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Os Anos 50  

 

 Depois do reconhecimento da década anterior e da ampla produção escultórica, o mesmo 

se vai verificar ao longo dos anos 50, com o facto de agora, Leopoldo acumular as funções de 

Professor de Desenho e Escultura.  Apesar do debate em torno do abstraccionismo se intensificar 

nesta época, o escultor passa à pedra o tão polémico e amplamente figurativo Padrão dos 

Descobrimentos e faz um belíssimo retrato de Eça de Queirós. Estes anos são também marcados 

pelo debate em torno da representação de D. Nuno Álvares Pereira, se deveria ser equestre ou 

pedestre, polémica que irá estender até aos anos 60. 

 

1.4.1.  A Literatura e a Pintura em bronze: Eça de Queirós, Marcelino Mesquita, Trindade Coelho 

e José Malhoa 

 

 No âmbito do concurso para o Monumento a Eça de Queirós, em Março de 1950 foram 

entregues na Câmara Municipal da Póvoa de Varzim 15 maquetes e, após a apreciação do júri1, o 

1º lugar é concedido ao projecto com a divisa “Sou um homem pobre da Póvoa de Varzim”, dos 

arquitectos Bento de Almeida e Victor Palla, em colaboração com o escultor Leopoldo de 

Almeida. Entendemos pertinente realçar a diferença de gerações, uma vez que ambos os 

arquitectos foram alunos de desenho do escultor, tendo os três atelier na Rua Coelho da Rocha 69, 

no denominado “Pátio das Três Artes”, onde conviviam pintores, escultores, arquitectos, o que 

contribuía para o conhecimento das obras uns dos outros2. 

 Na memória descritiva relativa ao monumento os autores explicam que procuraram formas 

puras concebendo: 

 

 a figura de Eça de Queiroz sob a impressão – colhida no conhecimento da sua obra – do 
espírito excepcional do escritor e do seu invulgar sentimento estético. Foi impossível não o sentir 
presente, atrás de nós, comentando sarcasticamente os nossos primeiros esboços (...)3.  

                                                 
1 Composto pelos arquitectos Leonardo de Castro Freire (SNI) e Henriques Teixeira (EBAL), escultor António de 
Azevedo (EBAP) e Virgílio Ribeiro dos Reis (reitor do Liceu da Póvoa). Contou também com a presença do 
Secretário Nacional de Informação, António Eça de Queiroz. 
2 Cf. Patrícia Bento d’ Almeida, Victor Palla e Bento d’ Almeida: obras e projectos de um atelier de arquitectura 
1946-1973, vol.I, p.4. Os ateliers da Rua Coelho da Rocha foram projectados por Cristino da Silva e para além dos já 
citados, tiveram aí atelier Cottinelli Telmo, António Lino, Cristino da Silva, Anjos Teixeira, Álvaro de Brée, João 
Fragoso e Domingos Rebelo. 
3 AMPV-CMPV/4022-Monumento Eça de Queiroz-Memória descritiva, fl.2-3. 
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Uma vez que os autores não queriam trair a filosofia e estética do escritor, tiveram de encontrar 

para o monumento um sentido puro e de sempre: 

 

 (...) inteiramente isento de qualquer espécie de vulgaridade e de barroquismo, sóbrio, 
modesto digno. E sobre ele se colocará, de mansinho, a escultura, eco da arquitectura como esta 
o é da estátua. Assim o vimos, débil, elegante e irónico, numa atitude simples que lhe era 
peculiar, no “cavaco” dos “vencidos”(...). À eternidade interessa mais conhecer pormenores que 
traduzam o homem: um braço esquerdo levantado, de mão com o polegar na cava (...). Também 
se fugiu ao cómodo expediente de envolver a figura numa capa solução que poderia 
indubitavelmente facilitar a resolução plástica mas atraiçoaria a psicologia do personagem; é 
sabido que Eça se impacientava com o uso de capas e capotes (...)4. 
 

A concepção de uma placa de granito 

acentua o recorte da estátua de forma a que 

esta ganhe visibilidade e individualidade 

perante o cenário envolvente, o que 

permite fazer um registo fotográfico 

condigno. Ao nível da escultura, o 

romancista figura numa atitude  

descontraída, com a sua bengala e as luvas, estando levemente recostado num bloco de pedra5. O 

retrato de Eça de Queirós, figura humana imóvel em bronze, produz em quem o observa a sensação 

 

de que se pode mover a qualquer 

momento, fazendo crer que o 

sangue circula naquelas veias de 

bronze, dizendo-nos que tem a 

capacidade de agir, que a sua 

imobilidade é voluntária e que 

pode cessar a qualquer momento. 

 

No seu todo, o monumento está muito bem enquadrado na Praça onde se encontra, sendo uma  das 

estátuas-retrato que mais  impressionaram na sua presença. 

 

                                                 
4 AMPV-CMPV/4022-Monumento Eça de Queiroz-Memória descritiva, fl. 3-4. As imagens são desenhos técnicos do 
atelier Bento d’ Almeida e Victor Palla e foram cedidas por Patrícia Bento de Almeida. 
5 Para imagem do Monumento, informações sobre o processo de construção e crítica, ver ficha de inventário 327 
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 Aquando da inauguração, a obra foi largamente elogiada, sendo referida como uma memória 

artística de elegante porte: 

 

 onde a figura do escritor, como todos a temos presente na nossa imaginação aparece em 
bronze numa admirável sugestão do escultor Leopoldo de Almeida6. 
 

António Maria Eça de Queirós referiu-se à peça como notável, plena de espiritualidade e 

humanismo, numa concepção em que o escultor apreendeu de um modo sublime a figura do 

escritor, o seu porte e toda a gama das suas expressões7. 

 Na representação do pintor José Malhoa para as Caldas da Rainha, Leopoldo vai ser muito 

mais convencional, mas tal como acontece com o retrato de Eça, faz uma figura perfeitamente 

reconhecível, que, desde o primeiro esboceto8 assume a pose com que seria eternizado, com o 

pincel e a paleta, atributos da sua arte9.  

 No retrato do dramaturgo Marcelino Mesquita e, contrariamente aos casos anteriores, 

conhecem-se diferentes versões, desde os desenhos, onde podemos perceber qual o método de  

 trabalho do escultor, representando primeiro a figura nua, para depois a 

vestir10. Leopoldo fez cerca de dez estudos para a estátua de Marcelino 

Mesquita11, conhecendo-se somente seis12. Num dos exemplares, que se 

conhece somente a partir de registo fotográfico, a pose é muito 

semelhante à maquete de 192913, sendo desta forma que seria 

eternizado, com excepção da capa, que o escultor insiste em contemplar 

nos estudos mas que não seria colocada na obra final em bronze14.   

 Em 2008, nas comemorações do 150º Aniversário do nascimento do dramaturgo, a  

                                                 
6 Diário de Lisboa, 29-10-1952, p. 1. 
7 Diário de Lisboa, 1-11-1952, p. 6. 
8 Ficha de inventário 328 
9 Fichas de inventário 329 
10 Método de trabalho que o escultor havia explicado a propósito da estátua do Marechal Carmona concebida em 
1939. Fichas de inventário 330 a 332 
11 Cf. Jornal do Comércio, 15/16 Abril 1961, p.10. 
12 Fichas de inventário 332 a 334 
13 Fichas de inventário 93 
14 Ficha de inventário 335 



 131

 

 

Câmara Municipal do Cartaxo lançou uma 

série de iniciativas em que a imagem da 

estátua é utilizada para fins gráficos, de forma 

a veicular de forma identificadora a 

homenagem.             

 Após três exemplares de estátuas em que os homenageados são representados de pé, é 

altura de olhar para o retrato do escritor Trindade Coelho, cuja a encomenda data de 195815. 

Leopoldo de Almeida deve ter tido como fonte de inspiração os retratos que existem do escritor 

onde este é representado sentado16, apesar de haver a possibilidade de o ter conhecido 

pessoalmente, uma vez que na época em que o artista frequentou a Escola Oficina nº1, Trindade 

Coelho era um dos membros que compunha o júri dos exames17. No que concerne à execução da 

obra, os encomendadores sentiam conforto uma vez que, ao ser entregue a sua realização ao 

escultor Leopoldo de Almeida, era opinião unânime de: 

 que resultaria obra perfeita, de inspirado conceito e belo acabamento, em tudo 
conforme a rara personalidade do homenageado e alta categoria do mestre18.  
 

  

Após terem visto o trabalho, por fotografia, ou seja, uma 

imagem do modelo, fotografado no atelier do escultor: 

 

             foi doloroso o nosso espanto, completa a desolação!19  
 
Desagradou a atitude, bem como a falta de expressão individual 

do escritor20, mas  apesar apesar disso a obra seria inaugurada, 

tal como o escultor a concebeu, encontrando-se num dos largos 

principais de Mogadouro, o Largo Trindade Coelho.  

   

                                                 
15 Cf. Relatório da Actividade do MOP no ano de 1957-1958, p. 217. Porém, é referido num outro local que a 
encomenda da estátua remonta a 6 de Agosto de 1949, quando a Câmara escreve ao escultor a encarregá-lo do 
trabalho. Cf. O Mensageiro de Bragança, 14-8-1959, p. 6. Para a história do Monumento ver ficha de inventário 336. 
16 Cf. Viajar com Trindade Coelho, p.7; Luís Ruivo, Trindade Coelho na História e nas Letras, p. 50. 
17 Ver Capítulo I, nota 35, pág. 13. 
18 Casimiro Henriques, Mogadouro: um olhar sobre o passado, p. 278.  
19 Ibidem. 
20 Cf. Ibidem, p. 279. 
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Em 2008, é escolhido um pormenor da estátua, para 

ser utilizado  no cartaz que promove uma exposição 

sobre o escritor em Mogadouro, assinalando o 

centenário da sua morte. Mais uma vez o objecto 

escultórico usado para fins gráficos, aproveitado na 

sua plenitude, e que neste caso, talvez não seja 

imediatamente identificador da obra. 

 

1.4.2. A Decoração Arquitectónica 

 

São inúmeras as obras que Leopoldo vai conceber para serem implementadas num edifício, 

seja para o exterior ou interior, no sentido de contribuir para que a obra arquitectónica se torne 

uma unidade. Ramalho Ortigão, entendia que era na escultura (ornamentação escultórica) que a 

expressão poética do monumento arquitectónico se revelava21 e, no mesmo sentido vem a opinião 

de Diogo de Macedo,: 

 

Sem o aformoseamento escultórico ou pictural, a arquitectura moderna, pelas suas lógicas 
tendências para a maior síntese matemática dos volumes ficaria uma arte fria, seca, inexpressiva 
e, portanto, condenável, porque não seria viva22. 

 
 

A poetisa Sofa de Melo Breyner tinha este tipo de escultura como quase sempre didáctica23. 

Victor Palla disserta sobre este assunto em finais década de 40, considerando que ainda se está 

longe do espírito em que o arquitecto, o pintor e o escultor sintam a obra em uníssono24, opinião 

partilhada por Leopoldo na entrevista que deu ao jornal República25. Em resposta a este artigo de 

Victor Palla, o arquitecto Frederico George cita o escultor Isamu Noguchi26: 

 

Em certo ponto a escultura e a arquitectura encontram-se. (...) Uma parede é um elemento 
de arquitectura...A escultura não mais será “colada” à arquitectura, mas um próprio 
desenvolvimento da arquitectura – o que podereis chamar uma função emocional tal como coisa 
                                                 
21 Cf. Ramalho Ortigão, Arte Portuguesa, Tomo I, p. 164. 
22 Diário de Lisboa, 25-8-1933, p. 4. 
23 Sophia de Mello Breyner Andresen, O Nu na Antiguidade Clássica, p.79. 
24 Cf.Victor Palla, “Lugar do artista plástico”, Arquitectura, nº25, Julho 1948, p.7 e 16. 
25 Ver pág. 170. 
26 Escultor Japonês (1904-1988) 
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mecanicamente funcional – acentuar, pontuar dar dimensão ao espaço. (...) Esculturas modeladas 
na parede não dão realmente qualidade ao edifício. Não são mais do que mera ilustração27. 

 
  

Como se pode perceber, esta era uma questão em que a unanimidade estava ausente. Em 1953, os 

escultores Maria Barreira e Vasco da Conceição, entendiam que o futuro da escultura passava pela 

sua integração na arquitectura, problema que devia ser resolvido entre o escultor e o arquitecto28. 

Apesar disso, o escultor Vasco da Conceição faz uma crítica profunda ao modo como os 

arquitectos conduzem todo o processo: 

 

 (...) dos arquitectos afirmarem constantemente que fazem tudo quanto podem para “meter 
uma esculturinha para ajudar às artes”. Desculpem aqueles que poderão ver na minha discórdia 
uma ingratidão, mas parece-me que a maneira como é colocado o problema – esse de “meter uma 
esculturinha” – soa bastante falso. Para mim isso quer dizer duas coisas: Ou o arquitecto à 
última hora “mete uma esculturinha” onde não deve meter – e tantos casos nós vemos por aí – o 
que torna fácil o cliente não aceitar, tanto mais que a defesa do arquitecto não pode ser feita com 
grande convicção, ou o arquitecto de facto integrou uma escultura numa edificação e nesse caso 
defende-a com toda a firmeza, porque está implicitamente a defender a própria arquitectura29. 
 
Este tema foi debatido amplamente pelas entrevistas que o jornal República levou a cabo e que 

serão mencionadas adiante, ficando-se com a noção de que era um aspecto importante para as artes 

envolvidas. Nesse sentido, vamos então ver qual o contributo da escultura de Leopoldo para uma 

Arte Intregrada30.  

 Em 1950 o escultor concebe duas crianças para decorarem a esquina de um prédio na 

Avenida da República31, sendo desse mesmo ano o frontão para o Banco de Angola32, inaugurado 

em Luanda somente em Setembro de 1956. Nesta composição, Leopoldo retoma a forma que 

havia concebido para as sobreportas da escadaria nobre do Palácio de S. Bento, ou seja, duas 

figuras que compõem uma forma triangular.  

