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1.5. Os Anos 60: o fim do professorado e as estátuas equestres 

 

 Esta vai ser a última fase de ampla produção escultórica de Leopoldo de Almeida, sendo 

marcada pelo fim do seu percurso enquanto Professor de Desenho e Escultura na Escola Superior 

de Belas Artes de Lisboa. A década será também assinalada pela inauguração do Monumento a 

Nuno Álvares Pereira e a decisão do escultor em doar as suas obras à Câmara Municipal de 

Lisboa. 

 

1.5.1. Comemorações do Infante D. Henrique: Padrão e outras representações  

 

 Em 1960, perante o malogro que foram os concursos para o monumento ao Navegador a 

erigir em Sagres, será o Padrão dos Descobrimentos a ser inaugurado1. Composto por um grande 

friso escultórico, que suportado pela forma da Caravela remete para uma viagem pela História 

gloriosa de um Portugal mais elevado, : 

 

 Nada mais justo que entre os actos comemorativos se conte um monumento condigno que 
celebre a pessoa do Infante e a sua obra2. 
 

A 17 de Dezembro de 1960, o Ministro das Obras Públicas, Arantes e Oliveira, condecora os 

operários que colaboraram na construção da obra, fazendo um elogio rasgado aos autores, 

Cottinelli Telmo e Leopoldo de Almeida:  

 
 (...) cujo talento o País tanto deve e tanto mais virá a dever ainda na continuação da sua 
fecunda e inspirada actividade, a favor do enriquecimento do nosso património artístico em que 
já tem tão lisonjeira representação3.  
 
Ao representar o que lembra uma Caravela própria da época de D. Henrique, com a Cruz de Cristo 

bem visível no seu topo, a obra é considerada como rica de inspiração e impregnada de alto e 

 

 

                                                 
1 A RTP possui uma reportagem sobre a construção do Monumento, feita em 1960. Cf. Documento 600432800. É 
cunhada uma medalha para assinalar a inauguração, cencebida também por Leopoldo. Para os desenhos e a medalha 
ver fichas de inventário  436 a 438. 
2 António de Oliveira Salazar, O Padrão dos Descobrimentos. 
3 Cf. Visitas de Estudo do Ministro 1960, fl. 117. 
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 entusiástico espírito nacionalista4, o que deve ter contribuído para que fosse edificado para a 

posteridade, sendo ainda hoje, um dos monumentos emblemáticos da cidade de Lisboa. Elogiado 

por uns, criticado por outros5, o que lhe concede a carga negativa parece ser o facto de a obra datar 

dos anos 30 e 40, ou seja, concebida num outro contexto e num outro tempo, aproveitada à 

posteriori para um fim que não presidiu à sua concepção. Esta obra valeu a Leopoldo de Almeida 

ser agraciado com a Medalha de Ouro da Cidade de Lisboa6, entregue no dia 25 de Outubro de 

1961.  

 Inevitavelmente inserido no âmbito da Arte Pública, no sentido em que reflecte a resposta 

do artista a um determinado tempo e espaço, o Padrão dos Descobrimentos vai mais além, 

podendo ser considerado como uma landmark7, uma vez que identifica a  cidade de Lisboa. É 

dessa forma que a imagem do Monumento é reutilizada inúmeras vezes em termos gráficos e 

publicitários, como vimos no capítulo anterior, na qualidade de marca identificadora da capital de 

Portugal.  

           A representação do Infante não iria cingir-se somente ao Padrão, 

concebendo Leopoldo outras variantes do Navegador, destinadas 

sobretudo aos territórios ultramarinos, seja orante8 ou em pose de quem 

comanda9, com uma dinâmica diferente dos exemplares anteriores, para 

revisitar a pose que havia sido escolhida para Lagos10. 
            

 Para além do Padrão, grande parte da escultura de Leopoldo é pública, apesar de não 

beneficiar do Tejo como contexto urbano. A maior parte das obras que se encontram nas cidades, 

quase que parecem despejadas na rua, embaladas pelo ruídos dos veículos, tendo como companhia 

os reclames publicitários, permanecendo imutáveis perante os olhares desatentos das pessoas que 

por elas passam, sem lhes darem a mínima atenção.  

 

 

1.5.2. A Escultura ao serviço da Justiça, do Livro, das Ciências e do Comércio 
                                                 
4 O Padrão dos Descobrimentos. 
5 Ver ficha de inventário 435 e 438 
6 Cf. Revista Municipal, nº 91, p.40. Para imagem da cerimónia cf. Arquivo Fotográfico de Lisboa, Prova A 35626. 
7 Cf. Penny Balkim Boch, “Defining the Public Context”, New Land Marks: public art, community and the meaning 
of place, p.19. 
8 Ficha de inventário 439 
9 Ficha de inventário 440 
10 Ficha de inventário 441 
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 Sobre o tema de como a escultura deve ser integrada na arquitectura, amplamente debatido 

em capítulos anteriores, o crítico José Luís Ferreira menciona a sugestão de que fosse aprovada 

uma lei em que 5 a 10% do valor maciço de uma construção, fosse para obras de arte11. Em 1966, 

numa mesa-redonda que versa essencialmente sobre a colaboração entre artistas plásticos, o crítico 

Mário Pedrosa entende que no que diz respeito à arte urbana, o escultor é o artista plástico que 

mais afinidades e facilidades terá em colaborar com o arquitecto12. Nesse sentido, irá ver-se de que 

forma as obras de Leopoldo terão beneficiado, ou não, a arquitectura estatal que se ia erigindo pelo 

país. 

 O novo Palácio da Justiça do Porto, projectado pelo arquitecto Raul Rodrigues Lima, foi 

concebido como um monumento artístico, que deveria figurar nos roteiros da cidade do Porto13 e 

talvez por isso integre uma plêiade de artistas:  Gustavo Bastos, Lagoa Henriques, Sousa Caldas, 

Júlio Resende, Dórdio Gomes, Irene Vilar, Henrique Moreira, Barata Feyo, Euclides Vaz e 

Arlindo Rocha.   

No sentido de monumentalizar o edifício, o arquitecto projecta a execução de uma estátua 

em bronze  com seis metros e meio, considerando que:  

 

o trabalho deveria ser entregue a um artista estatuário de reconhecido mérito, visto 
tratar-se da principal obra de arte do edifício14.  

 
Nesse sentido, sugere o nome de Leopoldo de Almeida para realizar a figura 

alegórica simbolizando a Justiça, tendo como fundo o baixo-relevo em pedra 

de Euclides Vaz. É feita uma fotografia com as maquetes das duas obras, 

estátua e baixo-relevo, que é enviada ao arquitecto para apreciação. Ao querer 

destacar a estátua do conjunto arquitectónico, usando para tal um material 

diferente do relevo, Raul Lima considera que os dois artistas compreenderam 

e corresponderam inteiramente a essa minha intenção15.  
   

                                                 
11 Cf. José Luis Ferreira, “A propósito da integração das Artes na Arquitectura”, Diário de Lisboa, 5-11-1964, p. 24. 
12 Cf. Arquitectura, nº 92, Março-Abril 1966, p. 51. 
13 Cf. António Manuel Nunes, Espaços e Imagens da Justiça no Estado Novo, p. 198. 
14 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-005-3491/01- Doc. 22, Carta de Raul Rodrigues Lima, 6-1-1956. 
15 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-005-3491/01- Doc. 340, 13-11-1960. 
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O esboceto que Leopoldo apresenta na fotografia não corresponde aos que se conhecem, sendo 

uma versão ligeiramente diferente da que viria a ser escolhida16. 

 Em Agosto de 1960 a Junta Nacional de Educação dá o seu parecer sobre a estátua, 

entendendo que: 

 aproveita bem o espaço onde deverá figurar, e certamente com o acerto que 
habitualmente, se reconhece em todas as suas obras17. 

 

 

Leopoldo concebe uma estátua alegórica da Justiça18, sem venda 

nos olhos, em contraponto com a representação mais 

convencional. Situada entre o corpo do edifício e a escadaria, esta 

escultura monumental possui os atributos inerentes ao que 

representa: a balança e a espada. São conhecidos 3 esbocetos19 

para esta obra, onde varia somente a pose dos braços da figura 

alegórica hierática. Na obra final a balança não está equilibrada, o 

que não deixa de ser curioso, uma vez que nos estudos o artista  

pondera essa hipótese. Tal como a venda nos olhos, também a balança equilibrada é a forma mais 

convencional de representar esta alegoria. Na concepção de Leopoldo, a Justiça agarraria os dois 

pratos da balança de uma forma displicente, como que querendo aproximar-se do humano, no 

sentido em que nem sempre a balança pode estar equilibrada. Será que desta forma o escultor 

contesta o ideal associado à forma alegórica, que apesar da sua pose hierática segura de forma 

natural e humana os atributos que lhe são inerentes? 

Considera-seque esta peça retoma a imponência das peças 

concebidas anteriormente, República e Soberania, estando mais 

próxima desta última, no sentido em que as entendemos como obra de 

vulto em si mesma e não enquanto escultura aliada ao corpo 

arquitectónico, o que se verifica na figura da República no 

Monumento a António José de Almeida.           

 

                                                 
16 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-005-3491-Foto nº 0339242. 
17 Cf. IHRU-DGEMN: DSARH-005-3491/01, Doc. 69. 
18 Para crítica e imagem integral da peça ver Ficha de Inventário 444 
19 Fichas de inventário 442 e 443 
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Na obra que dedica à Arte nos Tribunais, António Manuel Nunes 

tem a estátua de Leopoldo como um dos exemplos mais 

significativos da época e, talvez por assim o entender, a tenha 

escolhido para ilustrar a capa. Também na imprensa escrita, são 

utilizadas imagens da estátua, fotografada a partir de diferentes 

ângulos, para ilustrar notícias cujo o tema são os tribunais e a 

justiça20.                 

 Perante esta obra, os baixos-relevos que irá realizar para os restantes tribunais nacionais, 

perdem imponência. Para o Palácio da Justiça de Santa Comba Dão adopta o tema bíblico ao 

elaborar um painel que denomina de Moisés instaurando a ordem sobre o caos21, para a qual faz 

desenhos, onde alguns pormenores acabariam por não ter lugar na obra final: os dois desenhos que 

exibem duas figuras, uma ajoelhada e outra de pé e dois estudos para a mesma figura ajoelhada, 

concederiam maior dramatismo à cena a representar22. 

 No que concerne ao Tribunal do Cartaxo, Leopoldo retoma o motivo da Família, o pai a 

mãe e o filho, que desenhou e realizou inúmeras vezes na década de 40 e 50, para agora compor 

um painel onde mais do que o aspecto humano impera a religiosidade, sob o tema A Justiça e a 

Protecção à Família23. A figura da Justiça segura a balança tal como o exemplar do Porto, 

colocando a espada numa pose muito semelhante, para aparecer agora como figura que paira e 

protege a instituição familiar. 

Tal como aconteceu para Santa Comba Dão, o escultor volta a um tema bíblico, “A 

Sentença de Salomão”, para o Tribunal de Anadia24. A composição, denominada Justiça de 

Salomão, será diferente das anteriores, uma vez que as figuras são tratadas isoladamente, 

colocadas na fachada de uma forma que parece amovível. O rei ocupa o lugar central, que na 

qualidade de juiz supremo, decide que o bebé será entregue à mãe verdadeira.  Até chegar à 

                                                 
20 Mencionaremos somente alguns exemplos em que a escultura é usada como ilustração, no seu todo ou em 
pormenor: cf. Cristiano Martins, “A Torto e a Direito”, Revista Única, Expresso, p.27 ; Capa do caderno Emprego do 
Expresso, 21-Março-2008; Público, 6-4-2009, p. 8; Francisco Teixeira da Mota, “O público e a liberdade de expressão 
nos tribunais”, Público, 5-3-2010, p. 86. 
21 O tema terá sido sugerido ao escultor pelo Ministro da Justiça, ver ficha de invcntário 448 
22 Fichas de invcntário 445 a 447 
23 Ficha de invcntário 449 
24 Ficha de invcntário 451 
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composição final, desde o desenho aos estudos em gesso25, o escultor experimenta uma solução 

diferente do baixo relevo tradicional.   

A obra mais complexa e que retoma a 

imponência da Justiça do Tribunal do Porto, seria a 

que se destinava ao pórtico do Tribunal da Póvoa 

de Varzim, denominada O Direito Dominando a 

Força. É inevitável relacionar a concepção 

adoptada com os grupos escultóricos que Leopoldo 

viu em Paris26 e em Roma27, recriando-os nesta 

composição, onde um homem domina dois cavalos,     

atormentados por duas serpentes. A obra não seria colocada no local para onde foi criada, ficando 

armazenada até aos anos 80, acabando por ser colocada nos jardins dos Tribunais Cíveis de 

Lisboa28. 

