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João Duarte «Retrospectiva – 30 Anos de Medalha e Moeda» 
 
Foi inaugurada no dia 14 de Fevereiro, pelas 17h00, a exposição “Retrospectiva 
– 30 Anos de Medalha e Moeda” dedicada à carreira do escultor João Duarte. 
 
Nasceu em 1952 em Lisboa, licenciou-se em Artes Plásticas – Escultura em 
1978, pela Escola Superior de Belas Artes de Lisboa, onde é Professor de 
Escultura e Medalhística. Membro fundador e director da Secção de Investigação 
e de Estudos Volte Face - Medalha Contemporânea da Faculdade, é também 
membro fundador do Grupo Anverso Reverso - Medalha Contemporânea e 
membro efectivo da Federação Internacional da Medalha (FIDEM) e da 
Sculptor´s Guild Inc, em Nova Iorque, o escultor João Duarte é hoje uma das 
maiores referências da escultura portuguesa. 
 
Representado em diversas colecções de moedas, incluindo as dos museus de 
Lieden, na Holanda, e Britânico, de Londres, João Duarte tem sido 
frequentemente convidado pela Casa da Moeda para criar esculturas de novas 
moedas, tais como a moeda comemorativa dos 60 anos do fim da 2.ª Guerra 
Mundial, uma Moeda Contra a Fome e, em 2011, as moedas do XXV Aniversário 
da Adesão de Portugal e Espanha à União Europeia. 
 
Ao promover esta mostra, a INCM ajuda a divulgação da numismática e da 
medalhística, dando a conhecer o trabalho do escultor João Duarte que é uma 
referência da escultura portuguesa, com inúmeros prémios ganhos em Portugal e 
no estrangeiro. Com esta exposição a INCM reconhece a qualidade do trabalho e 
da colaboração estreita com Faculdade de Belas Artes da Universidade de 
Lisboa através da Secção de Investigação e de Estudos Volte Face – Medalha 
Contemporânea.  
 
Exibindo as criações mais relevantes do escultor na área da medalhística e 
numismática, esta exposição, de entrada livre, pode ser visitada de segunda a 
sexta-feira, entre as 9h00 e as 18h00 no átrio da Casa da Moeda situada na 
Avenida de António José de Almeida e estará patente até ao final de Abril. 
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