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Os Anos 70  

 

 Os últimos cinco anos de vida de Leopoldo de Almeida, não nos vão habituar à  prolixa 

produção escultórica que se verificou a partir da década de 30, mas é inaugurada nesta época uma 

das suas melhores obras públicas, a estátua que retrata o poeta Guerra Junqueiro, destinada à 

cidade do Porto. 

 

1.6.1. O Retrato e Auto-Retrato em Desenho e Escultura 

 

Os primeiros retratos da década são em desenho, para assinalarem a doença e morte do seu 

amigo Almada Negreiros. No papel, Leopoldo regista o pintor nos seus últimos dias, o que é  

intensificado pela legenda que acompanha o rosto e 

o traço ténue no papel: “O querido Almada visto por 

mim cobardemente da frincha do seu quarto do 

hospital de S. Luís”1. Este artista será registado em 

outros desenhos, uns da mesma época que este e 

outros em que é visivelmente mais novo2. Nos             

desenhos em que é retratado de frente, o pintor aparece de forma mais afirmativa no papel,  

      

com um recorte escultórico muito intenso3 e não deixa de ser 

relevante a diferença entre o traço forte e incisivo para retratar 

Almada ainda bem e de saúde, em contraste com o traço ténue de 

quem teme desenhar o caminho para a morte. Na tentativa de se 

encontrar uma ligação para a relação de ambos que fosse para além 

do desenho4, leu-se uma carta transcrita por Diogo de Macedo, 

com o título: “Carta que Almada Negreiros escreveu para  

Leopoldo de Almeida” e que se transcreve: 

 

                                                 
1 Ficha de inventário 562 
2 Fichas de inventário 562 a 565 
3 Ficha de inventário 565 
4 Contactámos com Sarah Afonso Ferreira uma das pessoas envolvidas na inventariação e catalogação do espólio de 
Almada Negreiros e ela disse-nos que não encontrou nenhuma referência a Leopoldo de Almeida. Na pág.163 Helena 
Almeida diz que eles eram amigos. 
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 Entre os artistas portugueses, os escultores foram sempre os menos numerosos. Ainda que 
entre os poucos tivemos também dos melhores, deve haver uma causa nas condições da vida 
portuguesa que nos desfavoreça nas tentativas da escultura. Ignoro-a. Sei apenas que 
determinadas regiões favorecem o aparecimento de escultores. Porquê? Também o não sei. Não é 
apenas a presença da abundância  ou qualidade de pedra que obriga um artista à escultura. Não 
me recordo de nenhum escultor da Itália que seja natural de Carrara. Deve ser, de verdade, 
mistério um artista ser escultor como já é um mistério um homem ser artista. 
 É nestas circunstâncias que me coloco, sempre, diante de uma obra de um artista: 
perplexo em face de um mistério. Um verdadeiro mistério, único. Há, muito mais, do que capricho 
ao encher uma tela, ao desbastar uma pedra, ao compor uma poesia; isto é, toda a consciência 
trás consigo muito mais inconsciência do que se nos afigura, e mais, creio que, quanta mais 
consciência, mais liberta se acha, em nós, uma acção que nos excede. 
 O caminho do artista é seguir-se. Transborda subjectivismo, persegue a objectividade.  E 
esta objectividade é única também, é a que corresponde ao seu mistério humano. 
 Estar atento a si próprio, não é de maneira nenhuma uma forma de egoísmo, mas sim o 
processo para se comprometer o eu no livro-aberto da vida. Quem foi que ensinou a toda a gente, 
grandes e pequenos, a ter essa consideração cheia de simpatia por tudo aquilo que leva a sua 
vida pela arte? Como dizia Blaise Pascal: “J´aime surtout ceux qui cherchent en guêmissaut”. 
 O mal entendido entre escolas de arte não vem do sentido do mistério humano, mas de 
circunstâncias subalternas, porém actuantes e capazes de distrair cada qual de si-mesmo. Os 
caminhos da arte são tantos quantos se tentarem. Lutar pelo próprio é ideal. Pretender vencer ou 
vencer os outros é tudo morrer. O único que nunca houve foram caminhos medíocres5. 
 

Parece ser uma carta de incentivo e elogio à escultura em geral para chegar ao escultor. Numa 

entrevista do ano de 1965, Leopoldo parafraseia o artista e meu grande amigo Almada Negreiros, 

quando ele dizia que: Picasso foi o artista que melhor soube fazer, através da sua obra, a revisão 

da História da Arte6. A relação de Leopoldo com Almada deve ter sido intensificada pelas obras 

em que participaram em conjunto: Monumento ao Infante e Igreja Nossa Senhora de Fátima nos 

anos 30, Seminário dos Olivais, Igreja de Santo Condestável, Cidade Universitária de Lisboa e 

Fundação Calouste Gulbenkian. 

Ainda no que respeita ao retrato em desenho, são representados os seus colaboradores 

Manuel Branco e Alfredo Gonçalves Henriques7, uma série de rostos, alguns identificados8 e 

outros que permacem incógnitos9, outros que se revelam cópias de pinturas10 e a sua mãe11. 