Para o 11º Juízo Cível do Tribunal de Lisboa29, seria entregue um tema a Leopoldo, “Todo 

o julgador verá e examinará com boa diligência todo o processo”, para decorar uma das paredes da 

sala de audiências30.  É conhecido um estudo que, comparado com a obra final, adopta a mesma 

composição. Mas um aspecto muito curioso do desenho, é 

a colocação de parte da figura humana, para uma noção de 

escala, enquadramento e perspectiva. Como se irá ver, este 

não vai ser o único desenho em que o escultor retrata a 

figura humana em relação com a escultura31. Tem de 

salientar-se que o escultor faz sempre mais do que uma 

proposta, mesmo que pareçam muito semelhantes existe    

                                                 
25 Fichas de invcntário 450 e 451 
26 Fichas de invcntário 32 a 35 
27 Ficha de inventário 42 
28 Para a história atribulada da peça ver as fichas de inventário  452 e 453 
29 Onde participaram uma série de artistas destacando-se os escultores: Euclides Vaz, Lagoa Henriques, António 
Duarte, António Paiva, Carlos Amado, Soares Branco, Eduardo Sérgio, Gustavo Bastos, João Charters d’ Almeida, 
João Cutileiro, Joaquim Correia, Martins Correia, Jorge Barradas, Maria Manuela Madureira, Querubim Lapa, Barata 
Feyo, Valadas Coriel, Virgílio Domingues e Fernando Fernandes. Cf. António Manuel Nunes, Espaços e Imagens da 
Justiça no Estado Novo, p.420-422. 
30 Ficha de inventário 455 
31 Ficha de inventário 486 e 491.  Nestes dois desenhos o escultor parece auto-retratar-se. 



 179

sempre um pormenor que as distingue, que neste caso é a posição da figura da direita, que no 

gesso estava de perfil para o espectador e que no bronze fica de costas32.  

Ainda no que concerne ao relevo, Leopoldo modela 12 personagens ligadas à história do 

livro, para decorarem o pórtico de entrada da Biblioteca Nacional. O arquitecto Raul Lino, na 

apreciação que faz das maquetas, refere que o escultor resolveu bem a forma como as figuras 

foram distribuídas pelas faixas estreitas e alongadas33.  Leopoldo representa todas as figuras de 

uma forma iconográfica reconhecível34, não podendo deixar de se associar a figuração do Marquês 

de Pombal com o exemplar de Francisco dos Santos, obra de vulto para o Monumento da Rotunda 

dedicado ao estadista, em que Leopoldo participou na década de 30. 

A distribuição das personalidades ligadas ao livro e à erudição, por 2 painéis em relevo, é o 

elemento que enriquece a arquitectura depurada do edifício35: 

 

O pórtico de entrada do edifício é, por si só, uma peça arquitectónica de grande valor pois 
integra lateralmente dois belíssimos baixos-relevos criados pelo escultor Leopoldo de Almeida, 
executados em granito rosa da Malveira36 
  

Foi das raras vezes em que assistiu a alguém escrever de forma tão clara que uma peça de 

arquitectura pode ser enriquecida por uma obra de escultura, o que não é opinião unânime37. 

 No que se refere a obra de vulto destinada a decorar a arquitectura de uma forma 

identificadora, tal como aconteceu com a Justiça, Leopoldo concebe outro grupo escultórico para 

a Cidade Universitária de Coimbra, desta feita alusivo às Cências. Contrariamente ao que havia 

              

acontecido com o grupo que 

realizou na década anterior para a 

mesma Universidade, o escultor faz 

somente uma versão, que seria 

muito semelhante à obra realizada, 

onde a figura da Ciência domina a  

                                                 
32 Ficha de inventário 454 
33 Cf. IHRU-DGEMN:DNISP 098/1/4/3, Documento 13. Para as palavras do arquitecto ver ficha de inventário 457. 
34 As figuras estão acompanhadas dos respectivos nomes. 
35 Fichas de inventário 456 a 458 
36 Ana Assis Pacheco, “A última obra de Porfírio Pardal Monteiro, o arquitecto de Lisboa”, Biblioteca Nacional: 
Exterior-Interior, p. 22. 
37 Ver ficha de inventário 457 para mais opiniões relativamente aos relevos. 
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composição38. Para a União dos Comerciantes concebe uma alegoria masculina, Mercúrio, que 

contrariamente a algumas representações bem conhecidas39, possui os pés bem assentes na terra e 

não a leveza da figura serpentinata que na torção se eleva e voa. 

 

1.5.3. Estátuas-retrato 

 

 Como aconteceu nas décadas anteriores, Leopoldo continua a ser solicitado para 

representar os vultos mais proeminentes da vida pública, social e cultural portuguesa, sem 

esquecer as personalidades ligadas à Igreja e as figuras históricas. Iniciada na década de 20, a 

concepção de retratos para integrar monumentos públicos, será uma constante na sua obra, 

datando dos anos 60 o primeiro retrato do Presidente do Conselho para ser colocado no espaço 

público40.  

 

Encomendada pelo Ministério da Justiça, uma vez que 

estava integrada no projecto de ajardinamento do Tribunal 

de Santa Comba Dão, para onde Leopoldo faz o relevo já 

referido41, esta obra contou com a presença do modelo, que 

se deslocava ao atelier de Belém aos sábados de manhã42. 

Relacionados com esta peça conhecemos desenhos43 e 

esbocetos em barro44, para além da maquete45. Todos estes 

elementos são importantes para conhecer o processo de execução da obra, que já não está no local 

e que ainda hoje gera polémica46. João Medina entende esta peça como uma das obras na produção 

escultórica de Leopoldo de Almeida que, simboliza o espírito autoritarista do Salazarismo47. Em 

                                                 
38 Fichas de inventário 459 e 460 
39 Pensa-se no exemplar de Giambologna. Cf. AAVV, Giambologna: gli dei, gli eroi, p. 108 e 145. Para a versão de 
Leopoldo ver fichas de invcntário 461 e 462. 
40 A magnífica estátua de Francisco Franco foi concebida para espaço interior, primeiro para a Exposição de Paris em 
1937 e mais tarde colocada no pátio do Palácio Foz. 
41 Ficha de inventário 448 
42 Informação decida pelo sr. Manuel Branco, colaborador de Leopoldo. Para mais detalhes sobre a concepção da 
estátua ver ficha de inventário 463 a 466 
43 Fichas de inventário 463 e 464 
44 Fichas de inventário 465 
45 Fichas de inventário 466 
46 Para a atribulada história do monumento ver fichas de inventário 466 e 467 
47 João Medina, Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira República Portuguesa, p. 123, nota 7. 
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nosso entender, este retrato representa um homem, pacatamente sentado48, reflectindo e pensando, 

pronto para se levantar a qualquer momento.  

 A pose de sentado vai também ser a preferida para a estátua de Calouste Gulbenkian49 e 

Guerra Junqueiro, realizada de forma definitiva somente na década de 7050. De forma tão pacífica 

e intelectual não podia figurar o industrial Alfredo da Silva, representado de pé, com charuto, 

cravo na lapela e bengala51. A mesma concepção será adoptada para a estátua do industrial Fausto 

Cardoso de Figueiredo52, o padre José Vaz53, D. Manuel Trindade Salgueiro para Ílhavo54 e D. 

Teodósio Clemente Gouveia55. 

 

1.5.4. A História em bronze: D. Sancho I, Nuno Álvares Pereira e D. João I 

 

 Para Silves Leopoldo irá conceber, uma das suas melhores representações de um rei, D.  

Sancho I. Apesar de três versões diferentes, estava definido 

que a pose seria varonil, emponhando espada e segurando na 

mão esquerda o pergaminho que regista a conquista da cidade 

aos mouros em 118956.  Apesar de estar hoje junto à muralha 

do Castelo, a estátua foi concebida para ser colocada num 

pedestal e numa praça, embora a ideia de ter como fundo um 

edifício de interesse público, se tenha mantido57. 
            

Vai ser nesta década a realização efectiva do Monumento a D. Nuno Álvares Pereira e, em 

Abril de 1961 o escultor já tinha feito 4 modelos58, para além de inúmeros desenhos com o cavalo 

e o cavaleiro em várias posições59:  

                                                 
48 Sobre este tipo de representação ver ficha de inventário 463 
49 Fichas de inventário 468 e 469   
50 Ficha de inventário 471 e 604 
51 Ficha de inventário 472 e 473 
52 Ficha de inventário 474 
53 Ficha de inventário 475 
54 Ficha de inventário 476 e 477 
55 Ficha de inventário 478 e 479 
56 Ficha de inventário 480 a 482 
57 Cf. ANTT-JNE, Livro 105, 312ª sessão, 9-11-1962, Arq. Paulino Montês, fl. 4v. Para mais elementos relativos à 
história da obra ver ficha de inventário 482. 
58 Conhece-se um equestre e outro pedestre, ficha de inventário 485 
59 Fichas de inventário 483 e 484, para além dos que se encontram nas fichas 389 a 392. 
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É que para a estátua de Nuno Álvares eu tenho estudado muito e trabalhado imenso. 
Tenho frequentado muito um regimento e não perco uma festa hípica. (...) A suprema aspiração 
de um estatuário é a realização da estátua equestre. É também aquela que põe realmente à prova 
as suas qualidades e a sua capacidade realizadora. É que não é apenas uma questão de copiar o 
modelo vivo, já de si difícil porque além dos conhecimentos anatómicos e de composição, exige 
aquela sensibilidade estética aliada a cálculos de alturas e proporções, dos mais complicados, 
mas essenciais60.  

 
A ideia de que assumir a realização de uma estátua desta natureza faz parte da ambição de 

qualquer escultor é partilhada por António Duarte: 

 

 (...) em quase todos os ateliers há pelo menos um estudo do todo, cavalo e cavaleiro, já de 
si um símbolo vivo por controverso; é um teste que o artista faz a si próprio, com os olhos postos 
nos grandes exemplos do passado, da antiguidade aos nossos dias, que até entre nós se 
realizaram modernamente com a maior qualidade plástica e saber profissional, como as estátuas 
equestres realizadas pelo Escultor Leopoldo de Almeida, vogal da Academia e nosso saudoso 
Amigo61. 
 

Numa crítica elogiosa às estátuas equestres de Leopoldo, António Duarte refere um aspecto 

importante para quem realiza uma escultura deste tipo: a necessidade de conhecer os exemplares 

que desde a Antiguidade até hoje se realizaram. Nesse sentido, Leopoldo adopta como paradigma  

A estátua equestre Gattamelata (c.1450) da autoria de Donatello: 

 

                Mas a fase do cavalo a passo, sereno, dominado e consciente 
de si mesmo, com os três pés no chão, soltando já um deles, é o mais 
estético. É o da estátua de Donatello62. 
 
Este tipo de monumento simboliza a razão que se impõe à força bruta do 

animal, personificando o cavaleiro um imperador, um líder que conduz 

homens, sendo que no exemplar de Donatello, impera o realismo, a  

inteligência e a energia63. Baseando-se na estátua de Marco Aurélio e nos cavalos da Praça de São 

Marcos, Donatello concebeu um grupo sereno, em que o cavaleiro é um triunfador com a cabeça 

descoberta, inteligente e que não seria igualado64. 

                                                 
60 Cf. Jornal de Comércio, 15/16 Abril 1961, p.10. 
61 António Duarte, Homenagem ao Escultor João da Silva, No Centenário do seu Nascimento, p.32. 
62 Cf. Jornal de Comércio, 15/16 Abril 1961, p.10. 
63 Cf. G. Bazin, Historia de la Escultura Mundial, p. 346. 
64 Cf. Ibidem, p. 77. 
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 A questão mais premente com a realização de uma estátua equestre é o equilíbrio entre o 

cavalo e o cavaleiro, chamando-se a atenção que é um monumento para glorificar o Homem,  

premissa de Fídias quando estabaleceu a condição fundamental de que a figura humana tem de ser 

aumentada na sua escala, diminuindo o cavalo65. 

 Para conceber esta peça escultórica, Leopoldo desenhou muito, desde os estudos do 

cavalo66, do rosto de Nuno Álvares67, até pormenores de como o cavaleiro seguraria na montada68, 

ou de como seria a espada que devia empunhar de “lâmina em abertos e quartoes recurvos”69, a 

armadura70, o brasão para o pedestal71, ensaiando algumas poses do cavaleiro e montada72, até 

chegar ao que entendeu ser a pose correcta73. 

 No dia 7 de Novembro de 1961, o atelier do escultor é visitado pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Lisboa, França Borges, para poder ser apreciado o modelo da estátua, ainda para ser 

 colocada no Parque Eduardo VII74. Em Junho de 1963 o modelo do 

grupo equestre, em tamanho definitivo, estava pronto para ser 

fundido75, prevendo-se  a inauguração para o ano de 1965, com 

possível localização a Praça da Figueira76. No mesmo ano, Leopoldo 

é informado, oficialmente, da intenção de se passar ao bronze a 

estátua equestre de Nuno Álvares Pereira, para ser inaugurada no 

ano seguinte, ficando o escultor no mais elevado estado de euforia77.   