                                                 
27 Cf. Arquitectura, nº 27, Out-Dez.1948, p..6. 
28 Cf. J.P., “Entrevista com os escultores Maria Barreira e Vasco da Conceição, Arquitectura, nº 47, Junho 1953, p. 
25. 
29 Cf. Idem, p. 26. 
30 Expressão usada por António Alfredo num artigo que dedica ao tema na revista Seara Nova, nº1376-77, Junho-
Julho 1960. 
31 Ficha de inventário 326 
32 Para imagem de um estudo ver ficha de Inventário 337 
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Neste caso as duas figuras 

alegóricas são femininas, 

uma  caucasiana e outra 

mulata, que se irão repetir, 

também em versão 

masculina nos estudos para 

os relevos do Banco Nacional Ultramarino, bem diferentes dos que seriam colocados na fachada 

do edifício da Rua Augusta, remodelado por Cristino da Silva, cujo tema seria Portugal e as 

Colónias33. Neste caso concreto, os estudos revelam-se muito interessantes, possuindo uma 

qualidade diferente relativamente à obra final, havendo elementos humanos que se perdem. 

 Para a sua residência na Avenida do Restelo, retoma o tema da Família, desta vez numa  

 representação muito depurada, comparando com as versões 

de 40, que iria decorar a vivenda projectada por António 

Lino34. O motivo está esculpido com bastante candura, 

aproximando-se do grupo escultórico que realizou para o 

Jardim das Francesinhas na década anterior, embora neste 

caso seja a figura da criança que assume o protagonismo do 

relevo, quase como se tratasse de um santo. 
 

 Para o Instituto Nacional de Educação Física, concebe três relevos, dos quais se conhecem 

os desenhos35, alusivos à Beleza, Educação e Força36, retomando a concepção da Educação para o  

Hospital do Ultramar, 

chamando-lhe 

Maternidade, numa 

representação plena de 

doçura, da qual se 

conhecem inúmeros 

desenhos e uma versão     

diferente37. Para o mesmo Hospital faria ainda duas figuras femininas em relevo, na linha do que 

                                                 
33 Fichas de Inventário 338 a 340 
34 Ficha de inventário 341. 
35 Fichas de Inventário 342 a 345. 
36 Fichas de Inventário 346 e 347 
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já havia acontecido em 1940, Menina do Cabrito e Menina das Pombas38, onde impera a torção 

experimentada na peça Mater Natura.  

 Os temas da História não podiam deixar de ser contemplados, uma vez que se inserem no 

carácter didáctico deste tipo de obra, como é o caso dos altos-relevos para o Ministério das 

Finanças, alusivos às Ordenações Manuelinas e à Casa dos 24, representando-se em cada um 

deles D. Manuel I e D. João I39. Para a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, faz estudos 

muito diferenciados 

entre si e daquilo que 

seria a obra final. 

Indeciso entre a 

representação dos 

escritores Dante, 

Camões, Homero40, 

António Vieira,     

Almeida Garrett, Alexandre Herculano41 ou das figuras alegóricas ligadas às disciplinas da 

História, Filosofia, Filologia e Geografia42, Leopoldo chega a ensaiar uma versão em que tenta 

incorporar as duas ideias43. Acabaria por fazer uma peça alegórica, repleta de movimento, quando 

comparada com os restantes relevos da mesma faculdade e da de Direito, em que é representado 

Apolo a cavalo de Pégaso, presidindo ao conselho das Musas, onde, mais uma vez assume a pose 

da Mater Natura, na figura da musa Clio44. 

 Diferente dos casos anteriores é o grupo escultórico alusivo à Medicina para colocar junto 

à arquitectura monumental da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, integrado no 

âmbito de um programa iconográfico que valoriza as alegorias do Saber45. Leopoldo de Almeida 

idealiza um conjunto que teria no mínimo “três figuras alegóricas e seus atributos”46. Ou seja, 

                                                                                                                                                                
37 Fichas de Inventário 348 a 350 
38 Fichas de Inventário 351 e 352 
39 Fichas de Inventário 353 e 354 
40 Fichas de Inventário 355 e 356 
41 Ficha de Inventário 358 
42 Ficha de Inventário 357 e 359 
43 Ficha de Inventário 360 
44 A imagem que se apresenta é a do modelo em barro, fotografado no atelier do artista. Cf. FCG/Fundo Mário 
Novais, cx. 2093-CFT 003 061435. Para o estudo em gesso ver ficha de inventário 361 
45 Cf. Nuno Rosmaninho, O Poder da Arte: O Estado Novo e a Cidade Universitária de Coimbra, p. 277. 
46 Cf. Ibidem. 
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para além do tema era também definido o número de figuras que devia compor a alegoria, 

canalizando-a para a perspectiva do progresso científico47, enaltecendo as personagens dominantes 

a cada saber. Para esta obra, sabemos que Leopoldo fez 14 esbocetos48, conhecendo-se desenhos 

que podem ser relacionados com a obra49 e estudos50 para chegar à representação de Higeia, deusa 

da saúde, acompanhada de Hipócrates, considerado o fundador da medicina ocidental e do médico 

Galeno51. 

         

 

1.4.3. Figuras Religiosas 

 

 No que respeita a esta temática,  a posição da Igreja é clara ao referir que não possui uma 

política de arte: 

 

 Pois que a Igreja transcende o tempo e o espaço, não pode ligar-se a nenhum momento 
histórico e a nenhuma civilização ou povo, sem o perigo de perder o seu sentido de universalismo. 
Cada raça e cada momento da história, vem trazendo a sua expressão de arte à Igreja52. 
  

 As peças ligadas ao culto têm vindo a acompanhar a obra  de Leopoldo desde o início, 

realizando obras de vulto e em relevo, todas elas de dimensões e importância muito díspar, mas 

possuidoras de uma aura de intemporalidade.  Em 1952 concebe os baixos-relevos para a Capela 

                                                 
47 Ibidem. 
48 Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 25. 
49 Ficha de inventário 362 
50 Fichas de inventário 363 a 366 e 368 a 371 
51 Ficha de inventário 367 a 372 
52 Padre Manuel Atanásio, Arte Moderna e Arte da Igreja, p.17. 
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do Sagrado Coração de Jesus da Igreja do Sameiro, mantendo-se a concepção desde os desenhos53 

até à passagem ao gesso54.   

 

            Volta a colaborar com Pardal Monteiro num 

espaço religioso, a Capela do Seminário dos Olivais, 

que, tal como aconteceu com a Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima, vai envolver uma série de artistas. 

A Leopoldo caberia a concepção de duas estátuas, 

uma dedicada a Nossa Senhora de Fátima, variante 

em vulto da que realizou na década de 40 para Roma 

e, outra do Sagrado Coração de Jesus, para a qual 

ensaia uma outra versão55.    

 Para o Santuário de Fátima, obra que vai envolver muitos escultores, Leopoldo concebe, 

em 1953, a estátua de Santo António56 enquanto jovem, com o Menino, cujos pés assentam sobre 

um livro fechado, colando-o junto ao peito para que todos o possam ver de forma clara, adoptando 

a representação mais utilizada pelos artistas plásticos do Renascimento57.  Um ano mais tarde 

modela dois anjos ajoelhados, que seguram o Escudo de Portugal, para ladearem a figura do 

Sagrado Coração de Jesus na Igreja de Santa Luzia, em Viana do Castelo58. 

 

1.4.4. Revisitar as figuras históricas do Infante Santo e Infante D. Henrique 

 

 Para Santarém destinava-se a estátua do Infante D. Fernando, também denominado de 

Infante Santo, já representado no Padrão, mas que agora tem honras de aparecer isolado. Para esta 

obra Leopoldo faz diversos estudos59 até encontrar o que entende ser a melhor pose, onde o 

príncipe é representado de uma forma viril, segurando espada e escudo, sendo o material escolhido 

para o eternizar a pedra. 

                                                 
53 Fichas de inventário 373 e 375 
54 Fichas de inventário 373 a 376 
55 Fichas de inventário 377 e 378 
56 Ficha de inventário 379. Para um estudo aprofundado da iconografia do Santo cf. Manuel Cadafaz de Matos, 
“Ideologia e práticas de representação antonianas na cultural ocidental do Renascimento”, Congresso Internacional 
Pensamento e Testemunho, p.1233-1276.  
57 Cf. Ibidem, p.1250. 
58 Ficha de inventário 380 
59 Fichas de inventário 381 a 383 
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Integrada nas Comemorações Henriquinas que aconteceriam em 1960, Leopoldo concebe 

novamente uma figuração do Infante, semelhante à que havia inaugurado no Funchal na década de 

40, agora para a cidade de Lagos, exemplar que seria inaugurado somente em 196060. Mais uma 

vez, o escultor retoma a pose do Navegador sentado, tal como havia feito em 1933 para o 

concurso de Professor de Desenho na EBAL. 

Passada a bronze, seria colocada num pedestal 

em pedra, a olhar para o mar. Da mesma peça 

seriam feitas reproduções em biscuit pela 

Fábrica de Cerâmica  da Vista Alegre. A figura 

do Infante vai ainda ser protagonista de um 

relevo que se encontra no Museu da Marinha, 

alusivo à epopeia das Descobertas61.    

 

1.4.5. A Estátua de D. Nuno Álvares Pereira 

 

A ideia de erigir um Monumento ao Condestável já vinha da década de 2062, sendo a tarefa 

de a conceber em bronze e equestre primeiramente atribuída ao escultor Francisco Franco63. A 

polémica sobre se devia ser pedestre ou equestre toma conta das páginas do Diário de Lisboa, com 

um debate entre Augusto Casimiro64 e Hipólito Raposo, que não concebe outra concepção plástica 

                                                 
60 Ficha de inventário 384 
61 Ficha de inventário 426 
62 Para a polémica relativa a este monumento anterior à década de 50 ver ficha de inventário 385 e 386 
63 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-010/000-105-Doc. 11-Proposta de Francisco Franco, 24-10-1949. 
64 Cf. Diário de Lisboa, 23-11-1949; 13-1-1950, p.1 e 3. 
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que não a equestre, pois essa é a que está reservada aos Grandes Homens65. Apesar de entregue a 

sua realização a Francisco Franco, este não chegou a fazer sequer um desenho, uma vez que em 

Janeiro de 1950 se encontrava hospitalizado devido a um violento acidente de automóvel66.  

Surgem opiniões de como devia ser representado D. Nuno, salientando-se a dum oficial de 

cavalaria, Mascarenhas Barreto, que considera que a arte portuguesa é parca em exemplares 

equestres67 rematando a sua opinião com o texto que se transcreve: 

 

Se a França soube erguer um monumento equestre a uma pastora, como se pode admitir a 
ideia de privar o Condestável do Reino desse eterno símbolo de valor bélico a cavalo? 68 

 

É muitas vezes referida a relação de proximidade com o Monumento ao Marquês de Pombal e a 

sua escala: 

 

 Quanto não deveria medir a estátua de quem ergueu uma Pátria, se aquele que levantou 
uma cidade mereceu um nariz com 70 centímetros?69 
 

Chega mesmo a sugerir-se uma série de paradigmas equestres como sejam os monumento a Carlos 

Magno em Paris70, Bolívar em Sevilha71, Victor Manuel em Roma72 e Afonso XII em Madrid73. 

Artur Portela considera que o aspecto mais importante nesta polémica é se a visão do escultor 

corresponde à do colectivo popular, comparando D. Nuno Álvares Pereira a Joana D’ Arc, no 

sentido em que ambos personificam a Pátria74. 

No que diz respeito ao local, Augusto Casimiro não possui qualquer dúvida de que deveria 

ser: 
                                                 
65 Cf. Diário de Lisboa, 11-1-1950, p. 1 e 3. 
66 Cf. Diário de Lisboa, 14-1-1950, p. 2. 
67 A de Machado Castro data do séc. XVIII, no século XIX é inaugurada a de D. Pedro IV (Porto) de Anatole 
Calmels. No século XX são inaugurados dois exemplares, um em Macau de Maximiano Alves e outro em Lourenço 
Marques de Simões de Almeida (sobrinho). Em 1943 seria inaugurada a de D. João IV da autoria de Francisco Franco. 
Cf. Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 280-281. 
68 Cf. Diário de Lisboa, 16-1-1950, p. 6. 
69 Cf. Diário de Lisboa, 18-1-1950, p. 2. Opinião do Major Lacerda Machado 
70 Do escultor Louis Rochet (1813-1878)  
71 Da autoria de González-Alba 
72 Monumento já referido no capítulo I uma vez que foi desenhado por Leopoldo na viagem a Roma, ficha de 
inventário 43. Este monumento é novamente citado pelo capitão Alexandre Bento. Cf. Diário de Lisboa, 20-1-1950, 
p.1. 
73 Do escultor Mariano Benlliure (1862-1947), que na sequência da Guerra Civil Espanhola, vem para Portugal e 
instala-se na casa de Teixeira Lopes em Vila Nova de Gaia. 
74 Cf. Diário de Lisboa, 19-1-1950, p. 2. 
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No Parque Eduardo VII, o grande Muro do Altar da Pátria, sobre uma sóbria e imponente 
escadaria, erguer-se-ia na altura onde não ofuscasse o Grande Palácio de Lisboa nem se 
humilhasse sob a altura candelábrica do Monumento ao Marquês. Altar da Pátria, Memorial, 
Políptico de frescos, baixos-relevos, figuras de pedra ou de bronze, em que pudéssemos ver o 
Cavaleiro vencido em Santos, o Infante glorioso de todas as esperas e batalhas da Independência, 
ao meio do seu Conselho de Guerreiros, pé-terra, ajoelhado entre dois penedos, a mula cerca, - 
orando em Valverde ou na quietude confortada do Carmo75. 