                                                 
5 FCG – DM 149/20, Manuscrito “Carta que Almada Negreiros escreveu para Leopoldo de Almeida”, s.d. 
6 FCG – DM 149/69, Recorte jornal com entrevista de Cândida Cortes a Leopoldo de Almeida, 18-3-1965,  p. 17. 
7 Fichas de inventário 590 e 591 
8 Ficha de inventário 596 
9 Fichas de inventário 596 a 599 
10 Ficha de inventário 593 e 600 
11 Ficha de inventário 601.  
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No que respeita ao retrato em vulto, para além daqueles que permanecem sem identificação 

precisa12, Leopoldo concebe o busto do Conde da Covilhã13, realiza um novo busto de Álvaro 

Pedro de Souza14, os retratos da Madre Josefa15 e do casal Medeiros e Almeida16. Relativamente a 

estes dois bustos conhecemos uma carta do escultor para o encomendador, onde o artista confessa 

que este lhe concedeu uma das maiores alegrias, ao dar-lhe a ver a sentida satisfação perante o 

retrato da sua esposa: 

 

A dor resignada de Vossa Excelência perante o busto de sua Amantíssima Esposa, bem 
como as suas palavras que então proferiu, tocaram-me profundamente o coração. 

Se por um lado lhe fiz mal remexendo-lhe na sua Eterna Dor, por outro lado tranquilizou-
me, como seu velho Amigo e como artista que julgou ter cumprido a sua difícil  missão17. 

 

Porém, nem sempre as cartas que o escultor escrevia a quem lhe fazia uma encomenda, tinham 

este tom de satisfação. Numa carta ao Almirante Sarmento Rodrigues, em que pelo modo como 

assina devia haver uma relação de amizade mais informal que a anterior18, o escultor desabafa 

relativamente ao busto de sua sogra que está a realizar, após ter feito a senhora pousar inúmeras 

vezes: 

 

Aconteceu que este testemunho, que eu tanto desejei que tivesse corpo e alma saiu parco 
em demasia. Ao findar o trabalho a minha insatisfação era grande e mesmo aparente atravez do 
meu continuo: -“tenham V.Exas paciência... mais uma sessão ainda...”19 
 

Esta carta vinha a acompanhar uma peça de escultura que ofertou ao Almirante pelos incómodos: 

uma miniatura em bronze da obra O Pensador. Não deixa de ser muito interessante a forma como 

sanciona a sua própria obra...20 

                                                 
12 Ficha de inventário 574 e 589 
13 Do qual não se possui imagem. A informação relativa a esta obra foi recolhida na documentação existente no 
Museu da Cidade de Lisboa, onde em carta de 28-4-1971, se lê que o artista recebeu 70 mil escudos pela modelação 
em barro e fomação em gesso do retrato, encomendado pelos funcionários da firma de pneus Mabor. 
14 Ficha de inventário 577. De referir que o contacto entre o banqueiro e o escultor data dos anos 30, quando realiza a 
decoração arquitectónica e as esculturas de vulto para o Casal de Monserrate. Para imagem das peças ver fichas de 
inventário 100 a 107. 
15 Ficha de Inventário 586 
16 Ficha de Inventário 587 
17 Cf. FMA, Carta Leopoldo de Almeida a António Medeiros e Almeida, 9-5-1973. 
18 abraça-o o seu  grato amigo. 
19 Arquivo Particular, Carta de Leopoldo ao Almirante Sarmento Rodrigues, s.d. Uma vez que a carta vai dirigida ao 
Almirante enquanto Ministro das Colónias podemos balizar cronologicamente entre 1950-1958. 
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 O retrato de Artur Portela, concebido na década anterior, é passado a bronze e inaugurado 

numa Praça em Benfica. Em relevo, Leopoldo realiza um retrato para uma lápide21 e ainda as 

efígies de Álvaro Pedro de Souza e do irmão Mário Luiz de Sousa22, de Alfredo da Silva, em 

medalha23 e medalhão24, Manuel de Melo25, Américo Tomás para figurar num medalhão destinado 

à Central com o seu nome no Funchal26 e, do Marechal Carmona27. 

No que concerne ao auto-retrato, Leopoldo mostra-se-nos de perfil28 e quase de frente, 

sendo o exemplar datado de 1974, revelador de uma tristeza e desalento profundo29. Em contraste, 

existe um exemplar que se distingue dos restantes, por encarar o observador de frente com um 

olhar de inquietação30, o que não é invulgar nos artistas, que no estudo do seu próprio rosto, usam 

expressões exageradas, limitando a mímica aos olhos31. Feito por livre iniciativa, e confrontado 

consigo mesmo, o auto-retrato, revela-se como expressão directa da compulsão interna do artista, 

revelando-se como um monólogo íntimo e denunciador da sua personalidade32. 

 

No caso dos desenhos que se mostram, 

parecem demonstrar dois estados de 

alma distintos, uma vez que datam de 

épocas diferentes. O vigor  e inquietação 

do retrato da esquerda contrasta 

profundamente com o desenho da 

direita, onde o escultor se representa de 

forma mais tímida,  estando de saída da 

vida. Será na forma do auto-retrato em 

desenho que Leopoldo nos mostra a sua expressão mais autêntica?  

                                                                                                                                                                
20 Infelizmente não foi possível localizar o busto… 
21 Ficha de Inventário 602 
22 Cf. Diário de Lisboa, 7-8-1970, p. 8.  Para maior detalhe sobre a peça ver ficha de inventário 560. 
23 Ficha de inventário 575 
24 Cf. Diário de Lisboa, 20-6-1971, p. 8. Ficha de inventário 576 
25 Ficha de inventário 603 
26 Ficha de inventário 576 
27 Cf. Diário de Lisboa, 30-10-1970, p. 8. Não artigo não se refere a autoria mas a obra é de Leopoldo. Ficha de 
inventário 560 
28 Ficha de inventário 605 e 606 
29 Ficha de inventário 605 
30 Ficha de inventário 606 
31 Cf. Kirk Varnedoe, “Les autoportraits de Picasso”, Picasso et Le Portrait, p. 123. 
32 Cf. Oskar Batschmann, The Artista in the Modern World, p. 115-116. 
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 Na auto-representação o artista elege-se como objecto do acto criativo33, comportando 

simultaneamente duas condições contrárias: a sinceridade, porque não se pode aceitar que um 

retrato seja enganoso e, o artifício, porque não se pode ver sem a mediação de um espelho34. 

