográficas dos trabalhos do escultor Miguel
Henrique;

Notes

[PT/PR/AHPR/CH/CH0101/CH010107/CH01010701/D211244] - Miguel Henrique (Ordem do Infante D.
Henrique)
Miguel Henrique, escultor, nasceu em Olhão a 14 de agosto de 1914 e chegou à Argentina em 1928. Em
1932, iniciou os seus estudos artísticos com o escultor argentino Don Santiago Parodi e um ano mais
tarde com o escultor de origem uruguaia Juan Carlos Oliva Navarro. Com este último colaborou em vários
monumentos de Buenos Aires. Participou em várias exposições e certames.
Em 1972 visita Portugal e em 1977 realiza uma exposição na capital argentina promovida e patrocinada
pela Embaixada de Portugal no Clube Português de Buenos Aires.
Alguns dos seus trabalhos, nomeadamente Cabeça de Homem, Cabeça de Menino, Retrato, Forma e
Espaço, e outros, haveriam de lhe granjear renome internacional com valiosos prémios e inúmeros
louvores.
Em 1979 é convidado, pelo então comissário do Dia de Portugal, Tenente-Coronel Vítor Alves, a estar
presente nas Comemorações Oficiais do 10 de Junho em Vila Real de Trás-os-Montes. Permanece, nessa
ocasião, cerca de um mês no país.
Foi condecorado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D.Henrique em 26 de outubro de 1984
(data da publicação do decreto de concessão em Diário da República)
http://www.olhao.web.pt/Personalidades/MiguelHenrique.htm
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