 

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Álvaro Salvação Barreto escreve ao Ministro das 

Obras Públicas, mencionando-lhe que colocar a estátua do Condestável, no topo do alto do Parque 

Eduardo VII, foi sempre a ideia primeira, referindo mesmo que não se considerou outra concepção 

senão a equestre. Porém, uma vez que a iniciativa da construção da estátua pertence ao Estado, a 

ele compete a palavra final76.  

 No Diário Popular de 1 de Abril de 1950, para assinalar o dia das mentiras, é publicada 

uma notícia a informar que a estátua de Nuno Álvares Pereira já havia sido colocada no alto do 

Parque Eduardo VII, com uma imagem da estátua equestre77.  

 A Direcção Geral do Ensino Superior e das Belas Artes, na pessoa de Diogo de Macedo 

emite um parecer sobre a questão do monumento, tendo como base a proposta da Câmara de 

Lisboa mencionada anteriormente, ou seja, entende que para o local sugerido só uma estátua 

equestre é a solução concebível, não estando certo se se deva representar o Condestável, uma vez 

que o ambiente não parece proporcionar a grandeza histórica que a figura merece78: 

 

 Pode uma obra de génio desfalecer e perder o sentido da missão espiritual para que foi 
criada, desde que esteja fora do ambiente que lhe convém e com o qual deve ter lógicas 
afinidades estéticas e, neste caso, históricas, triunfantes e inconfundíveis79. 
 

No seu entender, o ambiente urbano em questão não é propício a uma homenagem desta 

magnitude, que se pretende de Glorificação Nacional e nesse sentido deve ser uma obra de Arte 

Monumental80.  

 Para além do local, a polémica sobre como devia ser representado iconograficamente Nuno 

Álvares não cessa e em 1956: 
                                                 
75 Augusto Casimiro, Nun´ Álvares e o seu Monumento, p. 40. 
76 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-010/000-105-Doc. 19 a 22. 
77 Cf. Arquivo Joaquim Saial, formato digital. 
78 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-010/000-105-Doc. 29. 
79 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-010/000-105-Doc. 28. 
80
 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-010/000-105-Doc. 33. 
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Militares insistiram na forma pedestre – já que o condestável era o patrono da Infantaria 
portuguesa; mas Diogo de Macedo respondeu que “uma estátua de herói devia ser feita a 
cavalo”. A gramática da frase despertou-me dúvidas e, ao encontrar na “Brasileira” o excelente 
amigo, perguntei-lhe quem é que devia estar a cavalo, ao fazer da estátua – o modelo, ou o 
escultor. Diogo fez uma das suas inolvidáveis caretas, riu todo por dentro, de malícia, e nunca me 
respondeu...81. 
 

Permanecia ausente da discussão a escolha do artista que devia conceber a estátua. Apesar de  

o contrato para a sua execução datar 

de 195982, Leopoldo de Almeida 

ensaiava já em 1953 uma versão  

pedestre83, bem diferente do que 

acabaria por realizar, adoptando a 

representação religiosa do 

Condestável.  Data de 1957 a primeira 

maquete equestre que se conhece84. 

Apesar de estar danificada, no essencial seria conforme o que se pode ver hoje junto ao Mosteiro 

da Batalha.   

      

Datam precisamente de 1959 uma série de 

desenhos para a estátua, desde pormenores da 

montada85, do cavaleiro86, bem como das armas a 

figurar87. Mas não seria ainda nesta década que o 

Condestável seria eternizado com a celebração 

nacional que se pretendia. 

 

                                                 
81 José-Augusto França, “A estátua de D. Sebastião agora em Lagos”, João Cutileiro: D. Sebastião 1973-1993, 
maquetas de esculturas para espaços públicos. 
82 Quatro anos depois da morte de Francisco Franco… Em 1959 é lavrada uma escritura estabelecendo um contrato 
entre a Câmara de Lisboa e o escultor Leopoldo de Almeida, para a execução de um modelo em gesso da estátua de D. 
Nuno Álvares Pereira, destinada ao topo do Parque Eduardo VII. Cf. AMAC, Livro de Notas 219A-Folha 7. 
83 Fichas de inventário 387 
84 Ficha de inventário 388 
85 Fichas de inventário 389 e 391 
86 Fichas de inventário 390 e 392. A imagem que se mostra é uma fotografia do desenho, que se encontra no Museu 
da Cidade de Lisboa, datado de 1959. 
87 Ficha de inventário 391 
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1.4.6. O Retrato 

 

 Como se tem vindo a verificar, este tema é uma constante na obra de Leopoldo de 

Almeida, que para um monumento, para integrar na arquitectura ou como obra de vulto, executa 

retratos de personalidades que vão desde as figuras públicas, facilmente reconhecíveis a rostos que 

permanecem com identidade desconhecida. 

 Um aspecto que se entende interessante e que merecia um estudo mais aprofundado é o 

facto de os artistas se retratarem uns aos outros88, o que no caso de Leopoldo remonta à década de 

20, quando desenha o rosto de Cristino da Silva e realiza o busto de José de Sousa89, prolongando-

se pelos anos seguintes, com as estatuetas de Carlos Ramos90 e Domingos Rebelo91.  Estes retratos 

podem ser reveladores das relações entre os artistas, que em determinada altura se encontram, 

convivem e causam uma impressão intensa de forma a serem eternizados no desenho, na pintura e 

na escultura. 

                                                 
88 Esta prática parece ser recorrente entre os artistas e a título de exemplo: Juan Ávalos faz o busto de Pardal 
Monteiro e Anjos Teixeira; Francisco Franco retrata em busto o pintor Manuel Jardim e em desenho o escultor Diogo 
de Macedo (cf. Artur Portela, Francisco Franco e o “zarquismo”, p. 17 e 29); António Duarte é retratado em busto 
por Henrique Moreira (cf. A. Lopes de Oliveira, No Mundo Artístico, p. 24); Arlindo Rocha é retratado em pintura por 
Amândio Silva (cf. AAVV, Amândio Silva, p. 35); Canto da Maya retrata o arquitecto Keil do Amaral em busto (Cf. 
AAVV, Canto da Maya 1890-1990) e é retratado em pintura por Tomaz Vieira (cf. AAVV, Tomaz Vieira, p.17); 
Laureano Ribatua é em desenho que retrata os escultores José Rodrigues e Jorge Ulisses e em busto Barata Feyo, 
sendo retratado pela aluna Manuela Teixeira Lopes (cf. Tereza Ribeiro Reis, Laureano Ribatua – 40 Anos de 
Escultura, p. 13, 15, 33, 39). 
89 Ficha de inventário 15 
90 Ficha de inventário 97 
91 Ficha de inventário 212. Domingos Rebelo retrata Leopoldo em Pintura também na década de 40. Para imagem da 
pintura ver pág. 124. 
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              Leopoldo retrata Júlio Vaz Júnior92 e este faz o 

mesmo, também em busto, como se pode ver pela 

imagem93.  O mesmo acontece com o pintor Henrique 

Medina94, retratado por Leopoldo numa escultura de meio 

corpo, que por sua vez irá eternizar na pintura o escultor e 

a sua obra.95.                     

 Tal como havia acontecido com as estátuas dos escritores Oliveira Martins e António 

Feliciano de Castilho, também nesta década, Leopoldo vai executar um busto que podia ter sido 

feito no século XIX, ao retratar Robert Ivens96.  São inúmeros os retratos que Leopoldo realiza, 

abrangendo os campos mais díspares da sociedade portuguesa, como seja  o coronel Alberto Lello 

Portela97, o médico Dr. Moreirinha98, o industrial Alfredo da Silva99, o professor Egas Moniz100 e 

o engenheiro Martins Alves101. 

 Leopoldo irá fazer também inúmeros bustos, seja em vulto ou relevo, para serem 

integrados em monumentos ou espaços Públicos, como é o caso de Alexandre Ferreira102 em 

Lisboa,  Gustavo Pinto Basto103 para Aveiro, Ricardo Covões104 para o Coliseu dos Recreios em 

Lisboa, Guilhermina Suggia105 para a cidade do Porto, João Abel de Freitas106 para a Madeira, D. 

                                                 
92 Para imagem do busto cf. O Atelier de Leopoldo de Almeida, p.77. Para biografia cf. Dicionário de Escultura 
Portuguesa, p. 600-604. 
93 O busto de Leopoldo encontra-se no Centro de Artes das Caldas da Rainha, integrado na doacção que os familiares 
fizeram do espólio do escultor. Existe um outro exemplar no Museu José Malhoa (ESC 151), oferecido pelo escultor 
Júlio Vaz Júnior. Para além de Leopoldo, Júlio Vaz retrata também os pintores António Saúde, Fortunato Anjos, 
Fausto Sampaio e Jaime Murteira. 
94 Ficha de Inventário 393 
95 Ver pág. 165. 
96 Ficha de Inventário 394 
97 Assinado e datado de 1953 este busto encontra-se no Museu do Ar (Alverca). 
98 Para imagem cf. O Atelier de Leopoldo de Almeida, p.79. Este busto destinava-se à Companhia dos Tabacos. Cf. 
António Duarte, “Mestre Leopoldo de Almeida”, Belas Artes, nº 28-29, p. 215. 
99 Ficha de inventário 395 
100 Ficha de Inventário 396 
101 Ficha de Inventário 397 
102 Ficha de Inventário 398 
103 Ficha de Inventário 399 
104 Ficha de Inventário 399 
105 Fichas de inventário 400 e 401 
106 Fichas de inventário 402 e 403 
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Luísa de Gusmão107 para o Paço Ducal de Vila Viçosa, o estadista Duarte Pacheco, em busto e em 

relevo para o Monumento em Loulé108 e António Montês para as Caldas da Rainha109.  

 Também na medalha o retrato irá sobressair como é o caso da que concebe para o V 

Congresso Internacional de Neurologia, onde sobressaem as efígies de Ramon y Cajal e Von 

Monakov110; o Presidente Craveiro Lopes, para assinalar a visita presidencial às Colónias111; o 

pintor José Malhoa112 na comemoração do seu Centenário; medalhão de homenagem ao pedagogo 

João de Deus Ramos113;  o bispo José da Silva114 e Mouzinho de Albuquerque115, 

 Não esquecer também os retratos anónimos ou de estudo, como é o caso dos desenhos e 

bustos de navegadores116 com excepção de Nicolau Coelho117, um retrato de uma Nossa Senhora e 

de uma Cigana118. 

 

1.4.7. A Figura Feminina  

  

 Nesta década, os exemplares onde a figura feminina predomina de uma forma plena e em 

vulto, serão diminutos, o que talvez se possa explicar pelo excesso de encomenda pública, onde 

tem lugar somente como alegoria. Uma das peças modelada logo em 1951 é a Bailarina119, tema 

que não é estranho à Arte, tal como acontece com Baigneuse120, que lembra o tema clássico da 

Vénus a sair do banho. Em duas peças onde a pose é semelhante, Leopoldo retoma a concepção 

das Vénus das Tranças121, duas estatuetas que revelam a qualidade do seu modelado, ao não 

descurar nenhum elemento da anatomia122. Volta ao Êxtase123, que o acompanhará até ao fim da 

                                                 
107 Ficha de Inventário 404 
108 Fichas de Inventário 405 e 406 
109 Fichas de Inventário 407 
110 Ficha de inventário 408 
111 Ficha de Inventário 409 
112 Ficha de Inventário 409 
113 Ficha de Inventário 410 
114 Ficha de Inventário 410 
115 Ficha de Inventário 411 
116 Fichas de Inventário 412 e 413 
117 Ficha de Inventário 413. 
118 Ficha de Inventário 414 
119 Ficha de Inventário 415 
120 Ficha de Inventário 416 
121 Ficha de Inventário 216 
122 Ficha de Inventário 415 e 416 
123 Ficha de Inventário 417 
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vida, retomando um outro tema também recorrente na sua obra, o da Maternidade, agora em obra 

de vulto, onde uma mulher ampara no regaço a sua criança124.  

  

1.4.8. Monumentos não realizados 

 

 Como se verificou na década anterior, com a morte de Cottinelli Telmo existem uma série 

de projectos que ficam suspensos. É o que acontece com o Monumento aos Heróis da Ocupação  

do Ultramar entregue ao arquitecto e ao escultor 

Álvaro de Brée em 1947125 e que passaria para o 

arquitecto Cristino da Silva, autor do projecto da 

Praça do Areeiro, onde o monumento seria 

implantado. Desenhada a proposta de Cristino da 

Silva e entregue ao escultor Álvaro de Brée, esta não 

terá sido a melhor forma para proporcionar uma boa 

relação entre o novo arquitecto e o escultor que já 

trabalhava no projecto126. Dessa forma, Cristino da Silva sugere que o encargo da parte escultórica 

do monumento seja entregue ao escultor Leopoldo de Almeida, o que acontece em 1952, datando 

do ano seguinte o orçamento do escultor que termina com as palavras: 

 

Ansioso por começar os trabalhos, felicito-me, mais uma vez, de poder colaborar no teu 
belo padrão para a tua bela praça. 
      
             Teu Amigo pela cabeça e pelo coração127 
 
Este tipo de situações, em que determinados artistas são substituídos por outros, não contribuía 

para um bom relacionamento entre os artistas e arquitectos, porém, com Leopoldo o arquitecto 

Cristino da Silva teria a certeza de que a obra se realizaria e dentro do prazo.  Posto de lado o 

projecto inicial128, em 1956 é feita uma nova concepção, proposta por Leopoldo e Cristino, que ao 

                                                 
124 Ficha de Inventário 417 
125 Para a história do monumento ver fichas de inventário 418 a 421 
126 Para as palavras do escultor sobre este assunto ver ficha de inventário 418. 
127 Cf. FCG-CS 78.1, Carta de Leopoldo de Almeida, 21-3-1953. Para detalhes sobre o orçamento e o que caberia a 
Leopoldo executar ver ficha de inventário 419 
128 Para as razões ver ficha inventário 419 e 420 
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ser aprovada em 1958, é comparada com o monumento aos Bandeirantes129. Erigido em São 

Paulo, 

considera-se que o monumento brasileiro possui uma 

unidade plástica mais moderna. Apesar disso, 

acreditava-se que o estilo de Leopoldo iria garantir a 

originalidade do monumento português130. Nesta obra o 

escultor retoma a composição ascensional do Padrão, 

bem como a profusão de figuras escultóricas. Na 

documentação consultada não se percebe porque é que o    

monumento acabaria por não ser construído, parecendo que a situação cai em esquecimento, 

apesar de as subscrições nacionais se manterem até 16 de Abril de 1961. 