Enquanto espectadores, temos a tendência para projectar a nossa entidade na imagem que temos 

diante de nós, o que se revela um constrangimento poderoso na análise do auto-retrato, onde o 

artista revela o entendimento que tem de si próprio35. Neste sentido a auto-representação é um 

ego-documento ideal,  oferecendo-se o artista como o valor mais alto36.  

 

1.6.2. A figura feminina e masculina 

 

 No que concerne à figuração do corpo feminino, Leopoldo realiza duas figuras decorativas, 

que se relacionam com exemplares do final da década de 60, nomeadamente a peça para a Estufa 

Fria, Menina calçando a meia, que agora no papel, assume uma pose bem mais ousada37. Na 

senda da figura feminina desenhada e transformada em volume, Leopoldo possui uma série de 

exemplares, em que podemos relacionar o desenho com a peça escultórica. Na alegoria A Culpa 

essa relação é bem visível38, assim como na obra que intitula A Porca da Vida 39, que parecem 

estar relacionadas, quer ao nível do tema bem como da concepção, uma vez que a atitude 

predominante é o desalento e a pose de vencido da vida40, o que contagia também a peças de 

pequeno formato, onde parece ser o desespero que as anima41. Retoma mais uma vez a temática do 

Êxtase, realizando duas concepções bem distintas, quer em termos de escala bem como ao nível da 

tensão existente em cada uma das peças42.  

                                                 
33 Cf. António Rodrigues, “O Rosto do Espelho”, O Rosto da Máscara, p. 21. 
34 Cf. Julian Gallego, Los Autorretratos de Goya, p. 13. 
35 Cf. T.J. Clark, “The look of self-portraiture”, Self-Portrait, p. 64. 
36 Cf. Koerner, Joseph Leo, “Self-portraiture direct and oblique”, Self-Portrait, p. 70. 
37 Ficha de inventário 567 
38 Ficha de inventário 568 
39 Ficha de inventário 569 
40 Uma das primeiras obras que Leopoldo realiza após terminar o curso de escultura tem precisamente o nome de 
Vencido da Vida e data de 1922. Ficha de inventário 18 
41 Ficha de inventário 570 
42 Ficha de inventário 571. As peças de pequeno formato, segundo informação cedida oralmente por quem viu a 
colecção na altura em que a familia a queria doar ao Museu da Cidade, eram em terracotta e estavam preparadas para 
serem enviadas para Madrid, para a Fundução Capa, para serem fundidas em bronze. 
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 Relativamente a concepções de âmbito mais livre revisita o grupo escultórico O Beijo43, 

que havia concebido na década anterior, recaindo a sua preferência pela figura feminina isolada, 

plena na sua nudez44 e resignada na continuidade da vida45. Ao nível do desenho existem dois 

exemplares onde assumem a totalidade do papel em representações muito distintas: uma em que 

parece representar a Dor46, naquilo que parece ser um estudo para um túmulo47; e noutra em que se 

revela como uma desportista48. 

 Outra obra muito curiosa, é a que o artista intitula de Luta Pelo Poder, em que três homens 

disputam uma espada erguida ao alto49, da qual faz mais do que um exemplar. No ano de 1972 

Leopoldo de Almeida concebe uma peça atlética, O Archeiro50, modela uma peça estranhíssima, 

que talvez possa ser entendida como uma recriação da figura de Laooconte51 e volta a revisitar o 

tema da Morte Civil 52. 

 

1.6.3. As Estátuas 

 

Logo no ano de 1970 retoma o belo retrato de Eça de Queirós que havia realizado para a 

Póvoa de Varzim53. Em 1971 é inaugurada a estátua equestre de D. João I, analisada e mostrada no 

capítulo anterior54 e que é assinalada na imprensa de uma forma tímida e lacónica55. O arquitecto 

Jorge Segurado, ainda antes da peça ser inaugurada já se insurgia contra o silêncio da crítica: 

 

Mas...ó críticos da minha terra onde estais?! Ó críticos de todo o mundo: Vinde cá! Olhai 
esta obra! E, depois de regaladamente a teres apreciado, podereis, decerto, em boa justiça e com 

                                                 
43 Ficha de inventário 581 
44 Fichas de inventário 582 e 583 
45 Ficha de inventário 583 
46 Uma das alegorias representadas no cemitério oitocentista. Cf. Rita Mega, “Escultura Funerária”, Dicionário de 
Escultura Portuguesa, p. 267. 
47 Ficha de inventário 594. Neste âmbito Leopoldo realiza ainda mais desenhos que se podem ver na ficha de 
inventário 595 
48 Ficha de inventário 594 
49 Ficha de inventário 572 
50 Ficha de inventário 588 
51 Ficha de inventário 592 
52 Ficha de inventário 602 
53 Ficha de inventário 573 
54 Ficha de inventário 493 
55 Cf. Diário de Lisboa, 30-12-1971, p. 1. Para a ausência de crítica à obra ver as palavras de Jorge Segurado na ficha 
de inventário 492 
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entusiasmo, dizer como eu em franca admiração, aqui vos digo: Arraial! Arraial! Pelo mui 
grande mestre escultor Leopoldo de Portugal56. 
 