A implementação da estátua estava projectada para a Praça da Figueira, onde já estava a 

ser construído o pedestal para a colocar78, cabendo a decisão final a António de Oliveira Salazar, 

                                                 
65 Cf. João da Silva, O “Cânon” das estátuas equestres, p. 22. 
66 Ficha de Inventário 389, 391 e 484 
67 Ficha de Inventário 390 
68 Ficha de Inventário 390 
69 Desenho mencionado na ficha de inventário 392 
70 Desenhos mencionado na ficha de inventário 392 
71 Ficha de Inventário 391 
72 Fichas de Inventário 483 e 484 
73 Ficha de Inventário 486 
74 Cf. ANTT-CPF-SEC/AG/01-142/2075-2076AM. A maquete que se apresenta parece ter sido fotografada no atelier 
do escultor. Cf. FCG/Fundo Mário Novais-Cx. 2093-CFT 003 061333. 
75 Cf. Diário de Lisboa,  9-6-1963, p. 9. 
76 Cf. Diário de Lisboa, 31-1-1965, p. 9. 
77 Cf. ANTT, António de Oliveira Salazar-Correspondência Pessoal, caixa 6, folio 408-9. 
78 Cf. APC, Processo nº 95, folha 4. 
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que decidiu colocá-la junto à Capela do Fundador, no Mosteiro da Batalha79. Porém, até a decisão 

ser tornada pública, a polémica relativa ao local onde a obra seria colocada continuava e em 1966 

o Diário de Lisboa publica uma série de opiniões sobre “Onde devia ficar a estátua de Nun’ 

Álvares?”. O autor do monumento demarca-se da polémica: 

 

 Parece-me que, como sou um interessado no assunto não devo pronunciar-me por 
enquanto, de forma definitiva embora se saiba, como é evidente, a minha opinião. Guardo para 
mais tarde o meu parecer, mesmo até na hipótese de ter de defender o meu ponto de vista80. 
 

O arquitecto Carlos Ramos refere que a Praça da Figueira é uma possibilidade preferível ao 

Parque Eduardo VII, onde perderia importância e significado81; Querubim Lapa opta também pela 

Praça da Figueira apesar de entender que o Castelo de S. Jorge seria o local mais apropriado; 

Vitorino Godinho sugere o Largo do Carmo e S. Domingos, enquanto locais importantes na vida 

do homenageado; Artur Bual e Henrique Medina, tendo em conta as dimensões da peça, 

consideram a Praça da Figueira como o local mais indicado; Faria da Costa entendia que ela devia 

ser colocada no local para onde foi concebida inicialmente, ou seja, o Parque Eduardo VII; e o 

arquitecto Conceição Silva afirma que: 

 

não fica bem seja onde for, porque penso que, nos nossos dias, não tem sentido uma 
estátua equestre.  (...) A estátua equestre teve o seu significado em época que não a nossa, pelo 
que aparece como forma antiquada no contexto simbólico da arte de hoje82. 
 

Mas a crítica mais acérrima é a de José-Augusto França, ao considerar que: 

 

 É absurdo encomendar uma estátua para um sítio que se ignora e mais absurdo é executá-
la nessas condições. Uma estátua equestre só pode ser implantada em praça aberta ou de planta 
orientada, como se verifica no Terreiro do Paço o na Place dês Vasgues em Paris83. 
 

Para além dos jornais, a discussão sobre o local onde figuraria o motivo equestre era ponto 

recorrente nas reuniões da Câmara Municipal de Lisboa. Através das palavras do vereador 

                                                 
79 Cf. Jorge Segurado, “Alguns documentos e notícias do nobre sítio da Praça da Figueira. Do seu carácter 
fisionómico. Da implantação do Monumento a El-Rei D.João I”, Belas Artes, nº1, 3ª série, p. 61. 
80 Cf. Diário de Lisboa, 18-3-1966, p. 17. 
81 Cf. Ibidem. 
82 Cf. Ibidem. 
83 Cf. Ibidem. 
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Gonçalves Lourenço, fica-se a saber que Leopoldo de Almeida preferia a Praça da Figueira 

relativamente ao Parque Eduardo VII84. Este vereador sugere que a estátua equestre seja colocada 

na praça fronteira à Reitoria, entre as Faculdades, ou então no Castelo, uma vez que a Praça da 

Figueira não era o local digno para o maior de todos os portugueses85. Porém, perante as 

hipóteses, acaba por defender este mesmo local, citando as opiniões de Henrique Medina e Abel 

Manta, que entendem que perante as dimensões da estátua e do cavaleiro, este seria o local 

indicado para a sua colocação, uma vez que este tipo de escultura necessita de recintos de 

reduzidas dimensões, citando a título de exemplo a estátua de Joana d’ Arc e Luís XIV em Paris e 

a de Gattamelata de Donatello86. Perante estas afirmações o vereador Cazal-Ribeiro comenta a 

escolha do escultor relativamente à Praça da Figueira, quando concebeu o grupo escultórico para 

ser colocado no topo do Parque Eduardo VII87. 

A Câmara debatia-se por tentar encontrar um consenso relativamente ao local onde a 

estátua devia ser colocada. Os locais propostos eram o Largo da Alfandega, o Largo de Santa 

Apolónia (frente ao Museu Militar), alto do Parque Eduardo VII e a Praça da Figueira, sendo esta 

última a proposta preferida pelo Presidente88. A unânimidade que se pretendia não iria ser 

conseguida, uma vez que cada um dos vereadores dava uma sugestão, chegando-se ao ponto de 

sugerir que a estátua do Marquês de Pombal fosse retirada para para colocar no seu lugar a do 

Condestável89. 

          É feita uma fotomontagem do monumento 

na Praça da Figueira90 em 1966 e no final do ano 

o Diário de Lisboa publica uma notícia intitulada 

“Os trabalhos de colocação do monumento ao 

Condestável na Praça da Figueira”, mas que 

coloca a hipótese, de uma forma muito remota, da 

estátua não ser colocada nesse local e ir para a       

Batalha: 

                                                 
84 Cf. AMAC, Actas Câmara Municipal de Lisboa, 20-4-1966, p.11.   
85 Cf. AMAC, Actas Câmara Municipal de Lisboa, 20-4-1966, p.11. 
86 Cf. Ibidem, p. 18. 
87 Cf. Ibidem, p. 14. 
88 Cf. AMAC, Actas Câmara Municipal de Lisboa, 20-4-1966, p.7. 
89 Cf. Ibidem, opinião do vereador Morais de Carvalho, p.9 
90 Cf. AFL, Prova A 51304. 
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 Não se vá privar a cidade de Lisboa do seu segundo monumento equestre e da 
consagração a um herói que tão ligado esteve à capital, para o atirar para os campos em que se 
feriu a batalha de Aljubarrota. (…) Encomendado e pago o monumento pela cidade de Lisboa, 
não irá para outro local com certeza91. 
 

Augusto Casimiro, acérrimo defensor da edificação do monumento, publica um texto na 

imprensa revelando um profundo desagrado perante tanta indecisão, primeiro realtivamente à 

forma como herói devia ser representado, depois quanto à localização do monumento, facto que 

magoa muitos portugueses,  esperando que um homem que decida com a isenção, a compreensão, 

a grandeza da alma digna do herói92.  

Em reunião de Câmara de 19 de Abril de 1967, fica registado em acta a decisão, por 

maioria e não unanimidade93,  que a cidade de Lisboa iria oferecer à Nação o Monumento de Nuno 

Álvares Pereira, para ser colocado junto do Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, como 

homenagem pela acção do Condestável na Batalha de Aljubarrota, sendo inaugurado a 27 de Abril 

1968.  

A pedido de Arantes e Oliveira, Ministro das Obras Públicas, a repartição técnica de 

Lisboa realiza um estudo sobre a implantação da estátua no adro fronteiro da Batalha. O arquitecto 

que o elabora escreve: 

 

A implantação da estátua (...) não nos parece de aconselhar, não só porque a estátua seria 
vista de frente (ponto de vista mais desfavorável) mas também porque se confundiria com o 
próprio arvoredo94. 
 

É pedido um parecer à DGEMN, que entende existirem bastantes inconvenientes, começando 

desde logo por se entender que uma estátua equestre deve ser colocada num centro de uma praça, 

de forma a poder ser vista em movimento, sob todos os ângulos. Ou seja, entendia-se que o 

monumento era o Mosteiro e que a colocação de uma estátua equestre não ia valer por si, uma vez 

que colidiria com o enquadramento: 

 

 Na realidade o único Monumento que ali deveria existir é o próprio Mosteiro, na 
proximidade do qual uma estátua – ainda que tendo o volume da que estamos tratando – sairia 
diminuída95.   
                                                 
91 Cf. Diário de Lisboa, 7-12-1966, p. 14. 
92 Cf. Augusto Casimiro, “A lição de Nun´Álvares”, Diário de Lisboa, 27-5-1967, p. 1-2. 
93 Cf. AMAC, Actas Câmara Municipal de Lisboa, 19-4-1967, p. 5-22. 
94 Cf. Helena Elias, Arte Pública e Instituições do Estado Novo, p. 443. 
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Perante a colocação da estátua na Batalha, o arquitecto Cassiano Branco diz que a ideia 

não lhe parece própria, uma vez que o monumento em questão consagra a vitória da batalha no seu 

conjunto. A estátua a Nuno Álvares deveria ser colocada no campo onde se deu a batalha, sendo o 

herói representado a pé e nunca a cavalo, para não mentirmos à face das crónicas e para os 

vindouros não se rirem de nós96. No entender do arquitecto deveria ser representado em pé, com a 

espada erguida para os céus, tal como havia feito num dos seus projectos junto do Convento do 

Carmo97.  

Tomada a decisão irrevogável de deslocar o Monumento para a Batalha, os trabalhos de 

montagem da estátua iniciaram-se em Julho de 1967, terminando em Janeiro de 1968, com a 

presença do escultor, que seguia todo o processo moroso e complicado, para que o resultado fosse 

obra digna, bem concebida e executada com a competência de estatuário de Mestre Leopoldo de 

Almeida98.  

No local onde a estátua acabou por ser 

colocada, possui uma leitura muito mais digna 

do que se tivesse sido colocada na Praça da 

Figueira, onde ficaria abafada pela construção 

envolvente, como se pode perceber pela estátua 

de D. João I. 
                 

Na Memória descritiva para a implantação do monumento na Batalha, escrita pelo 

arquitecto Jorge Segurado, é feito um elogio à concepção do motivo equestre: 

 

 A calma, a extraordinária simplicidade e carácter que o Mestre Leopoldo de Almeida 
imprimiu ao grupo equestre, em moldes da mais clássica escultura, numa pureza de técnica e 
justas proporções, impuseram, como pedestal um equilibrado prisma de secção rectangular de 
expressão clássica, sóbrio, harmonizando-se inteiramente com a obra escultórica99. 

                                                                                                                                                                
95 Cf. IHRU-DGEMN-DSARH 010/046/0013-Doc.5. Assinado pelo arq. De 3ª classe N. Beirão, o arq. Chefe da 
secção e o arq. Director dos serviços (assinaturas ilegíveis) 
96 Cf. Diário de Lisboa, 6-6-1967. 
97 Cf. Maria de Jesus Carvalho, Cassiano Branco: a obra, vol.II. 
98 Cf. Diário de Lisboa, 14-1-1968, p. 2. Para imagem da inauguração ver ficha de inventário 486. 
99 Cf. IRHU-DGEMN:DSARH 010/046/008-Doc. 21 
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Ao contrário do que usualmente acontece com a decoração arquitectónica de um edifício, neste 

caso é o arquitecto que tem de ter em conta a obra do escultor, uma vez que é o motivo 

escultórico, um dos mais dignos no âmbito da arte da escultura, que tem a primazia e deve 

sobressair. 

Para que a cidade  de Lisboa não ficasse lesada e o pedestal da Praça da Figueira vazio100, 

o Governo financiaria uma outra estátua equestre, realizada pelo mesmo escultor, que 

representaria D. João I101. Relativamente à representação do cavaleiro e da montada102, Leopoldo 

de Almeida parece adoptar agora o paradigma da estátua equestre de Marco Aurélio. O cavalo está 

na posição de trote, tal como a anterior, porém, o cavaleiro, altivo e hirto, ergue a mão direita que 

segura o septo, segurando o estribo com a outra mão. Da mesma forma que havia feito para a 

estátua do 

 

Condestável, o escultor faz inúmeros 

desenhos, com pequenos pormenores que 

vão desde: o “arreio-mochim ; Borla do 

peitoral do cavalo”, visível no desenho 

que se mostra103, ao “motivo para os 

arreios do cavalo”, a decoração e o 

rendilhado do manto, praticamente 

imperceptível no bronze, o brasão para o 
 

                                                 
100 O do topo do Parque Eduardo VII assim ficou até ser aproveitado, em parte, para a colocação do monumento ao 
25 de Abril de João Cutileiro, somente na década de 90. 
101 Cf. Helena Elias, Arte Pública e Instituições do Estado Novo, p. 444. 
102 Para a qual se conhecem inúmeros desenhos e uma maquete. Fichas de inventário 487 a 492 
103 Os desenhos que se mostram são cópias de fotografias que se encontram no Museu da Cidade de Lisboa. 
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pedestal104, cópia do tronco da estátua jacente do rei105 e diversos ensaios para o rosto106,  da pose 

do cavalo e cavaleiro e da estrutura metálica que iria segurar todo o conjunto107, até ao desenho em 

que a composição aparece no seu todo108. Para além dos desenhos existe ainda uma maquete com 

o motivo equestre e o pedestal em que seria colocado, conforme a versão que se pode ver na Praça  

da Figueira109. Ao 

nível do pedestal 

da estátua de D. 