                   

 Vai ser precisamente sobre outro monumento que não se realizaria, que os caminhos de 

Leopoldo e Álvaro de Brée se voltariam a cruzar, para desta vez acontecer o inverso. Em 1957 é 

confiada a Leopoldo pelo Ministro das Obras Públicas, a realização de um Monumento aos 

Arcebispos de Braga, para o qual Leopoldo faz desenhos131 que possuem um vigor e dinamismo 

bem diferente das maquetas132. Devido à imensa obra que se encontra a realizar,  aceita que o 

encargo seja entregue a outro escultor, que acabaria por ser Álvaro de Brée133.  

 No espólio de Leopoldo existe ainda um desenho e um esboceto dedicados ao grupo 

equestre Génio da Raça, sobre o qual não se possuí nenhuma informação, mas que em termos de 

                                                 
129 Da autoria de Victor Brecheret, começou a ser construído em 1936 e é composto por 2 cavalos e trinta sete 
pessoas, tendo 43 metros de comprimento por 8 de largura e cinco de altura.  
130 Cf. FCG-DM 149/56, Parecer de Diogo de Macedo, 13-9-1957. 
131 Ficha de inventário 422 
132 Para imagem das maquetes cf. O Atelier de Leopoldo de Almeida, p. 93. 
133 Cf. IHRU-DGEMN:DSMN-001-0105/01/6. Ofício do MOP. 
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concepção lembra a estátua equestre de D. Nuno Álvares Pereira134. Porém, em termos de 

conjunto, este monumento seria muito mais elaborado, possuindo para além do motivo equestre 4 

estátuas alegóricas. 

 Ao nível do desenho são diversos os esboços para monumentos que não passariam disso 

mesmo, como é o caso dos que se apresentam nas fichas em anexo, onde a concepção apresentada 

não surpreende em termos compositivos135. No que se refere ao grandioso projecto do Palácio do 

Ultramar136, desejo do Almirante Sarmento Rodrigues enquanto Ministro das Colónias e 

concebido por Cristino da Silva, era provável que Leopoldo fosse solicitado para conceber obras 

de escultura. O projecto era imenso em termos de escala, com uma profusão de elementos 

escultóricos e decorativos, podendo associar-se uma série de desenhos do escultor a esta obra não 

realizada137, que vão desde painéis alusivos aos territórios ultramarinos138, à História da epopeia 

das Descobertas139. 

  

1.4.9. O malogro do Monumento em Sagres e a passagem do Padrão à pedra 

   

  Quando é lançado novo concurso para o Monumento ao Infante, quase com meia centena 

de projectos de artistas nacionais e estrangeiros, Leopoldo participa em 4 projectos140, destacando-

se o que faz em parceria com Carlos Ramos. Ou seja, 20 anos após uma primeira tentativa voltam 

a projectar em conjunto um monumento sob o mesmo tema, denominado “Aviz”, aproveitando a 

memória descritiva para comentarem todo o processo relativo a estes concursos141. Parece que o 

aspecto mais importante a considerar em todo este caso, longo, moroso e frustrante, é que o 

elemento de maior importância era sem dúvida o arquitectónico, tendo em conta o local onde ia 

ser implantado. Quatro meses após o resultado do concurso Salazar refere que o Conselho:  

 

                                                 
134 Fichas de inventário 423 
135 Fichas de inventário 424 e 425 
136 Cf. FCG-LCSA-48. 
137 Para desenhos relacionados com esta obra ver Fichas de inventário 426 a 430 
138 Fichas de inventário 429 e 430 
139 Fichas de inventário 426 a 428 e 430 
140 Fichas de inventário 431 a 434 
141 Ficha de inventário 433 
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  tendo porém em consideração todos os aspectos do problema, resolveu não fazer erigir o 
monumento e desistir do mesmo no promontório142. 
 

Deste concurso, resultaria pelo menos uma peça que seria inaugurada, a estátua do Infante D. 

Henrique que fazia parte do projecto “Mar Novo” da autoria de Barata Feyo, colocada em Brasília 

na década de 60. Relativamente à colocação desta estátua na cidade de brasileira, saliente-se que 

não foi a primeira escolha. De forma a aliar-se a Portugal nas Comemorações Henriquinas, a 

Federação das Associações Portuguesas no Brasil, quis prestar homenagem com a construção de 

um monumento. A ideia surgiu por proposta de Augusto de Sousa Baptista, português residente no 

Brasil, cabendo a escolha do local aos arquitectos Lúcio Costa e Óscar Niemeyer143. O governo 

português decide oferecer a estátua enviando imagens do Infante D. Henrique de Leopoldo de 

Almeida144, que é recusada “pelas suas linhas clássicas”, não se coadunando com o traçado da 

cidade de Brasília145. Neste sentido, o arquitecto Carlos Ramos, por incumbência do Ministro das 

Obras Públicas, desloca-se à cidade em questão determinando que a escultura escolhida para o 

local seria a de Barata Feyo, passada a bronze e inaugurada a 13 de Novembro de 1960146. 

 

Em 1958, ano em que o concurso para erigir o Monumento ao Infante D. Henrique em 

Sagres é anulado, é decidido tornar o Padrão dos Descobrimentos, construção efémera concebida 

para a Exposição do Mundo Português em 1940, um monumento para a posteridade. Apesar de ser 

a reposição de um Monumento concebido anteriormente, Leopoldo desenha e faz retratos em 

vulto147, o que vai contribuir para que algumas das personagens retratadas sejam bem diferentes no 

estafe e na pedra. Apesar de algumas impressionarem pela semelhança desde o desenho e 

comparando com a versão de 1940, o mesmo não acontece com outras.  Serão nomeados somente 

os exemplos mais flagrantes, como é o caso de D. Filipa de Lencastre, modelada para a versão em  

                                                 
142 Cf. AHMOP, Concurso Monumento Infante D.Henrique, caixa 13, Pasta II, Despacho de Oliveira Salazar, 6-12-
1956. 
143 Cf. Boletim Geral do Ultramar, nº 417, p. 64. 
144 Nunca vimos nenhuma imagem da peça podendo ser um dos exemplares que se encontram nas fichas de inventário 
238 e 384  
145 Cf. Helena Elias, “Lisboa, Sagres, Brasília”, História, nº 79, p. 40. 
146 Cf. Ibidem. 
147 Fichas de inventário 412 e 413 
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 estafe e na pedra, onde se percebem diferenças, 

ao nível do rosto, do penteado e da coroa, 

considerando-se a primeira versão um exemplar 

de melhor qualidade, o que talvez seja 

intensificado pela bela fotografia do estúdio dos 

irmãos Novais e pela diferença entre a obra 

modelada e a sua passagem à pedra. 

As diferenças estendem-se também à figura de 

Nicolau Coelho, que em ambas as representações 

segura a bandeira de D. Afonso Henriques148, mas 

que na pedra ficará com um aspecto diferente da 

primeira versão, estando agora de cabeça coberta.  

O mesmo acontecerá com a figura de Nuno 

Gonçalves, em que também lhe é colocado um 

chapéu.   

  

Na versão em estafe aparece numa representação 

mais longe da dos Painéis de São Vicente, esta 

úktima destacada por José de Figueiredo na obra que 

dedica ao pintor149. Porém, em 1960 passa a ser 

muito semelhante à iconografia das tríptico do Museu 

de Arte Antiga. Será que a razão foi a necessidade de 

um reconhecimento mais fácil e imediato?  

 Na pedra é São Francisco Xavier que acabaria por ser representado, ao passo que na versão 

de 1940 podia muito bem ser o nome que aparece no desenho, F. de S. Bernardino150. Neste caso 

                                                 
148 Cf. Nuno Campos; Isabel Carneiro, O Padrão dos Descobrimentos: roteiro para uma visita de estudo, p. 58. 
149 Cf. José de Figueiredo, O Pintor Nuno Gonçalves, Lisboa 1910. Nessa obra José de Figueiredo destaca o retrato 
de Nuno Gonçalves, detalhe do Painel do Infante. 
150 Ver ficha de inventário 157 
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as diferenças são mais profundas, uma vez que 

parece ter havido a substituição de uma figura 

histórica por outra. Será porque Francisco Xavier  

é uma figura que se identifica mais facilmente? 

Contudo, não nos parece despropositado que uma 

obra recriada 20 anos depois não possa ser alvo de 

modificações.       

 Para passar o Monumento a material definitivo, colaboraram os arquitectos António Pardal 

Monteiro, autor do projecto de adaptação interior e Cristino da Silva, autor do projecto de 

urbanização da zona de Belém. Para a execução dos modelos em gesso, Leopoldo de Almeida 

contou com a colaboração dos escultores Soares Branco151, António Cândido,  Carlos Escobar152, 

António Santos, entre outros. 

  

António Cândido conta como foi feita a passagem 

à pedra, sendo necessário ampliar a maquete em 5 

vezes, tendo cada figura 7 metros de altura e o 

Infante 9, tendo o Monumento a totalidade de 50 

metros: 

         Foi muito engraçado ir lá o Ministro das 
Obras Públicas olhar para aquelas figuras todas 

e gostar imenso. Olhava para a porta e olhava para as figuras: “Diga-me uma coisa, como é que 
isto vai passar por uma porta daquelas?” Uma porta aí com 2 metros e tal e depois alguém disse: 
“Sr. Ministro isso tem que ser cortado em pedaços e só depois é que sai”153. 
 
Para António Cândido, ter participado nesta obra: 

 

        Foi, de facto, uma escola que as Belas Artes nunca podem dar: a 
experiência de trabalhar 8 horas por dia em cabeças com 80 cm de 
altura. É um desafio muito grande, mas extremamente aliciante, porque é 
quase uma escultura desportiva, quer dizer, pegar em bocados de barro 
grandes, alguns de vários quilos e estar ali a trabalhar o barro. Foi, de 
facto, maravilhoso154.  

                                                 
151 Soares Branco disse-nos que António Cândido e Carlos Escobar eram os modeladores das cabeças, enquanto a ele 
cabiam-lhe as mãos e as pernas 
152 De nacionalidade espanhola foi aluno e ajudante de Leopoldo, conhecido por Carlos Espanhol. 
153 António Cândido in Encontros de Escultura, vol.I, p. 97. 
154 Idem, p.96 
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 Nas imagens que se mostram155, do dia 19 de Outubro de 1959, podem ver-se os 

colaboradores de Leopoldo no atelier quando o Padrão estava a ser passado à pedra, que não 

esqueceram o festejo do aniversário do Mestre, entregando-lhe uma Saudação, que António 

Cândido segura e mostra:  

 

 É com enorme satisfação que aqui nos reunimos hoje para saudar Mestre Leopoldo de 
Almeida, que justamente comemora 61 primaveras. Todo o pessoal que tem a honra de convosco 
trabalhar e merecer a vossa amizade se sente penhorado com a presença do Mestre Amigo e vos 
deseja um aniversário muito feliz.  
 

 

Estas imagens parecem 

reflectir a boa relação entre 

Leopoldo de Almeida e os 

seus colaboradores, pois de 

outra forma não lhe faziam 

tal homenagem.   

 De entre os discípulos que colaboraram na passagem do Padrão à pedra, António Cândido 

concorreria a uma bolsa da Fundação Calouste Gulbenkian, para ir para Itália durante seis meses 

especializar-se em Cerâmica, que acabaria por não lhe ser concedida. Na carta de recomendação 

que acompanha o processo,  Leopoldo escreveu a seu respeito que: 

 

 (...) foi um dos meus principais auxiliares na modelação das figuras que constituem o 
conjunto escultórico do Padrão dos Descobrimentos e que, na mesma situação, me continua a 
auxiliar em outros trabalhos de vulto156.  
  

 

1.4.10. Doação ao Museu José Malhoa157 

 

 Data de 1954 a primeira doação de esculturas que Leopoldo fas ao Museu José Malhoa: 

                                                 
155 Cedidas pelo formador Venâncio Neves. 
156 FCG:SBA-S001/01-P063, Carta de Leopoldo de Almeida, 29-4-1960. 
157 O Museu José Malhoa foi o primeiro a ser construído de raíz em Portugal, devendo-se o projecto arquitectónico a 
Eugénio Correia (1897-1985) e Paulino Montês (1897-1962), sendo inaugurado em 1940. 
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São João Baptista, Menina dos Patos, Eva, O Pensador, Menina do 

Cabrito, Santo Isidro, Candura, Ramalho Ortigão, O Modelo, D. 

Luisa de Gusmão (imagem). Tido como o: 

 
                    escultor do momento, receber, por sua iniciativa, alguns 
dos seus projectos ou modelos, era uma mais valia para o Museu158. 
 
Perante a oferta, é-lhe atribuída uma sala onde seriam colocadas as 

obras. Não deixa de ser pertinente mencionar que as duas salas de   

maior dimensão do Museu José Malhoa nessa época eram dedicadas à escultura de Francisco 

Franco e Leopoldo de Almeida159. Porém, em 1982 a sala Leopoldo de Almeida deixa de 

existir160, concentrando-se as suas esculturas na sala Henrique Medina, o que não lhe conferia o 

espaço necessário para uma observação plena das obras161, apesar de a sala Francisco Franco se 

manter. Em 1993, com o novo director162, a Sala Francisco Franco deixa de se denominar como tal 

e passa a ser dedicada à escultura do Estado Novo, concentrando as obras de Franco e Leopoldo, 

bem como de outros artistas. A par dos dois escultores, o núcleo mais importante do Museu é o 

que diz respeito às obras de José Malhoa, sendo fulcral dar primazia a estes núcleos expositivos, 

reveladores de duas situações chave da história contemporânea da mentalidade e da cultura 

nacionais163.  