   

Para o espaço público Leopoldo de Almeida recria a 

estátua do Marechal Carmona, que a cidade de Lisboa 

pretendia agora erguer em Monumento. Concebida no 

final da década de 30 para um evento efémero, a 

Exposição de Nova Iorque, seria agora inserida numa 

peça arquitectónica de Jorge Segurado57. A estátua é 

muito semelhante à realizada em 1938, com excepção do 

motivo vegetal que se encontrava ao nível das pernas do 

estadista, que nesta versão desaparece. A obra era tida 

como de: 

                  uma beleza gélida, sem alma, meramente decorativa, mas cumprindo muito bem as 
funções para que fora criada, tal como, depois, quando a colocaram ao cimo do Campo Grande58. 
 

Esta foi uma das suas primeiras estátuas de Leopoldo a ser apeada da Praça Pública59,   

 

encontrando-se hoje nos jardins do Museu da Cidade de Lisboa, 

totalmente desenquadrada do local para onde foi concebida60. Mas, 

como entendem alguns autores, este desenquadramento do conjunto 

arquitectural para a qual foi concebida, concentra em si uma 

individualidade sagrada, uma vez que a idolatria de que uma escultura 

é possuidora é activa, ou seja, ao depormos uma estátua estamos a 

aprisionar uma virtude que, o bloco de bronze que se toca e que se vê, 

possui61. O que nos parece difícil no caso de Carmona, entalado entre 

o Pavilhão Branco e a Faculdade de Ciências da Universidade de  

Lisboa...  

                                                 
56 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, nº 1, 3ª série, p. 67-68. 
57 Ficha de inventário 561 
58 Joaquim Saial, op.cit., p.136. 
59 Foi colocada num depósito camarário, estando, a 20 de Agosto de 1997 no depósito do Colégio Champagnat. 
60 Para crítica relativamente a este assunto ver ficha de inventário 561 
61 Cf. Vitor Manuel Correia,  Arte Pública: sua identidade e função, p. 97. 
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 Realiza ainda o esboceto da estátua de António Maria Santos da Cunha62, obra que só seria 

passada a bronze anos mais tarde, mas a obra que, em nosso entender, marca a década é a estátua 

de Guerra Junqueiro63. Retomando mais uma vez a tradição que lhe cabia de retratar escritores que 

fizeram parte dos “Vencidos da Vida”64, Leopoldo vai fazer o retrato do autor do Padre Eterno. 

Esta obra, bem como o local para onde foi concebida e, onde ainda hoje se mantém, combinam 

uma harmonia perfeita. Leopoldo opta por representar o poeta no fim da vida: 

 

 (…) concebendo-o, algo ironicamente, segundo a imagem do Padre Eterno que o poeta 
durante a sua vida de militante anticlerical satirizou, e que depois, no recolhimento de Freixo de 
Espada a Cinta, para onde se retirou, caldeou com um simbolismo panteísta e místico, 
caracterizando melhor do que ninguém o ambiente fin-de-siècle nortenho, arreigado e 
saudosista65. 
 

 

Saliente-se que o escultor não concebe que 

a estátua do escritor possa ter outra pose, 

realizando somente duas versões muito 

similares, e que submete à aprovação da 

Comissão Municipal de Arte e 

Arqueologia, que escolhe a versão B66. Na 

representação adoptada, Guerra Junqueiro 

é figurado sentado, com o olhar ausente, 
 

coberto por pesadas roupagens. A expressão é de tranquilidade, alheamento e resignação. Esta 

estátua parece ser o resultado de dois homens no fim da fim: o escultor, que morreria poucos anos 

após a modelar, representa o escritor talvez tendo em mente as suas próprias palavras, proferidas 

em Janeiro de 1923, meses antes de falecer: 

 

 Quero acabar na paz de Deus os meus últimos dias. Entro definitivamente em religião. 
Saio desta atmosfera de ódios, onde a minha alma sufoca e não pode viver mais um momento. 
Não me desinteresso da minha Pátria. Dei-lhes tudo o que lhe podia dar. Todas as forças da 
minha inteligência, todo o sangue do meu coração, as horas mais altas do meu espírito, os 
momentos mais belos da minha vontade e do meu ser67. 
                                                 
62 Ficha de inventário 609 
63 Ficha de inventário 604 
64 Para além de Guerra Junqueiro, o escultor já havia retratado Ramalho Ortigão, Oliveira Martins e Eça de Queiroz. 
65 José Guilherme Ribeiro Pinto de Abreu, A Escultura no Espaço Público do Porto no Século XX, p. 213. 
66 Cf. Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, Parecer nº 81/70, 9-7-1970. 
67 Cf. Lopes d´Oliveira, Guerra Junqueiro: A sua vida e a sua obra, vol.III, p. 495. 
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A realização do retrato foi acompanhado pela Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, que o 

considerou: 

 

 uma obra que pela sua feliz concepção e excelente qualidade escultórica merece inteira 
aprovação e aplauso (...)68.  
 

Na documentação consultada é referido que o escultor tem um especial empenho nesta obra, 

admirando profundamente o poeta, que viu e conheceu no final da sua vida69. Pode pensar-se que a 

escolha para o retrato teve como fonte iconográfica fotografias ou pinturas70, porém, Leopoldo 

representa-o tal como o conheceu, na intimidade familiar, sentado numa cadeira, em 1923, em 

Lisboa, na casa onde viria a falecer71. Ou seja, Leopoldo, na fase final da sua vida, faz uma estátua 

de alguém que conheceu, também no final da vida...     