João I encontram-

se dois medalhões 

que retratam Nuno 

Álvares Pereira e     

João das Regras, bem como o brasão do rei110. 

 As duas estátuas equestres que o escultor concebeu, seja a de Nuno Álvares ou D. João I, 

são muito semelhantes, embora na eternização do Contestável se sinta uma movimentação que não 

acontece no exemplar de D. João I. É curioso serem ambas inauguradas já numa fase final da sua 

obra, como se fosse a apoteose e o reconhecimento da sua qualidade enquanto escultor ainda em 

vida. 

 

1.5.5. Figuras Religiosas 

 

 No âmbito da decoração da arquitectura religiosa, Leopoldo de Almeida vai revisitar a 

figura de S. João Baptista que havia concebido em 1938 para a Igreja de Nossa Senhora de 

Fátima, numa peça muito semelhante, que integraria um baptistério projectado pelo arquitecto 

Cristino da Silva para a Igreja de Nossa Senhora da Piedade da Merceana111. Para a Igreja de Vale 

Covo, vai realizar duas imagens para serem adoçadas à parede, tal como havia feito para a fachada 

da Igreja de São João de Deus ou para a Igreja de Santo Eugénio (Roma). São figuras que 

                                                 
104 Ficha de Inventário 487 
105 Ficha de Inventário 487 
106 Ficha de Inventário 489 e 490 
107 Ficha de Inventário 488, 489 e 491 
108 Ficha de inventário 491 
109 Ficha de inventário 492 e 493 
110 Para o qual se conhece um desenho na ficha de inventário 487 
111 Ficha de inventário 494 
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Leopoldo recria indefinidamente, como sejam o Sagrado Coração de Jesus, que é alvo de estudos 

mais variados e, Nossa Senhora de Fátima112, muito próxima do exemplar que concebeu para 

Roma. Uma outra imagem de Nossa Senhora de Fátima, também para ser adossada a uma parede 

seria colocada no Colégio dos Maristas em Roma113. Bem diferente das anteriores é a imagem de 

Nossa Senhora114, em que o escultor coloca a Santa sentada com a cabeça reclinada, amparando 

junto ao peito uma criança, numa pose muito similar à do Menino que acompanha a figura de 

Santo António. 

 

       Para o Panteão Nacional vai realizar 

quatro estátuas alusivas a santos, sendo que 

dois deles já faziam parte da sua obra, como 

Santo António e São João de Deus, 

representando também São Teotónio e São 

João de Brito115.  
 

Concebe uma imagem do Santo Condestável, muito semelhante ao baixo-relevo que 

concebeu para a Igreja que lhe foi consagrada, embora na obra de vulto adquira uma outra 

delicadeza de modelado116. 

Para o Cinquentenário das Aparições em 1967,  realiza um relevo, Aparição de Nossa 

Senhora de Fátima aos três Pastorinhos, a partir do qual seria feito um desenho emitido num selo 

alusivo ao tema117. Santa Margarida Maria, realizada num primeiro momento para a Igreja do 

Sameiro118 vai ser novamente evocada na obra do escultor, mas desta feita para ser colocada numa 

casa particular119. 

                                                 
112 Fichas de inventário 497 a 499 
113 Ficha de inventário 499 
114 Ficha de inventário 496 
115 Fichas de inventário 500 a 504. Para referência à imagem de João Deus no atelier ver ficha de inventário 504. 
116 Ficha de inventário 505 
117 Ficha de inventário 506 
118 Ficha de inventário 373 
119 Ficha de inventário 506 
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            A imagem de Santo António, realizada na década anterior 

para a Colunata do Santuário de Fátima, que Leopoldo adopta 

também para o Panteão, vai ser fundida em bronze e exposta na 

cidade de Santo António no Texas, integrada na Exposição 

alusiva ao Santo que teve lugar em 1968, sendo mais tarde 

colocada numa das margens do rio que banha a cidade, rodeada 

de vegetação120.          

 Também para ser colocada no espaço citadino é de sua autoria a estátua de Santa 

Filomena121 e do santo padroeiro dos automobilistas, São Cristóvão, obra que praticamente não 

possui leitura no local onde se encontra, uma vez que é de passagem122. 

   

1.5.6. A Medalha 

 

 Não se pode deixar de nomear também, no âmbito da obra de Leopoldo de Almeida, este 

tipo de monumento sem lugar, portátil e de dimensão reduzida123, uma vez que ele manifesta-se 

como um complemento para o conhecimento da complexidade histórica de um povo124. Apesar de 

já terem sido mencionados diversos exemplares deste tipo de monumento comemorativo, feito em 

honra de uma pessoa ou de um acontecimento e instituição, vai ser nesta década que o número de 

medalhas na sua obra é deveras significativo.   

 No âmbito das medalhas que celebram acontecimentos, o primeiro exemplar da década é o 

que assinala a inauguração do Padrão dos Descobrimentos125, que quase parece uma auto-

celebração da sua obra, para a qual ensaia variadas versões ao nível do desenho126. Mas seriam 

diversas as inaugurações de obras públicas assinaladas com a cunhagem de uma medalha, como 

acontece com o Estádio Universitário de Coimbra, onde Leopoldo parece indeciso sobre qual a 

modalidade desportiva que deve figurar no anverso, o futebol ou o lançamento do disco, acabando 

                                                 
120 Para o modelo, pormenores sobre a peça e o evento onde esteve exposta ver ficha de inventário 501 
121 Ficha de inventário 495 
122 Ficha de inventário 507 
123 Cf. Clara Menéres, “Reflexões sobre a Escultura Contemporânea”, Congresso de Arte Portuguesa, p. 43. A autora 
cita nesta passagem a definição de medalha segundo Louis Marin. 
124 J. Sellés Paes, “As Medalhas de Conduto no nosso meio”, Conduto, p. 15. 
125 Ficha de inventário 438 
126 Fichas de inventário 436 a 437 
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por optar pela segunda127.  Para a inauguração da Ponte Salazar o escultor faz uma série de 

desenhos, onde o elemento permanente é a alusão à união das duas margens, personificada por 

duas alegorias masculinas, que apesar de nuas no papel, acabariam por figurar de forma mais 

púdica na versão cunhada128. Na medalha do Plano de Melhoramentos do Porto, o artista retoma 

um dos temas caros ao Estado Novo e já executado em monumentos de vulto ou baixo-relevo, A 

Família, embora a figura masculina seja também muito semelhante ao dominador de cavalos que 

concebe para o pórtico do Tribunal da Póvoa de Varzim129. Para a inauguração do Estaleiro da 

Margueira, a indecisão entre os desenhos e a obra final recai sobre a quantidade de navios que 

deviam figurar na doca seca130. 

 Relativamente às medalhas que celebram instituições coube a Leopoldo elaborar a da Junta 

de Energia Nuclear, onde podemos ver uma bela composição em que a figura do Homem no 

centro do universo é recriada, colocando-o no centro do átomo131 e da Companhia Portuguesa 

Rádio Marconi132. No que se refere à celebração de centenários, o escultor concebeu a medalha 

alusiva ao periódico Diário de Notícias133, ao Código Civil134 e à Anglo Portuguese Telephone 

Company135. Também o 1º Congresso Nacional Feminino é assinalado com a cunhagem de uma 

medalha, onde imperam elementos cristãos e nacionais136. 

                                                 
127 Fichas de inventário 508 e 509 
128 Fichas de inventário 511 a 514. Para a Medalha do Gabinete da Ponte sobre o Tejo, conhecendo-se somente os 
desenhos, ver ficha de inventário 510. 
129 Fichas de inventário 515 a 517 
130 Fichas de inventário 518 e 519 
131 Ficha de inventário 520 
132 Ficha de inventário 521 
133 Ficha de inventário 522 
134 Fichas de inventário 523 e 524 
135 Ficha de inventário 525 
136 Ficha de inventário 526 



 193

 

           No que concerne às medalhas de homenagem a personalidades, 

os retratados vão desde o Presidente da República Américo Tomás em 

visitas oficiais137, ou acompanhado pela esposa138, ao Cardeal 

Patriarca139, coronel Pina Lopes140, o embaixador do Chile e  os 

Duques de Palmela141, o banqueiro Artur Cupertino de Miranda142, 

Manuel  

Boullosa143  e o professor Mário de Azevedo Gomes, acompanhado no reverso por um magnífico 

sobreiro144. 

 

1.5.7. O Retrato 

 

                                                 
137 Fichas de inventário 527 e 528 
138 Ficha de inventário 533 
139 Ficha de inventário 529 
140 Ficha de inventário 530 
141 Ficha de inventário 531 
142 Ficha de inventário 532 
143 Ficha de inventário 533 
144 Ficha de inventário 534 
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             Tema recorrente na obra de Leopoldo desde a década de 20, os 

retratos imperam, quer na medalha, com inúmeros exemplares citados 

anteriormente, no medalhão ou em busto. Desde o que parecem ser 

retratos de estudo, femininos e masculinos145, até ao retrato devidamente 

identificado, Leopoldo possui uma vasta galeria. Retrata Berta Craveiro 

Lopes146, o jornalista Artur Portela147, Aníbal da Silva e António Santos 

Lucas148, os banqueiros Francisco de Oliveira Chamiço149, Artur 

Cupertino de Miranda150 e Álvaro Pedro de Sousa151, professor Lopo de 

Carvalho152, 
       

os estadistas António de Oliveira Salazar153, Américo Tomás154 e Eduardo Arantes e Oliveira155, 

padre Menni156, os médicos Francisco Gentil e Francisco Barbosa157.  

 Em relevo serão eternizados Calouste Gulbenkian158, Almirante Sarmento Rodrigues, cujo 

retrato foi colocado num momento na ilha de Moçambique159, o Chefe de Estado160, o professor 

Marcelo Caetano e o Ministro das Obras Públicas Eduardo Arantes e Oliveira161. 

 

1.5.8. A Figura Feminina e Masculina 

                                                 
145 Fichas de inventário 535 a 537 
146 Esposa do Presidente Craveiro Lopes, falecida em 1958, cujo busto foi destinado a um jardim de Moçambique que 
possuía o seu nome. O desenho do pedestal sob o qual seria colocado deveu-se ao arquitecto Nuno Craveiro Lopes 
(1921-1972), filho da homenageada e antigo aluno de Leopoldo. A imagem que se mostra foi cedida por um familiar e 
tirada em 1962, informando que depois da independência o busto desapareceu, ficando o pedestal com a inscrição, 
pelo menos até ao ano de 2000. 
147 Ficha de inventário 538 
148 Ficha de inventário 539 
149 Ficha de inventário 540 
150 Fichas de inventário 541 
151 Ficha de inventário 542 
152 Ficha de inventário 541 
153 O qual não foi possível conhecer. Foi inaugurado no Quartel da Legião Portuguesa a 29 de Abril de 1968. Cf. 
Diário da Manhã, 29-4-1968. Temos também informação de que um exemplar seria para o Palácio da Justiça de Santa 
Comba Dão. Cf. FCG – DM 149/65, Recorte Jornal, 1-5-1964. 
154 O busto em bronze de Américo Tomás, datado de 1968, encontra-se em posse dos familiares, segundo informação 
cedida pelo Museu da Presidência da República. 
155 Ficha de inventário 540 
156 Ficha de inventário 542 
157 Ficha de inventário 543 
158 Ficha de inventário 470 
159 Ficha de inventário 544 
160 Ficha de inventário 528 
161 Ficha de inventário 545 
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 Data de 1969 a entrevista que Pedro Alvim fez ao escultor e que foi publicada na revista 

Vida Mundial, texto precioso para se tentar conhecer um pouco melhor o artista. Com 71 anos 

Leopoldo confessa ao entrevistador:  

 

Eu sou um homem que está sempre de pé. Nunca me sento aqui no atelier (…). Tão 
depressa estou junto de um rosto a 7 metros do solo, como de um seio ao alcançe da minha mão, 
como da pata de um cavalo a raspar um plinto. Vou de um motivo para outro motivo, de um 
volume para outro volume, de uma forma para outra forma. Vivo o meu destino ao longo dos anos 
– e o aborrecimento não me invade162.  
 

Relativamente à crítica que o classifica de clássico, exclama:  

 

Seja! Mas sempre me emocionei com a obra de um artista com formação diferente da 
minha, desde que essa obra reflita uma verdade interior, uma apreensão tocante da realidade. 
Picasso nunca me escandalizou: Picasso é verdadeiro. Sempre o compreendi – e sempre disse aos 
meus alunos: Não se iludam. Não se precipitem. Há uma base para toda e qualquer inovação. A 

Anatomia, por exemplo. Para se distorcer um desenho, uma escultura, é necessário ter-se 

profundos conhecimentos anatómicos
163. 