 Na totalidade, entre doações e aquisições, o Museu José Malhoa possui obras de extrema 

importância no âmbito do percurso artístico de Leopoldo de Almeida. Sejam obras de juventude 

como é o caso do vigoroso mas pequeno Viriato164, passando por obras de carácter mais intimistas, 

como o retrato Eva165, O Modelo166, Candura167, Êxtase168, Mater Natura169, Figura feminina170, 

                                                 
158 Dóris Santos, Museu José Malhoa. Como se faz um Museu de Arte: imagem e discurso (s), vol.2, p. 81. 
159 Cf. Ibidem, p.113. 
160 Sob a direcção da Drª Matilde Tomás Couto. 
161 Cf. Dóris Santos, Museu José Malhoa. Como se faz um Museu de Arte: imagem e discurso (s), vol.2 , p.119-120. 
162 Dr. Paulo Henriques. 
163 Cf. Dóris Santos, Museu José Malhoa. Como se faz um Museu de Arte: imagem e discurso (s), vol.2 , p.121. 
164 Ficha de inventário 88 
165 Ficha de inventário 196 
166 Ficha de inventário 217 
167 Ficha de inventário 218 
168 Ficha de inventário 220 
169 Ficha de inventário 324 
170 Ficha de inventário 415 
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até às mais conhecidas, O Pensador171, A Família172, os retratos de Ramalho Ortigão173, José 

Malhoa174 e António Montês175, sem esquecer os estudos para o grupo alegórico da Cidade 

Universitária de Coimbra176, as esculturas religiosas S. João Baptista177 e a Via Sacra para 

Lourenço Marques178. São obras de décadas diferentes, com importância díspar, mas através das 

quais se pode conhecer quem foi o escultor Leopoldo de Almeida e que outras obras realizou para 

além das que povoam praças e jardins. 

 No dia 22 de Agosto de 1954 Leopoldo é homenageado179 com uma conferência, feita no 

Museu José Malhoa pelo seu amigo Severo Portela, intitulada “Mestre Leopoldo de Almeida” e 

que antecedia a inauguração da sala dedicada às peças que o escultor ofereceu ao Museu180.  

Severo Portela afirma que subjacente à sua obra preside o espírito grego, visível nas peças O 

Fauno, Pensador ou Soberania, ao glorificar a forma humana181, aliada a uma cultura artística e 

conhecimento técnico:  

 

 Neste particular direi mesmo, com a responsabilidade de artista que me possa caber, que 
ele dispõe de uma apurada técnica de modelação e de construção da figura humana que não creio 
possam ser suplantadas no nosso tempo, por outro artista, em qualquer parte do Mundo182. 
 

Depois do elogio rasgado e talvez profundamente influenciado pelo sentimento da amizade, diz 

que essa capacidade técnica concede muitas vezes às suas peças frieza, aspecto fortemente 

criticado na sua obra.  Destaca algumas peças, fazendo um elogio à Família183, aproveitando para 

                                                 
171 Ficha de inventário 148 
172 Ficha de inventário 316 
173 Ficha de inventário 321 
174 Ficha de inventário 328 
175 Ficha de inventário 407 
176 Fichas de inventário 363, 367 a 371 
177 Ficha de inventário 139 
178 Fichas de inventário 274 a 287 
179 Um periódico lisboeta notícia que “Leopoldo de Almeida é hoje consagrado nas Caldas da Rainha”, Cf. Diário de 
Lisboa, 22-8-1954, p. 3. 
180 A conferência seria publicada em livro com o título Leopoldo de Almeida, um artista singular, Caldas da Rainha 
1955. 
181 Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 22. 
182 Ibidem, p. 24. 
183 Ver fichas de inventário 316 e 317 
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lamentar a destruição do Padrão, apesar de esperar que essa atitude fosse redimida em Sagres184, 

para afirmar, sobre a polémica relacionada com a iconografia do Condestável, que: 

 

 Estou certo que Leopoldo saberá dar-nos a imagem de um Nuno Álvares glorioso e 
místico, eloquente e forte, herói e santo, que seja a figura votiva da raça que nos ilumine nas 
horas sombrias e de incertezas185. 
 

Termina com palavras de puro alento para o escultor, quando refere que Leopoldo tem cumprido 

inteiramente a sua missão de Artista. Tem de se compreender que esta conferência para além de 

ser feita por um amigo de longa data, tinha de ser elogiosa, quase como se se tratasse de uma 

forma de retribuir a doação efectuada pelo escultor ao Museu José Malhoa. 

 

1.4.11. A utilização da obra escultórica 

 

 Tal como se fez no capítulo anterior e já foi referido no caso de Marcelino Mesquita e 

Trindade Coelho, entende-se importante referir o aproveitamento que é feito da obra escultórica, 

ou seja, o uso que lhe é conferido em cartazes, panfletos, capas de livros, selos, notas. Algumas  

 

obras são mais propensas a este tipo de utilização do que outras. É o 

caso da peça Meditação ou O Pensador186, datada dos anos 30, que 

para além de figurar em capa de livro, será reproduzida  nas notas de 

50 escudos emitidas a 28 de Abril de 1953, com a efígie de Fontes 

Pereira de Melo, no sentido que vinha sendo adoptado pelo Banco de 

Portugal, de apresentar obras de arte dos melhores escultores 

portugueses187. O escultor dá o seu parecer sobre o desenho que ia 

figurar na nota, indo até aoínfimo pormenor, revelando a preocupação 

de que a obra fique no desenho da nota o mais fidedigno possível. Como é raro um texto escrito 

pelo artista, é pertinente transcrevê-lo na íntegra, lamentando que no processo consultado não 

esteja apensa a imagem sobre a qual ele faz as correcções: 

 

 Frente da Nota 
                                                 
184 Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 31. 
185 Ibidem, p. 33. 
186 Em 1966, a imagem desta escultura é utilizada na capa do livro A Revisão da Vida, de Albert Marechal. 
187 Cf. AHBP, Dossier 334-Nota 50$00, Chapa 7, Parecer sobre o projecto da nota de 50$00, 21-2-1952. 
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1) A linha superior da “cartouche”, que serve de ornato ao Escudo Nacional, deverá 
subir um pouco mais para que o seu contorno se possa destacar melhor, o que agora 
não se verifica por a parte superior se confundir com a linha limite da gravura. 

2) Na efígie, o escuro da face, lado esquerdo, junto ao bigode, deveria ser mais 
transparente, isto é, esse escuro menos denso. 

 Verso na Nota 
 Acerca da gravura da vinheta “Meditação”, esta deveria receber os seguintes retoques, 
consideradas as posições em referência do observador: 

a) o contorno do cabelo ligeiramente mais acentuado e o seu desenho um pouco mais 
rigoroso; 

b) as sombras, que os cabelos projectam sobre a testa – e em especial sobre as temporais 
– alargadas um pouco mais para fora; 

c) o escuro dos olhos, um pouco mais transparente para que as pálpebras obtenham 
melhor destaque; 

d) a linha do contorno aparente do braço direito deverá ser ligeiramente mais acentuada 
e a sua ligação com o antebraço, na região do longo supinador e radiais também mais 
acentuada no seu volume; 

e) alargar mais a sombra que fica do contorno superior do joelho, a fim de a mão se 
destacar melhor do antebraço; 

f) a parte inferior (ou base) da narina direita, mais acentuada no seu escuro. 
 Ainda, quanto ao verso desta nota, suprimir o motivo escultórico sobre as palavras 
“cinquenta escudos” “ouro”, do lado esquerdo da vinheta que representa a “Meditação” e 
substituí-lo, possivelmente, pelo selo do Banco188. 
 

 

Parece importante o preciosismo de Leopoldo, 

revelando o mesmo empenho, fosse para conceber 

uma escultura ou reproduzi-la graficamente. E nesse 

sentido o registo da obra tinha de ficar o mais fiel 

possível ao original em pedra. 

Numa outra nota emitida em 1956, é escolhido o pormenor do Padrão dos Descobrimentos 

em que figura D. Filipa de Lencastre. O escultor terá cedido ao Banco uma série de fotografias, 

que não se sabe serem todas relativas à mesma obra, para que fosse escolhida uma189. 

                                                 
188 Cf. AHBP, Dossier 334-Nota 50$00, Chapa 7, Observações de carácter artístico, feitas pelo Professor/Escultor, 
Exmo Sr. Leopoldo de Almeida, sobre o desenho destinado à futura nota de 50$00, chapa 7, efígie “Fontes Pereira de 
Melo”, 11-3-1952. Em finais de 1958 foi detectada uma falsificação da chapa 7, sendo uma realizada uma nova, em 
que o motivo escultórico é desviado para o lado esquerdo. Cf. AAVV, O Papel-Moeda em Portugal, p. 420-421. 
189 Cf. AHBP, Dossier 389-Nota 1000$00, Chapa 8, Carta dirigida ao escultor 12-7-1944. Para imagem integral da 
nota cf. AAVV, O Papel-Moeda em Portugal, p. 484-486. 
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Ao contrário do que acontece no processo anterior, este possui 

inúmeras provas de composição da nota, não tendo porém 

qualquer parecer do artista. De salientar que a fotografia que o 

escultor envia é da versão éfemera do Padrão, ou seja, dos 

modelos em barro fotografados no seu atelier para o exemplar  

de 1940. 

 

Dos primeiros contactos que se teve com o uso 

das suas esculturas, foi nas folhas das firmas 

de Cantaria e Fundição com quem Leopoldo 

trabalhava. A fundição Bernardino Inácio 

Leite, no papel de carta que utiliza (pelo menos 

em 1971 e 1977), inclui a estátua de Eça de  

Queirós para a Póvoa de Varzim. Também as peças Mater Natura e Minhota aparecem nas folhas 

da firma de Cantaria José Raimundo & Filhos, LDA, com a legenda “nossa reprodução em 

mármore”. 

               

 

    

A estátua equestre de Nuno Álvares Pereira 

também se pode referenciar como sendo 

utilizada em termos gráficos. Fotografada a 

partir do mesmo ângulo, figura em capa de 

revista no ano em que é inaugurada190, e 

mais tarde em livro.               

 Porém, o Monumento mais utilizado neste âmbito é o Padrão, que permanece como a fonte 

preferida até aos dias de hoje191, em pormenor ou no seu todo. Apresentam-se somente três 

                                                 
190 Revista Municipal nº 116/117, 1º e 2º Trimestre de 1968. 
191 Publicações mais recentes em que um pormenor do Padrão aparece na capa: Luis Reis Torgal, Estados Novos 
Estado Novo, vol.I ; João Paulo Guerra, Descolonização Portuguesa-o regresso das caravelas ; Pedro Vieira de 
Almeida, Arquitectura do Estado Novo. Também é utilizado na publicidade da Tap nos anos 60. Cf. Diário de Lisboa, 
18-12-1965, p.11. 
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exemplos, onde é 

utilizado em capas de 

livros e como logo de 

uma linha editorial 

dedicada “à aventura 

portuguesa”. 

Uma questão que parece relevante no que concerne à utilização da obra escultórica refere-

se aos direitos de autor. Apesar do caso do Banco de Portugal, que pede ao escultor autorização 

para utilizar imagens das suas obras ter corrido de forma correcta, isso parece não ser a prática 

corrente. Possuímos um exemplo contado pelo escultor João da Silva que, numa carta ao 

arquitecto Cristino da Silva disserta sobre a prática de se reproduzir as obras dos artistas sem se 

lhes dar qualquer conhecimento prévio. A questão prende-se com a medalha e o selo da 

Universidade de Coimbra, da sua autoria, que ele entende que não podem ser reproduzidos para 

outro fim que não esse mesmo192, sabendo que haviam pedido a Vasco Pereira da Conceição para 

fazer uma cópia. Descontente e profundamente desiludido, João da Silva desabafa com o 

arquitecto: 

 

 Em Portugal não ha respeito pelo trabalho dos outros: como também não há respeito de 
homem para homem, e somos um pais da civilização cristã! 193 
 

Relata outros casos semelhantes que lhe aconteceram: uma custódia que fez para os jesuítas e que 

queriam reproduzir sem a sua autorização, reclamando que a haviam pago e a Casa da Moeda que 

vendia as suas medalhas sem lhe pagarem os direitos de autor. Mas também relata o caso 

contrário, ou seja, o Banco de Angola, para quem fez uma medalha, pediu-lhe para reproduzir o 

reverso, numa homenagem que queriam prestar ao vice-governador: 

 

 Veja meu caro Cristino a diferença entre um Banco que trata de valores venais e a nossa 
Universidade que continua em matéria de autoria (ou autor) a ser ignorante! 
 

                                                 
192 Autenticar os diplomas conferidos pela Universidade. 
193 FCG, Espólio LCS 76.2, Cidade Universitária de Coimbra, Carta de João da Silva, 24-6-1955. 
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No mesmo documento aproveita para dissertar sobre a pouca importância que o Estado dedica às 

artes, dando o exemplo concreto do Ministro das Finanças João Cordes194, que quando abordado 

pelo Ministro da Instrução Alfredo Magalhães para lhe fosse concedida verba para restauro de 

obras de arte, respondia: 

 

 “Não sei para que essas cousas possam servir”. Quando há Ministros que pensam assim, 
e, este certamente e, infelizmente, não foi o primeiro nem o último, ficamos a pensar na 
pouquíssima cultura que há na nossa terra195. 
 