 No que diz respeito ao local onde seria colocada, a Comissão tinha algumas dúvidas 

relativamente à dimensão da estátua, chamando a atenção do escultor, para que o tamanho 

definitivo não fosse excedido72. José Guilherme de Abreu entende que este receio por parte da 

referida Comissão está ligado à não admiração pela escala desmesurada da estatuária de Leopoldo 

de Almeida: 

 

 Por aqui passa, também, o contraste entre uma concepção agigantada da estatuária 
comemorativa, comum aliás, aos regimes autoritários, e uma estatuária mais comedida que se 
entende e resiste dentro da continuidade formal do próprio academismo73. 
 
Talvez a afirmação do autor seja exagerada, uma vez que o escultor era muito experiente e 

exigente consigo próprio, não realizando somente peças “agigantadas”. Nesse sentido, Leopoldo 

responde às dúvidas da Comissão: 

                                                 
68 Arquivo Geral CMP-CMAA-Actas, Acta 2-6-1970, fl. 3. 
69 Cf. Arquivo Geral CMP-Registo Geral 8278/69, Documento de 6-10-1969.  
70 Exemplares conhecidos de Leopoldo seriam certamente os retratos do escritor pintados por Alberto Carneiro e 
Columbano. 
71 Cf. Arquivo Geral CMP-Registo Geral 8278/69 
72 Cf. Comissão Municipal de Arte e Arqueologia, Parecer nº 82/70 citado em José Guilherme Ribeiro Pinto de 
Abreu, A Escultura no Espaço Público do Porto no Século XX, p. 214. 
73 Ibidem, p. 214. 
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           Para o estudo das suas dimensões passei várias horas 
nas duas visitas que, para o efeito, realizei ao local a que se 
destina a figura a ter acertado na sua proporção, para além 
da escala humana e contando sempre com o indispensável 
arranjo do local (...). Sendo a estátua para o ar livre que só 
por si a fará diminuir nas suas dimensões é também de 
considerar o seu ambiente de arvoredo, que se uniformisará 
com o verde da estátua  (...).  Para que o seu acerto seja 
absoluto como é meu inteiro desejo, proponho a V. Exa, 
Senhor Presidente, que, a título experimental, se coloque no 
local a que se destina, o seu modelo em gesso patinado na cor 
do bronze (...). Assim manda o desejo de todos e a minha 
consciência profissional74. 

  

 Com esta estátua, o Porto fica com os melhores exemplares de estátuas retrato de Leopoldo 

de Almeida, ou seja, Ramalho Ortigão e Eça de Queirós75. Com a realização deste retrato, é como 

se o círculo iniciado na década de 20 e 30, em que o escultor se detinha de forma mais cuidada na 

forma e no sentimento que uma estátua podia veicular, se fechasse, formando uma harmonia 

completa no que se refere às obras da juventude e do fim da vida, como se tudo o que fez 

entretanto o tivesse desviado dessa capacidade de conceder expressão à imagem do corpo humano. 

  

1.6.4. A escultura, exposições, condecorações, homenagens, o fim da vida 

 

No ano em que concebe a Medalha do Congresso de Reabilitação76, 1970, Leopoldo toma 

parte na sessão da Academia Nacional de Belas Artes, dedicada a preparar a homenagem a 

Reynaldo dos Santos77 e, participa na Exposição Colectiva a favor do Centro Infantil Helen Keller, 

inaugurada pelo Chefe de Estado, com as obras: Baixo-relevo (terracota)78, Duas cabeças de Anjo 

(terracota), Duas cabeças de Anjo (terracota)79.  É convidado para um almoço que tem lugar na 

                                                 
74 Arquivo Geral CMP-Registo Geral 8278/69, Carta de Leopoldo, 12-7-1970. 
75 Fichas de inventário 322 e 327. De salientar que Lisboa havia inaugurado na década anterior (11-1-1968) uma 
estátua de Guerra Juqueiro, da autoria de Lagoa Henriques. 
76 Ficha de inventário 566 
77 Cf. Belas Artes – Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, nº 27, Acta nº 366. A homenagem teve lugar no 
dia 19 de Fevereiro de 1975. Cf. AAVV, Sessão de Homenagem da Academia Nacional de Belas Artes aos falecidos 
Presidentes Prof. Doutor Reynaldo dos Santos e arquitecto Raul Lino. 
78 Ficha de Inventário 558 
79 Ficha de Inventário 557 
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Casa Museu Guerra Junqueiro80, com vista à realização da estátua do poeta, ideia que remonta à 

década de 60, apresentando agora a versão final, no local a que se destinava81. É distinguido com o 

grau de Grande Oficial da Ordem de Santiago de Espada82 pelo Presidente da República, que para 

o efeito se desloca ao seu atelier, confessando Leopoldo que esse é o momento mais alto da sua 

vida83. 

No ano de 1971 integra o júri para o Monumento a Santo António a erigir em Lisboa84 e do 

Prémio Júlio Mardel85. O seu nome aparece numa listagem de nomes que poderiam vir a executar 

a figura alegórica metálica  destinada à entrada do Ministério das Obras Públicas e 

Comunicações86. Datam deste anos as medalhas alusivas ao Aniversário do Laboratório de 

Engenharia Nuclear, ao centenário da Casa Pinto Basto87, e de homenagem ao engenheiro Arantes 

e Oliveira88, já retratado em busto na década anterior. 