 

Para além do agrado pelas figuras históricas, Leopoldo diz que o tema do nú também é da sua 

predilecção. São poucas as figuras nuas mas as que se conhecem são de grande qualidade, a maior 

parte já referidas. Nesta década, parecem ter particular interesse umas peças de pequeno formato, 

de carácter fortemente expressionista164, em que o artista parece retomar poses conhecidas: uma 

remete para obra O Modelo e a outra para a Mater Natura165.  Numa outra peça recria o tema 

clássico do Spinario, concebendo em vez de um rapaz, uma figura feminina que parece retirar um 

espinho do pé166. O desânimo é latente numa outra obra, em que uma jovem sentada parece querer 

desistir167 e na mesma linha, reveladoras de um profundo desalento, são as peças Morte Civil, em 

                                                 
162 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra – Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 31. 
163 Cf. Ibidem. O texto está a bold como no original. 
164 Aproximando-se do escultor alemão Wilhelm Lehmbruck (1881-1919), nomeadamente nas peças das fichas de 
inventário 546 a 549. 
165 Ficha de inventário 546 
166 Ficha de inventário 547 
167 Ficha de inventário 547 
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que um homem parece entranhar-se na terra168 e outra, certamente relacionada com a anterior, 

onde um ser masculino parece arrastar-se com dificuldade, como se estivesse à beira da morte169.  

Ainda no que concerne a obra de carácter mais intimista, reveladora 

do sentimento do artista,  refira-se O Beijo (ou O Amor)170, tema 

recriado de uma forma recorrente na Arte, em que um homem 

ajoelhado recebe e enlaça a figura feminina que, timidamente, o 

abraça. Não se beijam mas os seus rostos unem-se pelo contacto 

das faces. Lembra um momento desesperado em que os músculos e  
             

a anatomia se contraem, quase como se quisessem fundir-se, de forma a veicular a intensidade do  

sentimento. Entende-

se que esta peça, como 

a maioria das 

esculturas de vulto, 

não deve ser 

visualizada somente a 

partir de um ângulo, e 
   

por isso se mostram os diferentes pontos de vista para que a figuração e entrelaçar dos corpos seja 

contemplada no seu todo. 

 À semelhança do que aconteceu na década de 40, em que Leopoldo concebe algumas 

figuras femininas que não são destinadas ao espaço público, o mesmo se passa nos anos 60,   

conhecendo-se uma alegoria, um torso e uma 

estátua171, sendo somente um exemplar para o ar livre, 

Menina Calçando a Meia, destinada a ser vista por 

quem passeie pela Estufa Fria de Lisboa172.  É uma 

obra diferente em termos de concepção, uma vez que 

não impera a verticalidade mas sim a horizontalidade,    

                                                 
168 Ficha de inventário 548 
169 Ficha de inventário 549 
170 Ficha de inventário 550 
171 Ficha de inventário 552 e 553 
172 Ficha de inventário 551 
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onde uma figura feminina nua calça uma meia, imobilizando-a naquele momento exacto em que 

quase podemos antever o movimento anterior e o que fará a seguir. 

   

Em contraponto temos a estátua Eva173, evocando o tema bíblico de 

uma forma explícita, representando-a Leopoldo com uma maçã na 

mão direita e fazendo-a acompanhar da serpente. Comparando este 

exemplar com a Eva de Rodin (1880-1881), as diferenças são 

grandes, uma vez que a obra do escultor francês representa uma 

pecadora envergonhada, debruçada e escondida sobre si mesma, 

enquanto a escultura de Leopoldo assume a sua condição de elemento 

fulcral para a expulsão do Paraíso. 

 

1.5.9. A Escultura, as Exposições, os Prémios, os Concursos  

 

Para além da obra realizada, entendemos relevante tentar traçar uma teia de eventos 

quotidianos em que o Leopoldo de Almeida terá participado, ou que sejam relevantes para o 

contexto escultórico da época que estamos a tratar.  

O crítico Fernando Pernes reclama a criação de um “Salão de Escultura Moderna”, 

chamando a atenção para ignorância relativamente ao tema, tendo esperança de que: 

 

 (...) neste ano dos Descobrimentos, contribuam para uma descoberta da importância 
fundamental no Portugal do século XX, saturado de bustos insignes e românticos e 
encapotados174. 
 

Neste sentido, existe uma chamada de atenção para novas concepções escultóricas, de teor 

abstracto, em contraponto com a escultura figurativa, existindo as duas em paralelo, numa coesão 

nem sempre pacífica. 

 Em 1960 tem lugar uma Exposição Retrospectiva da obra de Diogo de Macedo, organizada 

pela viúva do artista com a colaboração do SNI, sendo Leopoldo contactado no sentido de 

emprestar dois desenhos que possui do escultor, a fim de figurarem na certame175. É convidado 

                                                 
173 Ficha de inventário 553 
174 Cf. Diário de Lisboa, 29-9-1960, p. 24. 
175 Cf. ANTT-SNI, Caixa 404, Carta de F. d’ Avillez a Leopoldo de Almeida, 23-2-1960. A quem cedesse obras para 
a exposição era oferecido um catálogo. 
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pelo mesmo organismo para fazer parte do júri do Prémio Nacional de Arte, que nesse ano seria 

concedido ao escultor Barata Feyo176, sendo também nomeado para integrar o júri do Prémio 

Diário de Notícias para as Artes Plásticas, entregue ao arquitecto Keil do Amaral177.  Faz ainda 

parte da Comissão Ultramarina do V Centenário do Infante D. Henrique, presidida pelo Almirante 

Sarmento Rodrigues178, que concedeu o 1º prémio para o Padrão Comemorativo ao escultor 

Severo Portela179. Ainda no mesmo ano, faz parte duma outra comissão que pretende homenagear 

o jornalista Artur Portela, contribuindo para que seja lhe construído um mausoléu, oferecendo à 

Casa da Imprensa o busto que dele realizou180. 

 Em 1961 participa no Festival de São Pedro de Moel181, que nesse ano homenageava o 

poeta Afonso Lopes Vieira, fazendo parte da comissão organizadora e expondo dois Estudos. 

Integra um grupo de escultores182 que, a convite do Almirante Sarmento Rodrigues, vão à Escola 

Naval do Alfeite para se pronunciarem sobre a forma como deveria ser feita a ornamentação 

escultórica do edifício183. 

 No âmbito da colaboração com o serviço de Belas Artes da FCG verificada na década 

anterior, o escultor volta a recomendar um artista, Manuel Marques Borges: 

 

 (...) o referido escultor defendeu, com a máxima distinção a sua prova de tese184 e que, 
quando ainda aluno do Curso Superior de Escultura, foi por mim seleccionado para realizar duas 
estátuas de atletas, para a zona desportiva do Estádio Universitário de Lisboa, feliz iniciativa 
com que a Sua Ex. o Ministro das Obras Públicas vem galardoando, há já vários anos, os alunos 
mais distintos do referido curso185. 
 

                                                 
176 Leopoldo não esteve presente na reunião do júri, delegando seu voto a Varela Aldemira, que o atribuiu a António 
Duarte. Cf. ANTT-SNI, caixa 1221. Mas esteve presente na cerimónia de entrega dos prémios. Cf. Arquivo da RTP 
600568600. 
177 Cf. AMAD/EXP/XVI-24. Faziam também parte do júri Natércia Freire, Reinaldo dos Santos, Raul Lino, Carlos 
Ramos, António Duarte, Bernardo Marques e Frederico George. 
178 Retratado por Leopoldo em medalhão também nesta década de 60, na ficha de inventário 544. Como iremos ver, 
os caminhos de ambos irão cruzar-se diversas vezes. 
179 Cf. Diário de Lisboa, 13-1-1960, p. 6. 
180 Cf. Diário de Lisboa, 17-3-1960, p. 17; Diário de Lisboa, 12-3-1962, p. 1 e 13. Ver ficha de inventário 538. 
181 Onde o escultor tinha uma casa de praia, chamada “Casa Baixinha”. 
182 António Duarte, Martins Correia, Euclides Vaz, Joaquim Correia e João Fragoso. 
183 Cf. Diário de Lisboa, 20-2-1961, p. 9. 
184 A obra chama-se “O Lançador de Martelo” e obteve 20 valores, tendo sido agraciado com o prémio Roque 
Gameiro em 1959. 
185 FCG:SBA-S001/01-P071, Carta de Leopoldo de Almeida, 18-5-1961. 
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Para além de toda a actividade, Leopoldo fazia viagens de estudo, como a que teve lugar em 1961 

para ir ver a Exposição de Velásquez a Madrid186.  

 No ano de 1962 é nomeado académico correspondente da Real Academia de Bellas-Artes 

de San Fernando em Madrid187. Nesse mesmo ano faz parte do júri do concurso para um 

monumento em que se pretendia glorificar “A Acção da Mulher Portuguesa no Ultramar”, 

destinado à cidade de Moçambique188. A participação em júris estende-se à Escola de Belas Artes, 

fazendo parte do que concede a Joaquim Correia, com a peça Maturidade, o lugar de Professor 

Titular de Escultura. Os caminhos dos dois artistas voltam a cruzar-se, quando Leopoldo integra o 

júri que concede a Joaquim Correia o 1º prémio da Medalha Comemorativa da Inauguração da 

Ponte da Arrábida189. 

 Em 1962 morre o escultor Álvaro de Brée e num texto de homenagem escrito por Jorge 

Segurado, é mencionada uma geração de artistas, da qual Leopoldo faz parte: 

 

 Uma certa elegância predominava no nosso grupo. Quase todos usávamos bengala! (...) 
Havia patilhas como as que ostentava o Eugénio Correia, contrastando com a sua gravata 
branca. O Gonçalo de Melo Breyner – o bom companheiro que também já lá vai – andava sempre 
bem vestido, num à-vontade negligente mas janota. Estou a ver o Leopoldo de Almeida, grave, 
com colarinho alto de pontas quebradas. O saudoso Cottinelli Telmo, sempre jovial, de lacinho 
simples. O boémio Francisco Fayão dos nossos condiscípulos o maior pândego, foi para Coimbra 
de palhinhas. O Álvaro, impecável, também com o seu bastão, andava nesse tempo de chapéu, 
bem posto, à diplomata. E quem escreve estas recordações plenas de saudade, usava, ufano, um 
monóculo impertinente, um também ridículo bigodinho e para cúmulo, - imagine-se! – um chapéu 
de coco!190 
  

Talvez por pertencer a essa geração a que se refere o arquitecto, Leopoldo esteve presente na 

homenagem a Álvaro de Brée191. 

                                                 
186 Cf. AMFBAUL, Processo de Professor. 
187 Os Académicos Correspondentes eram nomeados pelo mérito dos seus trabalhos artísticos, devendo contribuir 
para a Academia com notícias artísticas sobre o seu país, que julgassem de interesse. Cf. Maria Pillar Garcia 
Sepúlveda; Esperanza Navarrete Martínez, Relación de Miembros pertenecientes a la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, p. 4-5; p.31. 
188 Cf. João Fragoso, “Concurso a Acção da Mulher Portuguesa no Ultramar, Arte (Boletim da SNBA), nº1, Agosto 
1962. O autor do artigo, o escultor João Fragoso insurge-se contra a forma como estes concursos eram promovidos, 
confiando no júri eleito para apreciar as maquetas. Leopoldo é escolhido para representar a Academia na reunião de 
31-5-1962. Cf. Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, nº19, 1963, p.67. 
189 Cf. AMAD/EXP/XVI-22. 
190 Jorge Segurado, “Morreu Álvaro de Brée”, Arte, 5-12-1962. 
191 Cf. Diário de Lisboa, 19-6-1963, p. 12. 
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 No âmbito de colaborações anteriores, o Banco de Portugal volta a contactar o artista em 

1962, no sentido de lhe pedir autorização, para que um pormenor do Padrão possa vir a decorar a 

nova nota de 500 escudos que se pretendia emitir, com a efígie de D. João II192. O escultor 

concede 

autorização, no entanto, pede para que o 

pormenor escultórico seja identificado com o 

seu nome, à semelhança do que aconteceu com 

a nota de 50 escudos onde se reproduzia a obra 

O Pensador. Este pedido deve estar relacionado           

com o que aconteceu com a nota dedicada à Rainha D. Filipa de Lencastre, que também 

reproduzia um pormenor do Padrão, não identificando o nome do escultor. Leopoldo de Almeida 

disponibiliza-se para colaborar na escolha do grupo escultórico a representar, bem como para 

apreciar o trabalho de gravura e composição, tal como havia acontecido nos exemplos 

anteriores193. 

  No que se refere às actividades inerentes ao ensino, o escultor, na qualidade de sub-director 

da Escola, está presente num almoço promovido pela Comissão Pró-Associação da ESBAL, de 

forma a criar-se uma Associação com a colaboração de alunos e professores, cuja principal missão 

seria defender os valores supremos da universidade, fomentando e estreitando as relações entre 

ambos. Talvez seja de relembrar que em 1918 Leopoldo foi um dos alunos a assinar uma carta 

dirigida à Escola, no sentido de ser criada uma Associação Académica194. Mas, agora, em 1962, o 

escultor não só esteve presente no almoço como teve palavras que muito sensibilizaram os alunos 

e professores195. 