Esta questão da insensibilidade artística é referida por António Duarte196 e Manuel Mendes, ao 

considerar que o desinteresse pela a Arte e a Cultura possui tradição na história portuguesa, dando 

como exemplo o caso de Soares dos Reis, que estava reduzido à condição de executar, por 

fotografias, retratos de “gente ilustre”197.   

 

1.4.12. As Viagens,  Exposições de Arte, os Prémios e a Escultura 

 

 Paralelamente à obra escultórica, importa também conhecer outras actividades em que 

participa, tais como exposições, júris em que participa,  prémios com que é agraciado e para onde 

viaja, tentando situar a sua geografia humana no contexto artístico nacional. 

 Em Janeiro de 1950 Leopoldo de Almeida é solicitado pelo Ministério das Obras Públicas 

para se deslocar a Roma, de forma a definir os pormenores da construção do altar dedicado a 

Nossa Senhora de Fátima na Igreja de Santo Eugénio, para o qual concebeu a imagem da Santa198. 

A sua participação nesta obra vai valer-lhe ser agraciado por Sua Santidade o Papa Pio XII com a 

Ordem Pontifícia de S. Silvestre199 em 1952. 

 No dia 22 de Abril de 1950 mestre João Piloto dá sua derradeira aula na Escola de Belas 

Artes de Lisboa, estando ladeado na mesa, entre outros, por Leopoldo de Almeida, que não quis 

                                                 
194 Que ocupou o cargo em 1926, 1927 e 1928. 
195 FCG, Espólio LCS 76.2, Cidade Universitária de Coimbra, Carta de João da Silva, 24-6-1955. 
196 Ver pág. 166. 
197 República, 22-12-1957, p. 9. 
198 Cf. Processo de Professor, Carta de 4-1-1950. Em 1951 é convidado para a inauguração do altar. Para imagem da 
peça ver ficha de inventário 300 
199 É uma ordem honorífica do Estado do Vaticano, sendo atribuída aos católicos que se notabilizaram no exercício da 
sua profissão, pelo Papa. 
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deixar de estar presente na despedida do professor200. Dias mais tarde morre o seu Mestre Simões 

de Almeida, a quem Leopoldo irá suceder no ensino da Escultura. De forma a prestar homenagem 

ao escultor falecido, é organizada uma exposição no espaço 

do seu atelier e quem faz a visita guiada para a imprensa é 

Leopoldo. O discípulo chama a atenção para a última obra 

de Mestre Simões, “Mirabilis” (que se pode ver na 

fotografia201), o busto “Filósofo” e “Indiscrição”, afirmando 

o seu descontentamento perante a possibilidade das obras se 

poderem vir  a dispersar: 

 
Isto representa um dos melhores períodos da escultura portuguesa! O que o mestre fez não 

se volta a repetir!202 
 

Ainda no ano de 1950 que o escultor pretende conciliar a actividade de professor com a de 

escultor. Ou seja, apesar da sua actividade académica, Leopoldo era solicitado com encomendas 

de obras, quer por particulares bem como pelo Estado. Para poder aceder a esses pedidos de forma 

a executá-los, tinha de possuir uma autorização da Direcção-Geral do Ensino Superior e é esse 

sentido e em sua defesa, que o director da ESBAL, o arquitecto Paulino Montês, tece largos 

elogios ao escultor, fazendo menção ao mérito com que cursou na Escola, uma vez que foi o aluno 

que tinha as notas mais elevadas, para afirmar que presentemente:  

 

 é um dos melhores escultores e por isso é natural que o Estado o incumba da realização 
de trabalhos203. 
  

Mas esta incumbência não era exclusiva de Leopoldo, uma vez que a muitos outros escultores 

também eram concedidas encomendas por parte do poder estatal, citando-se somente os casos com 

que nos deparámos de forma mais intensa: Barata Feyo e António Duarte. O facto de realizar 

obras paralelamente à actividade académica não diminui o seu mérito ou empenho, prolongando a 

sua actividade de professor além fronteiras, ao solicitar, ainda em 1950, autorização para se 

                                                 
200 Cf. Diário de Lisboa, 22-4-1950, p. 6. 
201 Cf. ANTT-CPF-SEC/AG/01-103/0406AB. 
202 Cf. Diário de Lisboa, 28-4-1950,  p. 7. 
203 AHFBAUL, Processo de Professor, Carta de 19-7-1950. 
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ausentar do país, de forma a poder realizar uma viagem de estudo a Espanha, França, Itália e 

Suíça.  

 No que diz respeito à presença de Leopoldo nas exposições de arte na década de 50, ela vai 

ser diminuta, principalmente quando comparada com outros escultores seus contemporâneos, 

nomeadamente Barata Feyo e António Duarte. Além da participação ser muito escassa, as obras 

que apresenta ou são já conhecidas da década anterior204, ou são maquetes para obra pública205.  

Contudo, existe um certame internacional onde apresenta obra, a XXV edição da Bienal 

Internacional de Veneza, que ocorre precisamente em 1950 e, em que é a primeira vez que 

Portugal participa. A sala portuguesa contava com 25 pinturas e 5 esculturas206, expondo Leopoldo 

o torso em mármore de Estremoz criado na década anterior O Modelo207. Apesar da crítica 

considerar que perante esta obra é-se tentado a tocar este nu, tão macio e carnoso parece208, as 

obras que parecem ter suscitado maior interesse foram as de Francisco Franco e Barata Feyo209. 

 No que respeita à participação em exposições nacionais, Leopoldo de Almeida é convidado 

em 1950, a concorrer à XIV Exposição Anual de Arte Moderna do SNI210, mas como não participa 

faz parte do júri para atribuição de prémios211.  No mesmo ano, em que preside à Direcção da 

SNBA212, faz parte de uma comissão, composta pelos pintores António Saúde e Falcão Trigoso, 

maestro Fernando Lopes Graça e o arquitecto Keil do Amaral, encarregue de comemorar o 

centenário do nascimento de Alfredo Keil, com a realização de uma exposição da sua obra213.  No 

                                                 
204 Mater Natura (1951, 50º SNBA, ficha de inventário 324), Mater Natura e Menina do Cabrito (1952, Exposição de 
Arte ao Ar Livre, Madrid, ficha de inventário 224), Rapariga das Tranças (1956, Salão do Estoril, ficha de inventário 
216), Soberania (30 Anos de Cultura Portuguesa, Palácio Foz). 
205 José Malhoa, Ramalho Ortigão, Grupo Decorativo (Meninos do prédio da Av. da República, ficha de inventário 
336) (1959, Bodas Prata Museu José Malhoa), Eça de Queiroz (ficha de inventário 337), baixo-relevo D. Manuel I (30 
Anos de Cultura Portuguesa, Palácio Foz, ficha de inventário 353). 
206 De Leopoldo, Francisco Franco (Cabeça de Homem, bronze), Diogo de Macedo (Busto de Mulher, bronze), Barata 
Feyo (Cabeça de Jovem, barro) e António Duarte (Bailarina, pedra). 
207 Cf. ANTT-SNI, Caixa 4181, Carta de Leopoldo de Almeida a responder ao convite para participar, 6-3-1950. 
Ficha de inventário 217 
208 Cf. AMAD/EXP/XVII-2, Recorte do Jornal Diário Popular, 9-8-1950 
209 Uma vez que não existia um preçário das peças expostas e perante o interesse dos visitantes em as adquirir, o 
director do SNI escreve aos dois escultores a perguntar qual o seu valor de venda. Para a resposta de Barata Feyo, cf. 
ANTT-SNI, Caixa 4181, Manuscrito de Barata Feyo, 10-7-1950.  
210 Cf. ANTT-SNI, Caixa 3192, Circular 24-11-1950. Enviada também a João Fragoso, A. Duarte, B. Feyo, F. 
Franco, Joaquim Correia, Álvaro de Brée e J. Martins Correia. 
211 Cf. ANTT-SNI, Caixa 3192. O prémio de Escultura (Manuel Pereira) seria atribuído a Barata Feyo. 
212 Cf. Museu do Chiado-Livro de oficios Recebidos 1950, carta da SNBA assinada por Leopoldo. 
213 Cf. Diário de Lisboa, 6-5-1950, p. 4. 
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mesmo ano, é o único escultor a fazer parte da Comissão Organizadora da Exposição 

Retrospectiva de homenagem ao pintor Constantino Fernandes (1878-1920)214. 

 No Boletim da Sociedade Nacional de Belas Artes de 1951, é noticiado que o escultor está 

a projectar uma exposição individual, louvando o facto, uma vez que as exposições de escultura 

escasseavam. Entende quem escreve o texto que este tem sido um dos escultores que mais tem 

contribuído para embelezar o país, tornando-se esta exposição uma possibilidade de admirar 

aqueles trabalhos que não foram feitos para inserir num edifício ou praça: 

 

 Talvez, precisamente, porque grande número dessas esculturas se destinam a lugares 
públicos, não sintam os escultores aquela necessidade de comunicar, de contactar com o público, 
que move os pintores a exporem com frequência. Talvez influam também nessa penúria de 
exposições de escultura, a dificuldade, excessivo custo e o risco de reunir e transportar obras 
pesadas e numerosas215. 
 

Porém, esta iniciativa não terá passado da intenção216. Exposições individuais da sua obra, temos 

somente presente a que realizou em Roma, quando do pensionato, na década de 20... 

 Em 1951 Preside ao Club Arte e Sport217, recebe o 1º Diploma de Funções Públicas, torna-

se o sócio contribuinte nº 14426  do Clube Os Belenenses e, faz parte do júri para atribuição dos 

prémios do Salão Anual de Arte Moderna218.  

No ano seguinte, o Secretariado Nacional de Informação pretendia organizar uma 

Exposição de Escultura no Palácio Foz, com obras executadas em material definitivo. Nas cartas 

que dirige a alguns escultores, Francisco Avillez, refere que a mesma está dependente de ocorrer 

ou não, conforme as respostas dos escultores mais representativos. Com este tipo de linguagem 

são as cartas dirigidas a Francisco Franco, Leopoldo de Almeida, Barata Feyo e Martins Correia, e 

não deixa de ser curioso que a carta dirigida a António Duarte possui um tom muito diferente das 

restantes, sem formalismos:  

 

“O que me diz o meu amigo quanto ao seu caso? Com quantas obras posso contar?”219 

                                                 
214 Faziam parte da mesma Comissão os pintores Armando de Lucena, David de Mello, Fernando dos Santos, Pedro 
Guedes, Pinheiro de Oliveira e Raúl Carapinha. Cf. Exposição Retrospectiva das obras de Constantino Fernandes. 
215 Cf. Arte-Boletim da Sociedade Nacional de Belas Artes, nº 1, Janeiro 1951. 
216 Na Sociedade Nacional de Belas Artes não existe qualquer registo de que ela tenha ocorrido. 
217 Com sede em Lisboa, na Rua Coelho da Rocha, 69, ou seja, no pátio onde estava o seu atelier. 
218 Juntamente com João Couto e o pintor Manuel Lapa. Cf. ANTT-SNI, Caixa 3192. 
219 Cf. ANTT-SNI Caixa 3032. 



 162

Conhece-se apenas a resposta de Francisco Franco, que confirma a sua participação com uma 

obra, e a de Martins Correia, que sugere que o SNI conceda facilidades para que os artistas 

executem uma obra em material definitivo220. A exposição acabou por não se realizar nesse ano 

uma vez que não haviam obras suficientes. 

 Ainda no ano de 1952 Leopoldo é informado pelo SNI, que o Instituto de Arte 

Contemporânea de Londres, abriu um concurso internacional de Escultura intitulado “O 

Prisioneiro Politico Desconhecido”221, no qual participaram 23 escultores portugueses222. Importa 

olhar com detalhe para o programa do concurso, que informava que as obras que adoptassem um 

tratamento simbólico ou não figurativo, receberiam a mesma consideração que as de carácter 

naturalista. Isto vai contribuir para o debate Figuração/Abstracção no que concerne à escultura 

pública, chegando a sugerir-se que os membros do júri não estavam preparados para as maquetes 

abstractas com que se deparariam223. Num total de 3500 participantes, o primeiro prémio seria 

concedido ao escultor inglês Reg Butler, apesar de nunca ter sido construído. No que respeita à 

participação portuguesa que conseguimos identificar, concorreram António Duarte, com uma 

maquete figurativa224, Fernando Fernandes, Arlindo Rocha com uma peça de tendência 

abstracta225, tal como a obra de Jorge Vieira, agraciado com um prémio226.  

 Ainda no âmbito da arte internacional, importa meditar sobre as palavras do escultor inglês 

Henry Moore, que em 1959 expôs no SNI, quando este afirma que o artista procura acima de tudo 

um patrono, que pode ser personificado num indivíduo, que pode ser conhecedor ou amador no 

que diz respeito às Artes e que encomenda ou compra a obra para seu próprio prazer; ou numa 

organização ou no próprio Estado, o que requer, por parte do artista,  adaptabilidade e agilidade227.  