Em Janeiro de 1972, poucos dias depois da inauguração da estátua equestre de D. João I na 

Praça da Figueira, o escultor António Duarte, em sessão da Academia Nacional de Belas Artes, 

concede um voto de congratulação ao escultor e ao arquitecto pelo monumento89.  Em Fevereiro 

Leopoldo recebe no seu atelier o Chefe de Estado, de forma a apreciar a estátua do Cardeal 

Teodósio Gouveia destinada a Lourenço Marques, projecto que já vinha da década anterior90, 

estando presentes, entre outras personalidades, o escultor António Duarte91. Concebe duas 

medalhas, a que comemora a Visita Presidencial ao Brasil92  e a do 25º Aniversário da Secção 

Auxiliar Feminina da Cruz Vermelha Portuguesa (1972)93. 

                                                 
80 Cf. Diário de Lisboa, 6-5-1970, p. 8. 
81 Ficha de Inventário 559. Para o exemplar dos anos 60 ver ficha de inventário 471. 
82 Esta Ordem distingue o mérito literário, científico e artístico. Leopoldo condecora, no mesmo ano, o arquitecto 
inglês Sir John Leslie Martin com a mesma Ordem. Cf. Diário da Manhã, 11-7-1970. 
83 FCG – DM 149/106, Recorte jornal, 16-2-1970. 
84 O 1º prémio foi concedido ao escultor António Duarte. 
85 Cf. Belas Artes – Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, nº27, p.135. 
86 Cf. DGEMN-DSARH-010/000-103, Documento 192. Aparecem também os nomes de Barata Feyo, António 
Duarte, António Paiva, Helder Baptista e Martins Correia. Porém, no mesmo documento está uma anotação à mão que 
sugere que se consulte o escultor António Duarte. 
87 Fichas de inventário 578 e 579 
88 Fichas de inventário 580 
89 Cf. ANBA, Livro de Actas V, Acta 384, 11-1-1972, fl. 186. 
90 Para imagem da peça ver ficha de inventário 478, para a história do monumento ver fichas de inventário 478 e 479. 
91 Cf. FCG – DM 149/123, Recorte jornal, 4-2-1972. 
92 Ficha de Inventário 584 
93 Ficha de Inventário 585 
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Na sessão da Academia Nacional de Belas Artes, o 

arquitecto Eugénio Correia propõe um voto de congratulação, que 

é aprovado por unanimidade, pela justa homenagem prestada pelo 

cenáculo artístico-literário Tábua Rasa94, a Leopoldo de 

Almeida95. A sessão de homenagem ao escultor aconteceu no dia 

24 de Maio, sendo eternizado pelo lápis caricatural de António 

Teixeira Cabral96. Estiveram presentes na homenagem mais de 

cem pessoas, destacando-se os nomes das pessoas que dirigiram 

palavras ao artista: o jornalista Armando de Aguiar, o pintor 
          

Severo Portela, Luís de Oliveira Guimarães97, a aluna e artista Ana Maria Pereira de Almeida, o 

comendador Júlio Navarro Cabral98. Coube também a Leopoldo proferir palavras de 

agradecimento, referindo que a sua vida de artista plástico esteve sempre ao serviço de um grande 

ideal e manifestando o desejo de continuar a trabalhar enquanto as forças o permitirem. Agradeceu 

a homenagem e proferiu palavras de apreço ao pintor Severo Portela e ao arquitecto Raul Lino99. 

Por esta época é enviado um texto ao  Presidente do Conselho, no sentido de o informar da 

decisão de Leopoldo de Almeida em doar a sua colecção à cidade de Lisboa, com a condição de 

um edifício que a abrigasse e acolhesse.  Quem escreve o “Memorial” informa que está sendo 

constituída uma Liga dos Amigos de Leopoldo de Almeida, que pretendem zelar para que não se 

perca esse importante património artístico e cultural, contando com nomes como o do Almirante 

                                                 
94 Cenáculo artístico e literário fundado em 1948. (…) um grupo de artistas e homens de letras fundou este cenáculo a 
que, em boa hora, deu o nome de Tábua Rasa, pois dentro dele não havia distinções  nem prerrogativas. Cf. João 
Filipe Paço d´Arcos; Maria do Carmo Paço d´Arcos, Joaquim Paço d´Arcos – Correspondência e textos dispersos 
1942-1979, p. 414. Para nomes de pessoas que fizeram parte deste cenáculo cf. Ibidem, p. 414-415. 
95 Cf. Belas Artes – Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, nº 28-29, Acta nº 390. 
96 Cf. FCG – DM 149/125, Recorte de jornal, 1-6-1972. António Teixeira Cabral (1910-1980),  tinha um grande 
respeito e admiração pelos personagens da vida intellectual e artística, os quais fixou muitas vezes para a eternidade 
no seu traço sintético. Para as palavras citadas e caricaturas cf. Osvaldo de Sousa, Teixeira Cabral – A Caricatura da 
Síntese, p. 12. De salientar que o caricaturista se auto-retrata em busto…talvez porque esteja a representar um 
escultor, uma vez que nas restantes caricaturas que fazem parte da obra mencionada, ele está representado de corpo 
inteiro… 
97 (1900-1998), Advogado, jornalista e escritor. 
98 Presidente da Comissão que promoveu a homenagem. 
99 Cf. FCG – DM 149/124, Recorte de jornal, 25-5-1972. Para além dos presentes Leopoldo recebeu telegramas de: 
Almirante Américo Tomás, Vitorino Nemésio, que fazia parte do Cenáculo, Joaquim Paço d´Arcos (1908-1979) que 
chegou a ser presidente de honra do Cenáculo em 1976, Rodrigues Cavalheiro, pintores Henrique Medina, Pedro Cruz 
(1888-1980), Varela Aldemira, jornalista Luís Lupi, que nas suas memórias refere o nome de Leopoldo como 
presença assídua na mesma mesa d´A Brasileira cerca de 1929 (Cf. Luis C. Lupi, Memórias, Vol. I, p. 87), António 
Valdemar, Julio Cavola, Germana Tanger (1920-), encenadora e declamadora, tendo sido professora de dicção do 
Conservatório Nacional. 
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Sarmento Rodrigues e o engenheiro Arantes e Oliveira100. O que leva esta Liga de Amigos a 