Questão pertinente para o estudo em questão é a forma como a escultura é exposta, em 

especial a maneira como era apresentada nas exposições colectivas e a crítica que lhe era dedicada. 

O escultor João Fragoso, a propósito da Exposição da SNBA do ano de 1962 afirma que, a:   

 

                                                 
192 Cf. AHBP, Dossier 337-Chapa10-Nota 500 escudos, Carta ao escultor, 16-8-1962. 
193 Cf. AHBP, Dossier 337-Chapa10-Nota 500 escudos, Carta do escultor, 5-9-1962. Para imagem integral da nota cf. 
AAVV, O Papel-Moeda em Portugal, 
194 Ver Capítulo I, p. 18. 
195 Cf. Diário de Lisboa, 7-4-1962, p. 2. 
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 escultura portuguesa que em Portugal existe, quer queiram ou não certos críticos de arte, 
que apenas de pintura falam, porque, para sermos francos, somente de pintura, às vezes, 
percebem, pois a sua complicada técnica não está “à vista” como acontece na pintura196. 
 
Relativamente à colocação das esculturas, o artista entende que ela foi desastrosa, em espaços 

mortos, sob sombras projectadas197. Dessa forma, os visitantes só podem estar de costas viradas 

para as obras escultóricas, concluindo João Fragoso: 

 

 E porque são admitidas certas obras, se depois há o propósito de escondê-las?198 

  

A colocação de uma obra de escultura é essencial para a sua valorização, em termos de dignidade, 

já para não falar de todas as condicionantes de iluminação. Uma obra tridimensional precisa de 

espaço envolvente para que possa ser apreciada no seu todo, a partir de diferentes ângulos de 

visão, que muitas vezes revelam o seu carácter metamórfico. 

 Ainda no âmbito do que se refere à forma como a escultura é mostrada, Manuel Mendes 

versa sobre “Os Parques da Escultura”, colocando-os em contraponto aos museus que, parecem 

jazidas de Arte:  

 

(...) e isto sente-se de um modo mais intenso nas suas secções de Escultura, em que a 
quase ausência de colorido e a quietude das obras expostas acentuam a sensação estarrecedora e 
fria, incapaz de comunicar aquela verdadeira e total emoção que dão o realce e a força dos seus 
volumes rigorosos199. 
 

O autor entende que as obras de escultura necessitam da luz do dia, para que possam produzir o 

efeito benéfico de que são possuidoras, considerando, porém, a necessidade de preservar 

determinados exemplares das intempéries do clima, propondo a sua reprodução em bronze. Assim 

poderiam as obras de escultura conviver nos parques e jardins, criando-se museus vivos de 

escultura. A título de exemplo do que poderia ser a sua génese, menciona o parque existente do 

Museu de Arte Moderna e Contemporânea, iniciativa de Diogo de Macedo, onde se encontravam a 

                                                 
196 João Fragoso, “Notas sobre o V Salão”, Arte-Boletim da Sociedade Nacional de Belas Artes, nº 4, Novembro 
1962. 
197 Opinião partilhada por outros críticos como é o caso da referência a uma cabeça de Martins Correia 
“inesperadamente mal colocada” no 3ª Salão de Arte Moderna. Cf. Diário de Lisboa, 6-11-1960, p. 2. 
198 João Fragoso, “Notas sobre o V Salão”, Arte-Boletim da Sociedade Nacional de Belas Artes, nº 4, Novembro 
1962. 
199 Manuel Mendes, “Os Parques da Escultura”, Diário de Lisboa, 1-2-1962, p. 17. 
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reprodução em bronze do Desterrado (Soares dos Reis), Caim e Sem Casa e sem Pão (Moreira 

Rato) 200. 

 No ano de 1963, a seu pedido, uma Junta Médica Extraordinária julga Leopoldo de 

Almeida, professor catedrático e jubilado da ESBAL, incapaz de continuar no exercício das suas 

funções, que cessam em Abril de 1963201.  O facto de deixar de dar aulas a meio do ano e de 

convocar a Junta Médica que o declara incapaz leva a crer que o escultor devia estar doente, pois 

de outra forma o seu sentido de responsabilidade não lhe permitiria abandonar os alunos a meio do 

período escolar. Porém, numa entrevista dada poucos anos depois, Leopoldo refere que só deixou 

o ensino porque veio a reforma. Na imprensa escrita é mencionada a forma como se afastou: 

 

 Com a simplicidade que sempre o caracterizou, Leopoldo de Almeida não quis nem 
homenagens, nem discursos. Apenas não voltou às aulas e apertou a mão, com uma tremura de 
emoção maior, a todos os seus colegas, aos seus assistentes, aos seus alunos, os futuros artistas, 
continuadores da missão de beleza, de harmonia202. 
 

Perante a atitude do escultor, o autor do artigo pergunta se a Escola não terá uma lembrança ou 

uma homenagem a quem dedicou tantos anos ao ensino do Desenho e da Escultura... Mas a 

explicação para que tal não tivesse acontecido talvez esteja nas palavras de José-Agusto França, a 

propósito, não de Leopoldo, mas do arquitecto Raul Lino: 

 

 Homenagem é coisa que se presta a quem dela precisa, por razões de carreira, de 
influências ou de sentimentalismos; (...)203. 
 

 Precisamente no ano em que termina a carreira de professor, é-lhe atribuído o Prémio de 

Escultura no Salão Nacional de Arte204. A peça Mater Natura, é reproduzida no Boletim da 

SNBA, sendo considerada uma das suas maiores esculturas, por se entender que foi realizada pelo 

                                                 
200 Cf. Idem, p. 21. 
201 Cf. AHFBAUL, Processo de Professor.  
202 Diário de Lisboa, 9-6-1963, p. 24. 
203 José-Augusto França, “Raul Lino Relido”, Diário de Lisboa, 26-11-1970, p. 36. 
204 Cf. Panorama, nº 7, Setembro de 1963. Instituído em 1959 pelo SNI, para ser atribuído em anos alternados a um 
artista português – pintor, escultor ou arquitecto – com apreciável série de trabalhos de vulto, tendo em conta o 
prestígio alcançado por uma vida consagrada ao desenvolvimento da Arte em Portugal. O primeiro artista a ser 
distinguido com este prémio foi Almada Negreiros, seguindo-se, Barata Feyo em 1960, Cristino da Silva em 1961, 
Dórdio Gomes em 1962. Depois de Leopoldo foram atribuídos mais dois, respectivamente a Carlos Ramos (1964) e 
Eduardo Viana (1965).  
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escultor livremente e por mostrar uma faceta mais desconhecida205, não fazendo referência ao 

facto de a peça datar, em termos de concepção, da década de 40. Apesar de ter terminado a 

actividade de leccionar na Escola, Leopoldo continua a ser convidado para fazer parte do júri para 

professor de Desenho da Escola de Belas Artes do Porto, em que os concorrentes são Lagoa 

Henriques e António Cruz206. 

 Ainda no ano de 1963 é convidado pelo governador de Moçambique, Almirante Sarmento 

Rodrigues, para se deslocar a África Oriental, de forma a estudar problemas relacionados com a 

Arte e a Estética. E nessa mesma notícia fica-se a saber que o escultor havia regressado de Macau 

e Japão, numa longa viagem que teve como paragens, Atenas, Copenhague, Londres e Paris207. 

Infelizmente não se conhecem impressões nem registos dessas viagens, que seriam de muito 

interesse, uma vez que a fase da vida em que o artista se encontra é de viragem, no sentido em que 

um determinado ciclo, o do Ensino, terminou. Não deixa de ser relevante o facto de ocupar o 

tempo que tem agora mais livre com uma viagem desta duração e por países tão díspares e 

distantes. 

 Questionado sobre se iria participar ou não no concurso para a valorização do Maciço 

Norte da Ponte Sobre o Tejo, Leopoldo responde que pensa concorrer, entendendo que o 

lançamento de concursos para este tipo de obras é o sistema preferencial, não sendo isento de 

contrariedades: 

 

 O principal dos inconvenientes do sistema dos concursos, é que, às vezes, a pessoa que 
tem a melhor ideia, não é capaz de a realizar, quase sempre por falta de conhecimentos técnicos. 
Todavia, os concursos continuam a ser a maneira mais justa, embora não seja naturalmente a 
ideal. É que o ideal não é deste mundo...208 
 

Comenta também os condicionamentos impostos na maioria dos concursos, que, ao penetrarem no 

domínio da criação e concepção artística, tendem a prejudicar o trabalho final. Leopoldo acabaria 

por não participar em nenhum dos projectos a concurso mas foi o representante eleito pelos 

concorrentes para fazer parte do júri209. 

                                                 
205 Cf. Arte, 6-1-1963. Ficha de inventário 213. 
206 Cf. Diário de Lisboa, 7-7-1963, p. 10. 
207 Cf. Diário de Lisboa, 8-10-1963, p. 14. 
208 Diário de Lisboa, 24-1-1964, p. 8. 
209 Cf. Diário de Lisboa, 17-3-1964, p. 16. 
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 Em Abril de 1964 recebe o Chefe de Estado no seu atelier, que admirou especialmente 

duas estatuetas em bronze, A Menina do Cabrito e um dos esboços do Condestável, peças que o 

escultor mandou fundir propositadamente para lhe oferecer, como forma de agradecimento pela 

visita ao seu espaço de criação artística210. Em carta, Leopoldo de Almeida escreve que ficou: 

 

 Profundamente reconhecido e impressionado pelo acentuado cunho de bondade que 
assinalou, de modo indelével, a muito honrosa visita de Vossa Excelência à minha oficina de 
Belém, bem como pelas mais belas e generosas palavras de estímulo que jamais tive a honra de 
ouvir, peço a Vossa Excelência, Senhor Presidente, licença e perdão pela ousadia de lhe oferecer 
e a Sua Muito Ilustre e Bondosa Esposa, estes humildes frutos do meu pertinaz labor211. 
 

A ideia de que as palavras do Chefe de Estado foram de muito alento, vai ser reforçada e 

corroborada numa outra carta que escreve ao Almirante Américo Tomás: 

 

 Tenho a honra de cumprimentar Vossa Excelência e de agradecer, extremamente 
reconhecido, ao mais prestigioso e querido Chefe de Estado as bondosas palavras, - altamente 
expressivas e significativas do seu carinho e da sua sabedoria de estimular -, com que jamais e 
senti tão honrado e premiado no meu apaixonado e intenso labor, escritas na melhor página da 
mais bela prenda de anos que até então recebi, “O livro de ouro da minha oficina” e que legarei 
aos meus netos como o mais precioso e salutar bem que lhes poderia transmitir212. 
 

Dias mais tarde escreve outra missiva, para celebrar o aniversário do Chefe de Estado, onde lhe 

faz um largo elogio, como homem e como estadista213. 

No ano de 1964 integra o colectivo que atribuí o Prémio Diário de Notícias ao arquitecto 

Carlos Ramos214 e faz parte do júri para os professores que o irão substituir no professorado de 

Escultura da ESBAL, em que saem vencedores António Duarte e Joaquim Correia215. Neste 

mesmo ano Leopoldo é um dos artistas que assina a carta do Grupo de Artistas Portugueses, a 

                                                 
210 Cf. Diário de Lisboa, 30-4-1964, p. 13. 
211 PT/MPR/AAT/CX071/019, Carta de Leopoldo de Almeida, 2-5-1964.  
212 PT/MPR/AAT/CX099/009, Carta de Leopoldo de Almeida, 3-11-1964. Contactou-se com os netos para tentar 
descobrir este Livro tão precioso para o artista, mas não possível localizá-lo. 
213 PT/MPR/AAT/CX099/010, Carta de Leopoldo de Almeida, 19-11-1964. 
214 Cf. Bárbara Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969): obra, pensamento e acção, Vol.II. Presidido por Augusto de 
Castro, os restantes membros do júri eram: Raul Lino, Nunes San Payo, Armando de Lucena, Carlos Botelho, João 
Fragoso, Francisco Avilez e Natércia Freire. 
215 Concorreram também Euclides Vaz, Helder Baptista, João Fragoso, Soares Branco, Jorge Vieira e António Paiva. 
Cf. AMAD/EST/VIII-23. Para descrição das provas prestadas cf Diário de Lisboa, 14-11-1964, p. 2 ; Diário de 
Lisboa, 18-11-1964, p. 13-14. 
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pedir ao SNI uma sala para realizarem uma exposição comemorativa dos seus 20 anos de 

existência216.  

Em 1965, na Exposição que tem lugar no Rio de Janeiro, alusiva ao IV centenário da 

cidade, é exposta uma maquete do Padrão dos Descobrimentos217. É inaugurado em Luanda o 

Monumento de homenagem ao poeta Tomás Vieira da Cruz218, cuja autoria se deve a Leopoldo de 

Almeida, como provam os desenhos que Jorge Segurado oferece à Academia Nacional de Belas 

Artes, da autoria do escultor: “Estudos para o Monumento ao poeta Tomás Vieira”, “Estudo da 

cabeça o Monumento ao poeta Tomás Vieira”219. 