 

                                                 
220 Cf. ANTT-SNI Caixa 3032, Carta de Martins Correia, 9-10-1952. 
221 Cf. ANTT-SNI, Caixa 1156, ofício 25-2-1952. Tal como Leopoldo, sabemos que outros escultores também foram 
informados de que o prazo para entrega das maquetes tinha sido prorrogado: João da Silva, Francisco Franco, Diogo 
de Macedo, Barata Feyo, Álvaro de Brée, António Duarte, J. Martins Correia, João Fragoso e Júlio Vaz. Cf. ANTT-
SNI, Caixa 1190. 
222 Cf. ANTT-SNI, Caixa 5267.  
223 Cf. Joan Marter, “The ascendancy of abstraction for public art: the monument to the unknown political prisioner”, 
http://finarticles.com. 
224 Para imagem ver AMAD-Pasta dedicada ao Concurso. 
225 Cf. Lúcia Almeida Matos, A Escultura em Portugal no Século XX (1919-1969), p. 365. 
226 A maquete seria passada à escala de Monumento e inaugurada em Beja em 1994 com o título Monumento ao 
Prisioneiro Político Desconhecido. No entender da historiadora Raquel Henriques da Silva, esta obra é o 1º gesto de 
contestação à herança da estatuária pública oficiosa. Cf. Raquel Henriques da Silva, “Escultura”, Dicionário de 
História do Estado Novo, p. 309-312. 
227 Cf. Henry Moore, “The Sculptors in Modern Society”, Art in Theory (1900-1990), p. 669. 
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Este aspecto está intimamente ligado ao escultor Leopoldo de Almeida, que trabalhou para 

diversos patronos privados e públicos e, nesse sentido teve de reorganizar os ideais e a prática 

artística, entre esses dois tipos de solicitação. A encomenda de um privado subentende por parte 

do escultor uma visão e expressão individual, ou seja, a forma como o próprio artista vê e entende 

a realidade, enquanto que ao nível da encomenda pública é pedido ao escultor que se conforme 

com uma determinada ortodoxia, de forma a expressar uma interpretação doutrinária da realidade. 

Nas palavras da filha do escultor: 

 

 Mas os tempos também eram outros. Naquela altura – décadas de 30, 40, 50 – não havia 
outra maneira de sobreviver que não fosse através das encomendas. Não havia mercado, não 
havia galerias, não havia feiras de arte, não havia nada. Aquela gente toda, os escultores, os 
artistas, os arquitectos que eram amigos dele, como o Almada Negreiros – de quem era muito 
chegado – e o Cottinelli Telmo, por exemplo, ninguém vivia sem encomendas. Todos estavam 
dependentes das encomendas institucionais ou do particular que encomendava o busto da 
esposa...228 
 

 No ano de 1953 é referido que Leopoldo de Almeida e António Duarte obtiveram 

assinalável sucesso com as obras, no caso de Leopoldo, Mater Natura e Menina do Cabrito229, que 

enviaram para a I Exposição Internacional de Escultura ao Ar Livre que  ocorreu em Madrid230. 

 Em 1954, ano em que é inaugurada a sua estátua de Ramalho Ortigão no Porto231, 

Leopoldo, é convidado pelo SNI para fazer parte do júri que atribui os prémios da V Exposição de 

Arte Contemporânea232, sendo também de assinalar as viagens de estudo a Espanha, França, 

Bélgica e Holanda233. Este é também o ano em que morre o escultor Maximiano Alves, estando 

Leopoldo presente no seu funeral, que teve lugar no dia 23 de Janeiro234. No final do ano, a título 

de balanço artístico, Mário de Oliveira entende que se devem mencionar as obras dos escultores 

Francisco Franco, Leopoldo de Almeida e Barata Feyo, por revelarem: 

                                                 
228 Helena Almeida, “Conversa em dois tempos e dois espaços”, Intus-Helena Almeida, p. 44. 
229 Fichas de inventário 324 e 224 
230 Cf. AMAD/EXP/XVI-20, Mário de Oliveira, “O Ano Artístico”, Diário Popular, 31-12-1953. 
231 Ficha de inventário 322 
232 Cf. ANTT-SNI Caixa 3032. Juntamente com Leopoldo de Almeida foram também convidados António Soares, 
Mário Tavares Chicó e o arquitecto Jorge Santos Costa. 
233 Cf. AHFBAUL, Processo Professor 
234 Cf. O Século, 24-1-1954. Para além de Leopoldo estiveram presentes os escultores João da Silva, Pedro Anjos 
Teixeira, Raul Xavier, António Duarte e João Fragoso. 
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três correntes estéticas, três personalidades bem firmes dentro da nossa escultura, que nos 
têm dado obras de grande elevação plástica e que tão bons discípulos têm criado235.  
 

Barata Feyo entende que existe uma especificidade da escultura portuguesa: 

 

Nós somos, na verdade, menos artífices e temos menos conhecimentos. Porém, há mais 
sonho, mais poesia, nas obras dos escultores nacionais236. 

 

Tem de se salientar esta referência à poética da escultura por parte do professor de Escultura da 

Escola de Belas Artes do Porto, pois entende-se que essa poética está presente na sua obra 

escultórica, mesmo ao nível de alguma experimentação que faz nalguns dos seus retratos, em 

contraponto com a de Leopoldo, onde a semelhança com a realidade é a sua primeira imposição. 

Em 1955 tem lugar a Exposição Iconográfica no âmbito do IV Congresso Nacional de 

Pesca, onde Leopoldo participa com dois desenhos Estudo e Estudo para baixo-relevo237. Em 

finais de 1955 o então Ministro das Obras Públicas, Arantes e Oliveira, estabelece que será da sua 

exclusiva competência, aprovar os planos de decoração artística a cargo dos serviços do 

ministério; designar os artistas que as irão realizar; aprovar as maquetas e obras finais de todas as 

obras de arte encomendadas pelo Ministério238.  Importa salientar esta responsabilização por parte 

do Ministro, ao chamar a si o poder de decisão sobre os monumentos encomendados pelo Estado. 

Ainda em 1955 Leopoldo recebe um convite do embaixador da Bélgica e do SNI para assistir a 

uma sessão de filmes belgas que tem lugar no Palácio Foz239. 

      

       Em 1956 tem lugar no Palácio Foz, numa exposição 

que pretende mostrar as obras do Museu do Caramulo, 

onde Leopoldo apresenta as obras que ofertou240, tidas 

como duas lindas figurinhas241. Participa no I Jardim de 

Belas-Artes (Príncipe Real), que teve lugar em Maio,  
       

                                                 
235 Cf. AMAD/EXP/XVI-20, Mário de Oliveira, “Resumo crítico do Ano Plástico”, Diário Popular, 31-12-1954, 
p.31. 
236 Cf. Lusíada, nº 5-Julho 1957, p. 24. 
237 Para uma sugestão dos desenhos que podem ter sido expostos ver ficha de inventário 325 
238 Cf. DGEMN-DSARH-010/000103-Doc.63, Despacho Ministro Arantes e Oliveira, 29-12-1955. 
239 Cf. Centro de Artes Caldas da Rainha, Cartão onde se encontra o Desenho LA-0466.  
240 Pensamos serem o esboceto Menina dos Patos (ficha de inventário 222) e O despertar (ficha de inventário 416). 
241 Cf. Diário de Lisboa, 22-2-1956, p. 11. 
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onde se pensa que expôs maquetas para obra pública. No mesmo ano tem lugar a  Exposição 30 

Anos de Cultura (1926-1956), no Palácio Foz e que tinha como principal intuito ser uma síntese 

panorâmica das obras e personalidades que, dentro da cronologia proposta, se distinguiram no 

domínio das Letras, Ciências e Artes.  Leopoldo participa com a estátua de Eça de Queirós, baixo-

relevo D. Manuel I, Soberania, ao mesmo tempo que empresta um quadro da sua colecção, 

pintado por Henrique Medina, onde é retratado com a obra O Modelo242. Visto ainda no atelier do 

pintor em 1950, este retrato foi muito elogiado: 

 

           O rosto de Leopoldo de Almeida, autor de tantas obras 
belas, reveste-se daquela dignidade de artista, cônscio da sua 
missão, que lhe ilumina as feições: testa alta é poder criador, 
olhar intenso e directo. As mãos, não são menos expressivas 
que os olhos. Uma segura o martelo, a outra o cinzel, e delas 
parece irradiar uma força contida, como só podem ter os 
criadores de beleza. Leopoldo de Almeida deve sentir-se 
plenamente satisfeito com este retrato que o grava para a 
posteridade, assim como Medina está encantando com o seu 
magnífico busto, que o escultor lhe modelou243.                  

  

 Mas nem só de exposições se faz a vida de um escultor, que faz questão de estar presente 

no almoço de homenagem ao jornalista Artur Portela, crítico de arte e literatura, que sempre lhe 

reservou palavras elogiosas para as suas obras244. E é o mesmo jornalista que, numa crítica ao livro 

que Diogo de Macedo publica nesse mesmo ano sobre a obra de Francisco Franco, refere que este 

foi o artista percursor do “capote”, agora tão em moda na escultura245. Isto não deixa de ser 

interessante, uma vez que hoje esse tipo de escultura é atribuído, pela crítica mais actual, em nosso 

entender de forma não muito clara, a Leopoldo de Almeida... 

 Cerca de 1956 Leopoldo, Jorge Segurado e Varela Aldemira faziam parte da Comissão 

Administrativa das Novas Instalações Universitárias, que tinha como principal função a escolha 

das obras que iriam decorar o Parque da Cidade Universitária246. Ainda em 1956, Leopoldo é 

agraciado pelo Presidente da República Portuguesa com o grau de Grande Oficial da Ordem de 

                                                 
242 Cf. ANTT-SNI, Caixa 3513, Carta a Leopoldo de Almeida, 17-5-1956. 
243 Cf. Diário de Lisboa, 13-6-1950, p. 4. O quadro encontra-se no Centro de Artes das Caldas da Rainha. Para 
imagem do busto de Henrique Medina ver ficha de inventário 393 
244 Cf. Diário de Lisboa, 6-5-1956, p. 1. 
245 Cf. Diário de Lisboa, 29-8-1956, p. 7. O artigo não está assinado mas cremos ser de Artur Portela. 
246 Cf. Relatório da Actividade do Ministério das Obras Públicas no ano de 1956, p.324. 
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Instrução Pública247. O ano termina com a morte de António Ferro, estando presentes no seu 

funeral, que tem lugar em Lisboa, todos os sectores da vida social e política nacional, sem 

esquecer os artistas, dos quais destacaremos os escultores Hein Semke, Jorge Barradas, António 

Duarte, Diogo de Macedo e os arquitectos Carlos Ramos e Jorge Segurado248. 

 No que se refere à arte internacional, em Setembro de 1956, tem lugar no Museu Rodin 

uma Exposição Internacional de Escultura ao Ar Livre, da qual conhecemos a impressão do 

escultor António Duarte, que a considerou fatigante, com 150 obras:   

 

 Pedras, bronzes e gessos e sobretudo construções metálicas, incomodam-se e ferem-se 
entre si, também por que representam correntes estéticas as mais diversas; fiel retrato da procura 
angustiosa e incessante, que no domínio plástico caracteriza a nossa época. Do abstracto puro a 
um naturalismo quasi de academia de tudo se encontra aqui, passando por quantas gamas 
formais se permitiram os artistas das dezanove Nações representadas249. 
 

O escultor salienta o facto de a escultura abstracta proliferar relativamente à figurativa, sendo essa 

a tendência do tempo e do público peregrino moderno250. A estrela da Exposição, em seu 

entender, é o escultor inglês Henry Moore, chamando a atenção para a ausência de artistas 

portugueses e espanhóis, ignorando se foram ou não convidados, considerando que: 

 

 (...) não o foram decerto por carência de artistas cultivadores das formas plásticas 
tradicionais, vindas de longínquas e boas épocas de escultura ou das formas plásticas mais 
audaciosas, porque à Península nada é estranho no campo da estética. Só podem ser grandes 
realidades nestas exposições internacionais as contribuições de cada país quando o calor e o 
carinho da admiração sincera dos seus naturais existir pela obra de arte, quando esta for 
realmente uma necessidade interior e não exterior para o público251. 

 

Através destas palavras, o escultor António Duarte aproveita para salientar a falta de sensibilidade 

e necessidade, ou seja, de cultura artística que o povo português sente relativamente à obra de arte. 

                                                 
247 A Ordem de Instrução Pública é uma distinção de mérito que pretende distinguir os cidadãos portugueses que se 
notabilizam por méritos pessoais ou serviços prestados ao País. Volta a ser agraciado com esta Ordem em 1959. Cf. 
Dóris Santos, Museu José Malhoa. Como se faz um Museu de Arte: imagem e discurso (s), vol.2, p.86.  
248 Cf. Diário de Lisboa, 12-11-1956, p. 11. 
249 AMAD/EXP/XVI-24-Documento dactilografado, 9-10-1956, p.1 
250 Idem, p.2. 
251 Idem, p.4. 
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 Em 1957252 tem lugar a 1ª Exposição Nacional de Escultura e Desenho de Escultores, em 

homenagem ao escultor Francisco Franco, sendo estranha a ausência de Leopoldo de Almeida, que 

ao nível do desenho possui inúmeros exemplares. Entre 6 e 30 de Novembro o escultor desloca-se 

à Madeira253 e no mesmo mês assiste à inauguração da estátua de Ramalho Ortigão em Lisboa254. 

No dia 16 de Dezembro de 1957 é nomeado Mestre de Escultura da ESBAL, professor efectivo do 

6º grupo, recebendo novamente o grau de Grande Oficial da Ordem de Instrução Pública. 

No que concerne à cópia de obras de arte, perante o pedido255 para reproduzir em bronze a 

escultura o Pensador de Leopoldo de Almeida, para ser exposta ao ar livre no Jardim das Caldas 

da Rainha, Diogo de Macedo escreve um parecer desfavorável256: 

 

 (...) atendendo a que a reprodução de obras de escultura, que as desvalorizam na sua 
raridade de peças únicas como esta que o Estado adquiriu para o jardim do Palácio Residencial 
de S. Bento e cujo modelo em gesso pertence a um museu, é meu parecer que, evitando essa 
vulgarização da qual o seu autor tão pouco recebe qualquer benefício, não seja autorizada esta 
reprodução ou outra em iguais condições257. 
 
 
A obra viria mesmo a ser reproduzida258, tal como o motivo decorativo que Leopoldo concebe 

para  

             

a fachada de um prédio na Avenida da República259.Passado a 

bronze e colocado num jardim fronteiro ao Museu José Malhoa, 

fica simplesmente aterrador, diríamos mesmo com um aspecto 

fúnebre, uma vez que não foi feito para ser visto a esta distância, 

nem como conjunto de vulto isolado, mas para ser inserido na 

arquitectura de um edifício. 