contactar o estadista, é o facto de ter ocorrido o incêndio que destruiu vários ateliers em Belém e, é 

com esse receio, que lhe pedem para que visite o atelier do escultor: 

 

para que, com a sua presença e, de certo, com o seu alto patrocínio, se apresse a execução 
de tudo o que for necessário para a obtenção e defesa do património artístico de um dos mais 
distintos escultores portugueses de todos os tempos101. 

 

Assim acontece no dia 8 de Dezembro de 1972, Marcelo Caetano visita o atelier de Belém, 

prometendo contactar com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, no sentido de a obra ser 

preservada102. O artista fica profundamente comovido com esta visita: 

 

A data de 8 de Dezembro de 1972 ficou indelevelmente gravado no meu coração e no meu 
espírito como uma das maiores e mais consoladoras da minha já longa vida de escultor. 

Foi esse dia ímpar para mim, um grande estímulo para prosseguir no meu apaixonante e 
incansável labor. 

A presença de Vossa Excelência, Senhor Presidente, a sua elevada estatura mental, moral 
e política continuarão a manter acesa para sempre no meu “atelier”, a luz fulgurante do seu 
Altíssimo Espírito, do seu recto e bondoso carácter e assim, pelo estímulo que me insuflaram, 
reflectir-se-ha, certamente, na minha obra futura103. 
  

Na companhia do escultor, estavam no seu atelier para receberem o Presidente do Conselho, os 

arquitectos Raul Lino, Jorge Segurado, Cristino da Silva, Francisco Sabino Correia, Eugénio 

Correia, pintor Severo Portela, escultor António Navarro104, os engenheiros Manuel de Sá e 

Melo105, Branco Cabral e Viriato Campos, Lázaro Portela e Mesquita de Lima, Saavedra 

Machado106, Amadeu Gaudêncio107, Maria Helena Coimbra108 e o professor Agostinho da Silva109. 

                                                 
100 Ambos retratados por Leopoldo nas fichas de inventário 544 e 538. Pensamos que faziam parte da mesma Liga o 
pintor Severo Portela e o arquitecto Eugénio Correia, uma vez que foram os grandes impulsionadores para que a 
doacção se efectivasse, como se irá ver adiante. 
101 ANTT-SGPCM-NT 5-Proc. 227-Doc.1 
102 Cf. Diário de Lisboa, 9-12-1972, p. 2. 
103 ANTT-TT-PS/AMC-12-3, Caixa 14, Carta de Leopoldo de Almeida a Marcelo Caetano, 14-12-1972. 
104 Pensamos ser o escultor António Navarro Santafé (1906-1983), escultor espanhol que foi discípulo de Benlliure. 
105 Engenheiro que Leopoldo conhece na Exposição do Mundo Português e com quem se irá cruzar em inúmeras 
obras públicas e projectos: Projecto de Urbanização da Torre de Belém (ficha de inventário 239), Cidade Universitária 
de Coimbra (ficha de inventário 372 e 509), Monumento aos Heróis do Ultramar (ficha de inventário 419-420), 
Monumento Infante D. Henrique (ficha de inventário 431). 
106 (1932-)Director do Museu José Malhoa e fundador do Museu da Nazaré (Dr. Joaquim Manso). 
107 (1890-1980), industrial da construção civil que deixou o seu nome ligado a obras em que Leopoldo participou: 
Igreja Nossa Senhora de Fátima e Banco Nacional Ultramarino.  
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No ano de 1973 a RTP faz um programa intitulado “Sabe quem é Mestre Leopoldo de 

Almeida”110, em que durante quase uma hora se visita o escultor no seu atelier.  Essa entrevista 

tem muito interesse e já a mencionámos inúmeras vezes, pois é uma conversa com o artista, onde 

ele fala de si e da sua obra. Confessa a sua admiração por Francisco Franco, que sempre 

considerei um grande escultor e fala da sua experiência de professor entendendo que se aprende 

muito a ensinar. Questionado sobre a sua obra preferida o escultor responde: 

 

 Talvez pela dificuldade que enfrentei para a resolver, é a estátua equestre Nuno Álvares 
Pereira. O trabalho foi  tão exaustivo que eu tenho grande estima por esta estátua111. 
 

Confessa que não gosta de todas as obras que habitam o espaço do seu atelier de Belém, mas elas 

estão  lá para o seu esclarecimento, ou seja, para o lembrar do que é que faria diferente. 

Questionado sobre qual dos seus colaboradores recorda com mais saudade a resposta de Leopoldo 

é pronta, do grande amigo Cottinelli Telmo. É sempre com emoção que o recordo. 