 

No ano de 1966, Leopoldo 

participa na exposição “As Artes 

ao Serviço da Nação”, onde, para 

além do gesso da Estátua Equestre 

de Nuno Álvares Pereira, 

apresenta as obras: Medalhão de  

Américo Tomás, A Família, Infante D. Henrique, Infante Santo, Eça de Queiroz, Oliveira Martins, 

Ramalhão Ortigão, António Feliciano de Castilho, António José de Almeida, Casa dos 24, 

Justiça, maquete do Padrão dos Descobrimentos. A propósito da exposição, o escultor António 

Duarte tece algumas considerações importantes, uma vez que revelam, para além do crítico, o 

olhar do artista-escultor. Refere que as obras apresentadas, todas elas, foram executadas para 

terem uma função decorativa e têm de ser articuladas com os espaços naturais e arquitectónicos 

para onde foram criadas220. Nessa impossibilidade, o escultor interroga-se: 

 

 (...) existirá algum conteúdo formal que identifique as obras observadas, excluída a sua 
função comemorativa e decorativa, que as aproxime de uma constante formal proposta no 

                                                 
216 Cf. ANTT-SNI Caixa 3057, Carta do Grupo de Artistas Portugueses, 23-11-1964. Assinam também, entre muitos 
outros nomes, os seus amigos Domingos Rebelo e Severo Portela. 
217 A peça chegou ao destino danificada, tendo o escultor de se deslocar ao Brasil para a reparar. Cf. Diário de 
Lisboa, 28-1-1966, p. 15. Para imagens da maqueta ver pág. 79. 
218 (1900-1960), Poeta português, Autor da obra Quissanje, que faleceu em Lisboa mas viveu grande parte da sua 
vida em Angola, tendo sido para aí transladado. Cf. Diário de Lisboa, 4-3-1965, p. 24. No artigo não se refere a 
autoria. 
219 Infelizmente não foi possível visualizar estes exemplares, bem como uma imagem do referido monumento. 
220 Cf. AMAD – António Duarte, “Considerações sobre a exposição As Artes ao Serviço da Nação”, Texto 
dactilografado, p.1. 
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passado da nossa escultura? Nós diremos que sim porque julgamos ser o poder da nossa 
linguagem plástica, a matéria tornada verbo221. 

 

Ou seja, a obra tem de valer por si, mesmo quando retirada do contexto e ambiente envolvente 

para a qual foi pensada e concebida. António Duarte considera também  que entre 1940 e 1960 

executaram-se 3 obras que entende serem: 

 

  reveladoras do clima de compreensão que existe da necessidade da escultura na vida de 
um pais civilizado, e que goza de prosperidade medida, para colocar ao lado da satisfação das 
necessidades materiais nunca satisfeitas as do espírito, que no futuro dignificam o presente em 
que realizaram222. 
 
São elas as estátuas equestres de D. João IV (Vila Viçosa) de Francisco Franco, a de D. João VI 

(Brasil) de Barata Feyo e a do Condestável (Batalha) de Leopoldo de Almeida, entendendo que o 

poder público escolheu os artistas mais habilitados para tão importante tarefa. Com ressentimento 

ou não por não ter feito nenhum exemplar deste tipo de escultura, a afirmação não deixa de ser 

elogiosa. 

 Leopoldo volta a fazer parte do júri do Prémio Diário de Notícias que no de 1966 é 

atribuído ao pintor e amigo, Almada Negreiros223. Cede a peça Figura para a Exposição dos 

Prémios do SNI224 e duas fotografias para a Exposição do 40º Aniversário da Revolução Nacional, 

realizada na Casa de Portugal em Paris225. Como havia acontecido em 1961, volta a participar na 

Exposição de Escultura do II Festival de São Pedro de Moel com uma Escultura226.  

 Ainda em 1966, tem lugar uma Exposição Retrospectiva da obra de Francisco Franco 

organizada pelo SNI, para a qual Leopoldo empresta a maquete da estátua de D. Dinis227, presença 

                                                 
221 Idem, p.3. 
222 Idem, p.2. 
223 Cf. AMAD/EXP/XVI-24 
224 Cf. ANTT-SNI, Caixa 2387, carta de agradecimento, 22-11-1966.  
225 Cf. ANTT-SNI, Caixa 2396, Carta de agradecimento, 30-4-1966. 
226 Pensa-se que era a peça na imagem (esquerda) da página seguinte, uma vez que se encontra à entrada da sua casa 
em S. Pedro de Moel, a Casa Baixinha, fotograda em Maio de 2007. É uma obra datada dos anos 40 já referida na 
ficha de inventário 227. 
227 Cf. ANTT-SNI, Caixa 2387, Carta de agradecimento, 28-3-1966. Para imagem integral do atelier com a maquete 
cf. IHRU-PT031106320600-Foto511355-1961. 
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constante no seu atelier. Seria interessante saber que outras 

obras de escultura, desenho e escultura, desenho e pintura o 

escultor possuía de outros artistas228 e vice-versa, sendo 

esse tipo de informação bastante escassa, apesar de se 

saber que pelo menos Jorge Barradas possuía na sua casa 

de verão uma Nossa Senhora em cerâmica modelada por 

Leopoldo229.         

Data de 1966-1967 a Exposição de Arte Portuguesa Contemporânea, organizada em 

parceria pelo SNI e FCG, que se pretendia itinerante por Madrid, Paris e Bruxelas. As obras 

apresentadas seriam escolhidas pelo seu mérito próprio, uma vez que a exposição pretendia ser 

exemplificativa do desenvolvimento da Arte Portuguesa nos últimos 80 anos, incluindo-se alguns 

dos mais representativos artistas portugueses230. Tendo como âmbito cronológico o ano de 1870 

até à data da realização, a exposição contou com esculturas de Soares dos Reis, Francisco Franco, 

Diogo de Macedo, Canto da Maya, Barata Feyo, António Duarte, Joaquim Correia, Lagoa 

Henriques, Charters d´Almeida, Artur Rosa e João Cutileiro. Nesse sentido, Leopoldo não poderia 

deixar de estar presente, sendo curiosa a escolha da peça, O Fauno, obra dos últimos anos da 

década de 20231, considerada como uma escultura forte e digna do primeiro quartel deste 

século232. 

No ano de 1967 corresponde-se com o escultor espanhol Enrico Pérez Comendador233, 

enviando-lhe imagens da estátua equestre de Nuno Álvares Pereira, que o artista espanhol 

agradece e elogia234.   

Apesar da felicitação por parte do escultor espanhol, Leopoldo deixa de estar entre os 

nomes de referência para a realização de obras, como se verifica numa carta do SNI ao Ministério 
                                                 
228 No espólio doado às Caldas da Rainha, encontramos o retrato que Júlio Vaz Junior faz de Leopoldo, mencionado e 
mostrado na década anterior, e um motivo decorativo assinado, “Stela / 6-2-36”, que pensamos ser da escultora Stela 
de Albuquerque (1918-1979) (LA-0032), bem como os quadros referidos no capítulo anterior, de Henrique Medina e 
Domingos Rebelo. 
229 Cf. Diário de Lisboa, 2-12-1965, p. 37. 
230 Informação cedida pelos serviços de Arquivo da FCG via email. Pedimos para consultar o processo relativo a esta 
exposição mas foi-nos dito que tal não seria possível por ser de carácter confidencial. 
231 Para imagem da peça e crítica da mesma nesta exposição ver ficha de inventário 87. 
232 Cf. Diário de Lisboa, 4-1-0-1967, p. 13. Para ilustrar o artigo surgem as imagens de O Desterrado e O Fauno.  
233 (1900-1981), escultor que entre 1941 e 1970 exerceu a catédra de Modelação e Composição escultórica na 
Academia de San Fernando (Madrid), sendo aí que os dois escultores se terão conhecido, uma vez que Leopoldo era 
académico correspondente desde 1962. 
234 Cf. Museu da Cidade, Dossier Leopoldo de Almeida, Carta de Enrico Pérez Comendador a Leopoldo de Almeida, 
16-1-1967. 
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dos Negócios Estrangeiros, a informar que, de entre os escultores que há em Portugal, indicaria os 

seguintes: Barata Feyo, Gustavo Bastos, João Charters d’ Almeida, José Rodrigues, António 

Duarte, Lagoa Henriques, Hélder Batista, Joaquim Correia e João Fragoso235.  

 O escultor Jorge Barradas236 afirmava em 1968, sobre a profissionalização do artista em 

Portugal, que: 

 

 A posição do artista na sociedade portuguesa está, de certo modo, sujeita às predilecções 
da maioria, aos seus gostos e à sua cultura, salvo raros casos, o artista em Portugal, quando se 
profissionaliza, tem de atender à sua sobrevivência, e daí acautelar-se. Isto limita-lhe os ímpetos 
e o desejo de servir-se a si próprio, isto é, à sua própria satisfação. Os que estão à margem das 
predilecções e do gosto geral, ou se socorrem de outras actividades estranhas à sua preferência  
ou emigram, o que tem acontecido, ou então desistem, porque o heróismo tem limites237. 
  

O texto revela lamento no que se refere à situação do artista em terras nacionais e no mesmo 

sentido vem o manuscrito de Dorita Castel-Branco dirigido ao Presidente do Conselho, onde a 

escultora confessa que após ter batido a todas as portas e de elas se terem fechado, decide 

escrever-lhe. Não compreende porque é que após seis anos de actividade premiada, apenas 

conseguiu: 

 

 vender um trabalho ao estado! Trabalho para poder esculpir e realizar uma obra, sem 
ajuda de nada nem de ninguém238.  
 

Estas palavras reforçam a ideia de que o apoio do Estado era fundamental para garantir o sucesso 

de um artista, ou seja, ao encomendar e comprar obras a um determinado artista, confirma-se o 

estatuto de aceitação relativamente à sua produção artística. Numa entrevista a escultora reafirma 

que o que verdadeiramente me interessa, é uma encomenda do Estado239. 

                                                 
235 Cf. ANTT-SNI, Caixa 1343, Carta 31-10-1967. 
236 Com quem Leopoldo trabalhou, pelo menos,  no altar para a Igreja de Santo António Eugénio em Roma e na 
capela do Seminário dos Olivais. 
237 Cf. António Rodrigues, Jorge Barradas, p. 118. 
238 Cf. ANTT-SNI, Caixa 3965, Carta de Dorita Castel-Branco a António de Oliveira Salazar, 4-5-1968. 
239 Pedro Alvim, “Conversa breve com Dorita Castel-Branco”, Diário de Lisboa, 24-5-1969, p. 11. O mesmo 
descontentamento partilhavam Valadas Coriel, que em 1964 escreve ao Ministo da Justiça para que lhe fosse atribuída 
uma encomenda official e, Stela Albuquerque, que no ano seguinte faz o mesmo pedido. Cf. http:/seminal.omirante.pt-
O Mirante, 22-6-2005. 
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 No ano de 1968 tem lugar a Exposição Arte no Ultramar no Palácio da Independência 

(Lisboa), em que Leopoldo participa com “Estudo para o selo com a efígie de Mouzinho de 

Albuquerque” e “Estudo do frontão do edifício do Banco de Angola, existente em Luanda”240.  

 

A imprensa publica dois desenhos seus, que 

diz serem da mesma modelo, em poses e 

indumentária bastante diferenciadas, 

considerando Leopoldo de Almeida dos 

nossos maiores mestres de Desenho241. 

Olhando para as imagens é flagrante que são 

dois tipos bem diferentes de traçado, um muito mais esquemático em contraponto com o 

arredondado quase escultórico que forma a silhueta da figura nua. 

 No mesmo jornal e no mesmo ano, o crítico de arte José-Augusto França disserta sobre um 

inquérito feito aos estudantes universitários, onde salienta a questão de “Quais os artistas 

preferidos”. De entre os pintores, a saber por ordem de preferência, José Malhoa, Nuno Gonçalves 

e Columbano; no que respeita aos escultores, Soares dos Reis, Leopoldo de Almeida e Machado 

de Castro. O autor do artigo mostra-se perplexo por, em 1967, o pintor preferido da juventude 

universitária portuguesa ser José Malhoa e para ilustrar as suas palavras escolheu a estátua que 

retrata o pintor da autoria de Leopoldo de Almeida, de um escultor que não sabemos se é da sua 

preferência, uma vez que não comenta os resultados obtidos ao nível da escultura...242. 

Numa das sessões da Academia Nacional de Belas Artes, em 1969, onde o escultor estava 

presente com regularidade mas raramente intervinha, resolve congratular-se com o aparecimento 

nas livrarias do 1º fascículo da obra de Jorge Segurado, intitulado Francisco de Holanda, fazendo 

um elogio caloroso243. Acha-se por bem mencionar esta atitude uma vez que não é frequente em 

Leopoldo, que nos parece ser pouco dado a expressões verbais, sendo a congratulação uma forma 

de demonstrar a amizade que nutria pelo arquitecto.  