  

 Na senda de opiniões sobre as questões artísticas, entre Dezembro de 1957 e Janeiro de 

1958 o jornal República decide fazer uma série de entrevistas sobre a Escultura Portuguesa, a 

                                                 
252 Ano em que nasce o seu primeiro neto, Leopoldo José, filho de Helena.  
253 Cf. IHRU-DGEMN:DSMN-001-0106/01/7.  
254 Da autoria de Numídico Bessone. Cf. Diário de Lisboa, 23-11-1957, p.1 e 7.  
255 Feito pelo Museu José Malhoa. 
256 Cf. ANTT-JNE, Livro 101, 242ª sessão, 11-1-1957, fl.3. 
257 Cf. AHME-Processo 90, Caixa 292, Parecer 1-1-1957. 
258 Ficha de inventário 148 
259 Ficha de inventário 326 
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críticos de arte, pintores, arquitectos, ceramistas e escultores. O primeiro entrevistado é Adriano 

de Gusmão, que, interrogado sobre a situação da escultura portuguesa no mundo artístico 

contemporâneo, considera que as transformações desde Rodin, passando por Bourdelle e Maillol 

são reconhecíveis nos escultores portugueses mais representativos e inquietos260: 

 

 A maioria dos nossos escultores, por índole própria e por características da nossa cultura, 
exprime antes uma moderada e serena modernidade. (...) Sim, escultura “moderna” existe, sem 
dúvida entre nós; ou uma escultura repelindo o academismo e que, sendo geralmente figurativa, 
não se deixa enlear nos riscos fáceis do realismo, porquanto trata de reabilitar e reencontrar o 
“estilo”. A escultura tem o material e o ofício que impedem a facilidade das experiências e o 
quase improviso que a pintura permite até certo ponto. A escultura, portanto, convida mais à 
ponderação261.  
 

Relativamente à estatuária, condena a imposição heróica e convencional a que os escultores têm 

de obedecer, entendendo que o Estado deveria ter em conta a especificidade de uma obra desta 

índole e, nesse sentido reconhecer: 

 

 a liberdade de concepção dos artistas mas também o próprio “tempo”, tempo material, em 
que é “possível” realizar uma obra262. 
 

 O pintor Júlio Pomar, numa crítica clara a quem trabalha para o Estado, fala de um aspecto 

que nos parece importante, ao dizer que: 

 

 O problema central está na falta de inquietação, na falta de profundidade, na 
“burocratização” da profissão do escultor. A estreiteza do ofício é apenas um lado da estreiteza 
da vida; deixado para trás o tempo das ilusões e da pequena audácia, sem dar por isso – sem dar 
por isso? – o artista corre o risco de se transformar em amanuense: o atelier faz parte da 
repartição e o barro é o papel selado onde, segundo as normas, se deve selar as instituições263. 
 

Contesta a forma como a aplicação das artes, nomeadamente a escultura, é feita à arquitectura: 

 

                                                 
260 É pena que não refira nomes… 
261 República, 6-12-1957, p. 9. 
262 Idem. 
263 República, 12-12-1957, p. 1. 
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 O método corrente de trabalho é o de reservar, nas obras de arquitectura, determinados 
espaços a ilustrar “posteriormente” com escultura ou pintura. Nada disto tem a ver com a 
desejada plástica integral, que é um esforço de raiz, comunhão de princípios, integração viva264. 
 

Numa crítica devastadora à escultura portuguesa da época, José-Augusto França  diz que: 

 

 Ela está encolhida, a fazer cabeças ou brutamontes para as praças públicas, num estilo 
século XIX “actualizado” – o que traduz a falta de tempo da vida nacional, é claro, mas também 
a falta de vitalidade dos próprios artistas265. 
 

Em seu entender, a escultura comemorativa é uma representação de figuras  todas iguais entre si, 

tornando-se uma escultura ridícula, só de capas266, parecendo-nos este tipo de generalizações 

profundamente injustas para os artistas escultores. 

 Sobre a arte abstracta, o escultor António Duarte considerava que: 

 

 na sua expressão actual, eclude depois de milhares de anos de arte tornada clássica, 
caminho que o artista, dentro e fora de si, tem de percorrer267.  
 

Esta referência ao sistema clássico enquanto base e aprendizagem é extremamente importante, ou 

seja, ele é o processo que os artistas tem de percorrer, mesmo que seja para o contestar... 

Manuel Mendes entende que o estímulo da escultura, arte cara pela natureza dos materiais, 

passa pelo apoio de compradores e o interesse e estímulo do Estado, sem esquecer que: 

 

 Devemos, ainda, ter sempre em conta que a escultura é uma Arte eminentemente pública, 
que reclama a luz do ar livre, que se quer na rua, ou nos lugares públicos, entre a gente268. 
 

 A escultora Maria Barreira considera que é necessário renovar as formas e os conceitos dos 

Monumentos Comemorativos e, no que diz respeito à precaridade das condições económicas, 

refere que um dos motivos que contribuí para que assim seja é a falta de união entre os artistas no 

sentido de resolverem os seus problemas e: 

 

                                                 
264 República, 12-12-1957, p.2. 
265 República, 13-12-1957, p. 1. 
266 Idem, p. 4. 
267 República, 20-12-1957, p. 1. 
268 República, 22-12-1957, p. 9. 
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 a má distribuição dos trabalhos oficiais, que traz como resultado alguns escultores se 
verem tão assoberbados com trabalho, que na sua produção se reflecte, em qualidade inferior aos 
méritos reais, enquanto outros vivem impossibilitados de se revelarem, porque não é produzindo 
só pequenas obras em gesso para figurarem nas exposições que o podem fazer269. 
 

 Importa olhar mais atentamente para o testemunho de Leopoldo de Almeida, que considera 

que a escultura portuguesa, ao fazer de eco aos movimentos de vanguarda artística europeia, tem a 

vantagem de avançar lenta mas seguramente, ganhando como espectadora de o que se passa lá 

fora270. Desta forma cria um movimento genuinamente português, onde comemorativo e não 

comemorativo podem coexistir: 

     

 
Sem dúvida que seria interessante alargar-se a actividade da 
escultura decorativa sobretudo em Lisboa que oferece um esplêndido 
campo experimental, por exemplo, nos bairros novos. Sobre este 
aspecto, poder-se-ia, através da escultura, humanizar muitas artérias 
citadinas, criar zonas de interesse nos jardins públicos, alegrar com 
fontes as grandes praças, etc271. 

O problema da arte pública não poderia deixar de ser do seu interesse, dando o exemplo de Roma 

e Londres, como cidades europeias em que a escultura ao ar livre é amplamente utilizada. Seria 

interessante perceber o que entendia por humanizar as ruas de Lisboa com obras escultóricas, ou 

seja, com que tipo de esculturas. No que concerne ao problema dos materiais, entende que não é o 

uso deste que faz a escultura ser ou não moderna, uma vez que utilizado de forma diferente o 

material adquire significações novas. Relativamente à questão da integração das artes, Leopoldo 

considerava que o cerne da questão estava na: 

 

 visão unitária anterior às artes plásticas, ou seja, uma visão global da maneira de encarar 
as coisas. Ora, se bem que haja indicações de que estamos no limiar de uma época de maior 
estabilidade cultural, levará ainda um certo tempo a realizar-se com sucesso e em grande número 
a almejada fusão das 3 artes. O que tem acontecido tem sido acima de tudo, experiências mais do 
que realizações a seguir. É um caminho que está aberto, mas a que irá ele dar?272 
 

É assim que termina a entrevista, com uma pergunta que ficava no ar... Será que se refere à sua 

própria experiência, ou seja, Igreja de Nossa Senhora de Fátima, Exposição do Mundo Português, 

                                                 
269 República, 15-1-1958, p. 4. 
270 Idem, 19-1-1958, p.1. 
271 Idem, p.4. Para o auto-retrato ver ficha de inventário 606 
272 Idem, p.4. 
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Igreja Santo Condestável, Capela Nossa Senhora de Fátima (Roma), Capela do Seminário dos 

Olivais, Projectos Monumentos ao Infante, encarando-a como experimental no que concerne à 

integração das artes na arquitectura?  

 A 7 de Janeiro de 1958 Leopoldo toma posse como sub-director da Escola de Belas Artes 

de Lisboa, enquanto que Barata Feyo assume o cargo respectivo no Porto273. Neste mesmo ano 

realiza viagens de estudo a Espanha, França e Bélgica274.  

Para além da actividade de professor na ESBAL, Leopoldo colaborava também com o 

Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, onde se  podem ler inúmeros relatórios 

sobre a concessão de Bolsas a Artistas, confessando o professor/escultor que: 

 

O ter sido pensionista do Estado em Paris e Roma pelo espaço de 3 anos e ser professor 
na Escola de Belas Artes de Lisboa ha ja 25 anos, dá-me coragem para emitir este parecer sobre 
a concessão de bolsas. Embora se diga com demasiada ligeireza de ânimo, que na Escola de 
Belas Artes não se ensina o suficiente, opinião de que embora imodestamente não partilho e que a 
própria exposição Gulbenkian desmente com a inclusão de, pelo menos, 24 jovens, penso, tal 
como Diogo de Macedo, Barata Feyo e Abel Manta, que a aprendizagem das 3 artes pode e deve 
fazer-se em Portugal. Das vantagens desta aprendizagem no ambiente nacional considerados os 
vários factores, rácicos, locais e históricos, será desnecessário falar a quem melhor disso sabe. 

E assim proponho: 
1º que a concessão de bolsas de estudo seja atribuída, a título de aperfeiçoamento, a 

artistas recentemente formados; 
2º a artistas embora autodidactas, que tenham demonstrado publicamente excepcionais 

qualidades275. 
 

Apesar de no fim da carta o escultor dizer que não sugere nomes para bolseiros, junta ao relatório 

uma listagem de nomes276. 

Ainda no âmbito da colaboração com o Serviço de Belas Artes da Fundação Calouste 

Gulbenkian, Leopoldo escreve cartas de recomendação para os candidatos a bolsas de estudo. Das 

cartas de recomendação que se leram, existe uma que nos pareceu ter um tom diferente. É a que se 

refere a Maria Gabriela Cordeiro Veloso277: 

 
                                                 
273 Os directores seriam Paulino Montes em Lisboa e Carlos Ramos no Porto. A RTP fez uma reportagem sobre o 
assunto-Documento 580491700. 
274 Cf. AHFBAUL, Processo Professor 
275 FCG:SBA-S001/02-P001, Relatório de Leopoldo de Almeida, 2-1-1958. 
276 Destacam-se os escultores: Hélder Baptista, Maria Irene Vilar, Vasco Pereira da Conceição, João Cutileiro, 
Fernando Fernandes, Arlindo Rocha, Virgílio Domingues, Valadas Coriel, Dário Boaventura, Margarida d’ Ávila, 
Maria Helena Matos, Joaquim da Cruz Gomes, Joaquim Laranjeiro, Jorge Vieira. 
277 Terminou o curso em Julho de 1960 com 19 valores, sendo professora de modelação na Escola António Arroio. 
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 A recente escolha que fiz do seu nome, na qualidade de consultor do Ministério das Obras 
Públicas, para executar a estátua da “Esquiadora”, que em breve será integrada no conjunto 
urbanístico da zona desportiva da Cidade Universitária de Lisboa e a brilhante realização de tão 
difícil tema, coloca-me à vontade para afirmar que a referida escultora, que, como minha aluna 
foi notável, poderá vir a ser um dos melhores valores da nossa estatuária moderna278. 
 

Foi dos poucos elogios que se puderam ler, sendo de longe o mais abonatório. 

 No ano em que morre o escultor Diogo de Macedo, funeral em que Leopoldo esteve 

presente279, o seu nome aparece numa lista elaborada pelo SNI com uma série de escultores para 

participarem na Exposição Internacional de Medalha Contemporânea, a ter lugar em Bruxelas280.  

Neste mesmo ano tem lugar a Exposição de esculturas ao Ar Livre no Parque do Museu José 

Malhoa281, onde Leopoldo expõe a estátua de José Malhoa, Ramalho Ortigão, Eça de Queirós e 

Grupo Decorativo282. No dia 9 de Março de 1959, participa num jantar em honra do escritor 

brasileiro Érico Veríssimo, oferecido pela direcção do Círculo Eça de Queiroz, onde estiveram 

inúmeras personalidades, tais como Marcelo Caetano, o escultor António Duarte e o pintor 

Henrique Medina283. 

 Ao mesmo tempo que Leopoldo tem em mãos uma obra que o obriga a olhar para o 

passado, a passagem do Monumento dos Descobrimentos à Pedra, a escultura abstracta entra no 

âmbito da encomenda camarária, com a peça Ritmo da Primavera, da autoria de Arlindo Rocha284.  

 

 

                                                 
278 FCG:SBA-S001/01-P095, Carta de Leopoldo de Almeida, 23-4-1959. 
279 Cf. Diário de Lisboa, 20-2-1959, p. 3. 
280 Cf. ANTT-SNI, Caixa 3941. Os outros escultores que faziam parte da lista eram: Numídico Bessone, Álvaro de 
Brée, Martins Correia, Joaquim Correia, Barata Feyo, Marcelino Norte de Almeida, João da Silva e Raul Xavier.  
281 Onde, para além de Leopoldo, estavam presentes obras de Soares dos Reis, Teixeira Lopes, Henrique Moreira, 
Francisco Franco, Simões de Almeida (sobrinho), Júlio Vaz Júnior, António Duarte, Costa Mota, Ruy Gameiro, 
Barata Feyo, Carlos Meireles, Maria Helena Matos e João Fragoso. 
282 Já mencionado e mostrado na página 167. 
283 Cf. Arquivo da RTP-Documento 590522100. 
284 Cf. Lúcia Almeida Matos, A Escultura em Portugal no Século XX (1910-1969), p. 445. 