Enquanto membro da Sociedade de Amigos do Chile, faz parte da comissão que promoveu 

o Monumento a Fernão de Magalhães, recebendo o grau de Comendador da Ordem Bernardo O´ 

                                                 
240 Cf. AMAD/EST/XIX-1, Catálogo Arte Ultramar.  
241 Cf. Diário de Lisboa, 8-2-1968, p. 25. 
242 Cf. José-Augusto França, “Malhoa a 19,6%”, Diário de Lisboa, 11-4-1968, p. 33. 
243 Cf. Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, nº24-26, p. 110. 
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Higgins244 pelo Presidente da República do Chile, Eduardo Frei, que o felicitou pelo seus esforços 

em estreitar as relações espirituais entre Portugal e o Chile. Nas palavras de agradecimento, 

Leopoldo refere que preferia modelar uma maquete em barro do que verbalizar a sua estima por 

tão elevada condecoração245.  

 Ainda em 1969, Leopoldo concede uma entrevista a Pedro Alvim, que se revela preciosa 

para sabermos um pouco mais sobre o artista. Aí o escultor refere que ao longo dos anos que se 

passaram desde a sua primeira exposição individual em Roma, foram: 

 

 Anos de labor (“99 por cento de transpiração e 1 por cento de inspiração”), anos de 
apuro, de íntima descoberta, de “ostinato rigore”...246  
 

Fala da criação do Museu Leopoldo de Almeida, onde maquetes e outras obras ficariam reunidas, 

entendendo essa iniciativa como uma homenagem. De uma forma quase poética fala de como tem 

início a concepção duma obra escultórica: 

 

 E tudo começa – dirá, por fim, Leopoldo de Almeida -  por um pinheiro frágil batido pelo 
vento. Em São Pedro de Muel, onde costumo passar umas curtas férias, um fim-de-semana, caio 
em admirar os pinheiros batidos pela ventania vinda do mar. Eles dobram-se, torcem-se, quase 
que rastejam... Descubro naquelas posições a força do amor, do ódio, da vingança, da vitória, do 
trabalho. Toco com as minhas mãos nesses troncos, nesses ramos, nessas árvores. Aí, sim, exijo 
intimidade, contacto, conspurcação. Sei que, depois, transformarei toda essa força, esses gestos 
todos que o vento cria, na harmonia dos volumes, na luz e na sombra, na ocupação do espaço 
pelo bronze e pelo mármore. Sei que, depois, os olhos das minhas figuras estarão distantes de 
mim – entregues, enfim, à sua existência247. 
 

Apesar de as obras se distanciarem de quem as realiza, possuem a força anímica e física de quem 

as criou, com base na vivência natural. 

 Numa outra entrevista, também do ano de 1969, conduzida por Cristiano Lima, Leopoldo 

fala sobre as diferentes formas de expressão e conceitos artísticos, citando artistas e obras: 

 

                                                 
244 Tendo a proposta para tal condecoração sido feita pelo embaixador do Chile em Portugal, Rafael de La Presa, 
retratado por Leopoldo em medalha em 1968. Ficha de inventário 531. 
245 Cf. Diário de Notícias, 29-11-1969. 
246 Pedro Alvim, “Leopoldo de Almeida – Um perfil e uma obra”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 32. 
247 Ibidem, p. 33. 
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(...) Miguel Ângelo afirma 
dogmaticamente: “Uma escultura só 
atinge o último  grau de perfeição, 
quando rolada de uma montanha, chega 
íntegra ao fim da sua carreira.” Mas já 
Rodin não diz o mesmo em “Les 
Bourgeois de Calais” ou em “L´Age 
d´airain”. Nem tão pouco Henry Moore  

 

 

em “Le Roi et la Reine” e Marino 
Marini no “Cavalieri”. Alexandre 
Calder e Robert Muller proclamam 
furibundamente o contrário. Em 
museus célebres há obras de um 
altíssimo valor, apesar dos seus 
anacronismos, aliás intencionados: 
Baptismos de Cristo em igrejas do 
Renascimento; Davids com chapéus 
florentinos, retratos de celebridades  

modernas com togas romanas e, nas praças públicas, estátuas equestres com cavaleiros que 
nunca montaram ao longo da sua vida...248 
 
 

Entende-se pertinente mostrar as obras de que Leopoldo fala especificamente, as de Rodin, Henry 

Moore e Marino Marini249, de forma que se possa visualizar o que ele quer dizer ao mencioná-las. 

Ao referir especificamente estes exemplares remete para as infinitas possibilidades que a  arte da 

escultura proporciona, seja figurativa ou afastando-se do Homem como medida, referindo os 

nomes de Alexandre Calder250 e Robert Muller251. Já numa outra entrevista, questionado sobre a 

Arte não Figurativa, o escultor afirmava que:  

 

Todos os caminhos da arte vão dar à eternidade (...). Por eles chegam as grandes 
mensagens dos vários conceitos artísticos, alguns opostos, mas de idêntico valor formal e com a 
mesma força de opinião. Cabe aqui um lugar-comum: a Arte é uma, mas os processos para a 
atingir são infinitos. Por isso há contradições, mas, sem elas, que seria da personalidade?252 

                                                 
248 FCG – DM 149/103, Recorte jornal com entrevista de Cristiano Lima a Leopoldo, 13-11-1969, p. 2. 
249 A obra de Henry Moore (1898-1986) data de 1952-53 e o exemplar que se mostra do Cavaliere é de 1953, embora 
Marino Marini (1901-1980) possua diversos.  
250 (1898-1970), escultor norte-americano conhecido pelos seus “mobiles”. A sua teoria sobre a Arte, baseia-se na 
disparidade existente entre a forma, o volume e o movimento. Frase retirada da Exposição Calder, Museu Vieira da 
Silva, Maio 1998. 
251 (1920-2003) escultor suiço cuja obra se aproxima de Calder. Cf. AAVV, Dictionnaire International de la 
Sculpture Moderne e Contemporaine, p. 381. 
252 FCG – DM 149/69, Recorte jornal com entrevista de Cândida Cortes a Leopoldo de Almeida, 18-3-1965,  p. 17. 
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Neste sentido, o escultor mostra-se atento ao que passa ao nível da escultura internacional e ao 

debate entre arte abstracta e figurativa, entendendo que ambas são válidas e meritórias, bem como 

reveladoras de temperamentos artísticos distintos. 

 

1.5.10. A Ideia do Museu Leopoldo de Almeida  

 

A primeira referência que encontrámos 

relativamente à doação do espólio do escultor é 

numa carta proveniente do Gabinete do Ministro 

das Obras Públicas, que em 18 de Março de 1967 

dá a conhecer à DGEMN, a conveniência em 

ampliar as instalações do escultor no pavilhão de 

Belém:         

 

 (...) por forma a poder recolher neste único local todos os trabalhos que hoje se 
encontram dispersos por vários ateliers e que o artista tem a intenção de legar ao Estado253. 
 
 
Em Abril de 1968 a imprensa notícia que se está a estudar a localização do Museu Leopoldo de 

Almeida, mencionando-se que a ideia nasceu de uma visita que o presidente da autarquia fez ao 

atelier do escultor e da necessidade que houve em construir um recinto para montar os gessos das 

estátuas equestres do Condestável e D. João I. Perante as duas peças o general França Borges 

pensou em juntar mais obras e criar-se um Museu, com o gesso do Infante D. Henrique (Lagos), 

medalhões, estatuetas, cabeças, o conjunto das esculturas do Padrão e algumas ainda não passadas 

a material definitivo como a maquete da estátua de Guerra Junqueiro254. 

 No final do mesmo ano de 1968 Leopoldo de Almeida escreve uma carta dirigida à 

Câmara Municipal de Lisboa, onde informa que decidiu doar grande parte do seu espólio à 

autarquia, demonstrando:  

 

                                                 
253 Cf. IHRU-DGEMN:DSARH-010/125-0082/104. 
254 Cf. Diário de Lisboa, 19-4-1968, p. 18. 
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a minha profunda gratidão à minha cidade natal pela concessão da “Medalha de Ouro da 
Cidade”255.  
 

O escultor propõe-se doar todo o espólio dos seus ateliers (no Pavilhão da Independência em 

Belém e na Rua Coelho da Rocha 69, porta 17), bem como todos os trabalhos que realizasse 

futuramente. 

           Para além das obras escultóricas, do espólio a doar faziam também 

parte cento e cinquenta desenhos, medalhas, fotografias das obras que não 

figurassem no Museu, livros de arte da sua biblioteca e algumas das 

condecorações com que foi agraciado ao longo da sua carreira artística256. 

Leopoldo de Almeida impõe somente uma condição para que a doação se 

efectue:        

 
todas as obras doadas devem estar sempre expostas, sendo apenas permitido que haja 

mudança periódica por outras que, devido ao seu grande número, não possam estar expostas e se 
encontrem porventura e momentaneamente na arrecadação, na oficina ou em outras 
dependências do Museu257.  

 

As obras só seriam cedidas quando o Museu estivesse concluído e em condições de as receber. O 

escultor pede ainda para que o Museu se chame simplesmente “Leopoldo de Almeida” e não 

“Mestre Leopoldo de Almeida”258. Para projectar o edifício que albergaria a colecção o artista 

sugere o nome do arquitecto José Maria Segurado, filho de Jorge Segurado, com quem Leopoldo 

trabalhou em inúmeros projectos e monumentos259. A entrada possuiria duas estátuas decorativas 

do escultor, para as quais ele chegou a fazer estudos260. 

Em sessão de Câmara o presidente propõe que se aceite a doação do escultor, com vista à 

organização de  um Museu. A proposta foi aprovada por unanimidade, tendo o vereador Hermano 

Saraiva pronunciado as seguintes palavras de apreço relativamente ao artista: 

                                                 
255 Cf. Museu da Cidade, Pasta Museu Leopoldo de Almeida, carta dactilografada pelo escultor à Câmara de Lisboa, 
9-12-1968, folha 4. 
256 A imagem é do Prémio do SNI, da autoria de António Duarte, que se encontra no Centro de Artes das Caldas da 
Rainha (LA-0021), fazendo parte da doação que a família efectivaria mais tarde. 
257 Cf. Museu da Cidade, Pasta Museu Leopoldo de Almeida, carta dactilografada pelo escultor à Câmara de Lisboa, 
9-12-1968, folha 4. 
258 Cf. Ibidem, p.5. 
259 Cf. Museu da Cidade, Pasta de Correspondência relativa à doação, carta dactilografada do escultor dirigida ao 
presidente da Câmara de Lisboa, 27-3-1968. 
260 Os modelos em gesso faziam parte do espólio a doar. Ver fichas de inventário 554 a 556 
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Essa dádiva, a mim, impressionou-me particularmente. Não é só por ser de um grande 
escultor que nasceu em Lisboa; é por ser de um grande escultor cujo espírito, de algum modo, 
exprime e traduz a própria alma lisboeta. O génio Lírico de Leopoldo de Almeida, a expressão, a 
vibração e a graciosidade que dá às suas imagens, são de certo modo uma expressão da própria 
alma lisboeta261. 

 

A Direcção dos Serviços de Urbanização e Obras da Câmara Municipal de Lisboa pronuncia-se no 

sentido de que se avalie a evolução dos estudos museográficos no que respeita à apresentação das 

obras de arte. Chama também a atenção para que, antes de se decidir por um novo projecto 

arquitectónico, se avaliem diversas hipóteses, nomeadamente o aproveitamento do património 

edificado da própria Câmara262. Para a escolha do local foi convidado a pronunciar-se o arquitecto 

Eugénio Correia263, Inspector Superior das Obras Públicas e membro da Academia de Belas Artes, 

que, para além do Palácio da Mitra chegou a ponderar a Quinta do Contador-Mór, o Depósito de 

maquetes de Santa Engrácia (Calçada do Cascão), o Palacete Monte-Real e o Depósito da Avenida 

da República264. Contudo, não será nesta década que a doação será efectivada, estendendo-se esta 

questão para a década de 70. 

 

                                                 
261 Cf. Actas CML, 18-4-1968, p.7. 
262 Cf. Museu da Cidade, Pasta de Correspondência relativa à doacção, Informação nº 3308, folha19. Em Junho de 
1969 era adjudicado o projecto das instalações eléctricas do Museu Mestre Leopoldo de Almeida. Cf. Acta CML, 19-
7-1969, p.21. 
263 (1897-1985) arquitecto que Leopoldo conhecia, uma vez que foi, com o arquitecto Paulino Montês, autor do 
edifício do Museu José Malhoa, para onde o escultor concebe a estátua do pintor que lhe dá nome e doa uma série de 
obras, como se analisou no capítulo anterior. É um dos nomes referidos por Jorge Segurado, como fazendo parte de 
um grupo em que Leopoldo também estava. Para a citação ver pág. 198-199. 
264 Cf. Rita Fragoso de Almeida, “História de uma Colecção”,  O Atelier de Leopoldo de Almeida, p. 57. 