No mesmo ano de 1973 é-lhe concedida a medalha da Benemerência pela Comissão 

Executiva da Cruz Vermelha, por ter sido o autor da Medalha Comemorativa do 25º Aniversário 

da Secção Auxiliar Feminina da Cruz Vermelha Portuguesa112. Em Dezembro, Leopoldo propõe 

ao Estado a venda de uma cabeça de Salazar em bronze113. Não sabemos qual o seu destino, 

porém, quem a viu, comparou-a com o exemplar de Francisco Franco: 

 

 Trata-se de uma magnífica obra que se adequará muito bem ao fim em vista114. 

 

Não foi possível localizar a obra, embora tenhamos visto uma imagem115, onde o estadista está 

representado com a beca académica, tal como o exemplar do escultor madeirense. 

                                                                                                                                                                
108 Conservadora do Museu José Malhoa e do Museu de Arte Popular (Lisboa), sendo também professora da Escola 
Industrial e Comercial das Caldas da Rainha. 
109 Cf. FCG – DM 149/126, Recorte jornal, 9-12-1972. 
110 Cf. Arquivo da RTP-Documento 730016400. 
111 Ibidem. 
112 Ficha de Inventário 585 
113 Cf. DGEMN-DSARH-010/000-103, Doc. 241-Proposta de Leopoldo para vender a peça no valor de 36 mil 
escudos. 
114 Cf. IHRU-DGEMN-DSARH-010/000-103, Doc. 244. Pensamos que este busto esteve presente na exposição “As 
Artes ao Serviço da Nação” em 1966. 
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 Ainda em vida Leopoldo verá três das suas obras serem violentadas: a estátua Mulheres 

Portuguesas Gratas a Salazar é decapitada116, a que representava o Marechal Carmona,   

 

inaugurada pouco tempo antes, seria deposta do pedestal117 e a 

estátua de Salazar em Santa Comba Dão ficaria sem cabeça118. 

Calcula-se que não deve ter sido de ânimo leve que terá aceite tais 

atitudes para com as suas peças escultóricas, apesar da época ser de 

efervescência política e, como ainda hoje acontece119 os homens de 

bronze ou as mulheres a eles associadas (no caso da peça Mulheres 

Portuguesas Gratas a Salazar), são os primeiros a ser atacados, 

pois estão na Praça Pública ao alcance e à mercê de todos. Nos 

restantes regimes fascistas as estátuas de Hitler e Mussolini também foram retiradas do espaço 

público120, com a excepção do país vizinho, uma vez que somente no século XXI foi retirada a 

última estátua equestre de Franco121. 

 Ao aniquilar o monumento, simboliza-se a queda do regime que o mandou erigir122. Mas 

para o seu criador, a tristeza em as ver serem destruídas deve ter sido grande... A estátua de 

                                                                                                                                                                
115 No Museu da Cidade de Lisboa, Dossier Fotografias-Leopoldo de Almeida. Este dossier tem fotocópias das 
fotografias que os familiares do escultor cederam para a Exposição “O Atelier de Leopoldo de Almeida” (1998). 
Conhece-se uma cabeça de Salazar da sua autoria, em terracotta, datada de 1949, referida na ficha de inventário 208. 
116 Se não fosse a legenda no pedestal da estátua estamos em crer que ela ainda se encontrava no Jardim da Imprensa.  
A decapitação de estátuas portuguesas estendeu-se aos territórios ultramarinos: a estátua de Camões que se encontrava 
no Lubito foi decapitada e coberta com panos pretos, até acabar por ser retirada. Cf. Francisco Castro Rodrigues, Um 
Cesto de Cerejas, p. 339-340. Em Macau, para onde Maximiano Alves concebeu uma estátua equestre do governador 
Ferreira do Amaral, inaugurada em 1940 e que também foi decapitada. Porém, essa obra, que, em nosso entender 
reflecte uma atitude de poder e submissão, uma vez que o governador tem na mão uma vergasta, foi enviada para 
Portugal nos anos 90 e hoje encontra-se restaurada e no Bairro da Encarnação em Lisboa. 
117 Ficha de inventário 561 
118 Ficha de inventário 467. A decapitação de estátuas não era um exclusivo da sociedade portuguesa, como se 
percebe pelo episódio passado com a estátua de Nelson. Cf. Diário de Lisboa, 17-4-1966, p. 15. 
119 Estamos a pensar na deposição da estátua de Saddam Hussein, no Iraque. A deposição de estátuas não aconteceu 
somente a obras de Leopoldo de Almeida. A título de exemplo refira-se que, em Angola, no dia 12 de Novembro de 
1975 a estátua de Norton de Matos, do escultor Euclides Vaz (1916-1991), foi deposta. Para imagem Cf. Dário 
Gamboni, The Destruction of Art, p. 110.  Apesar disso, hoje está perto do lugar onde outrora se impunha de forma 
digna. Cf. http://afonsoloureiro.net/blog/?p=2118 
120 Lembramos a imagem fortissima do filme Vincere de Marco Bellocchio (2010), onde no final se vê um busto de 
Mussolini a ser esmagado. 
121 Foi retirada de Zaragosa em 2005. 
122 Cf. Dário Gamboni, The Destruction of Art, p. 51. Num conto do escritor iraniano Hushang Golshini (1937-), é 
descrito em pormenor a destruição e queda do pedestal da estátua equestre do Xá. Cf. AAVV,  Um bom escritor é um 
escritor morto, p. 27-30. 
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Salazar de Francisco Franco, que se encontrava no SNI foi poupada à destruição123. No que diz 

respeito a retirar da praça pública as esculturas que lembram as épocas de repressão e ditadura, 

José Cardoso Pires, através de uma das suas personagens, sugere uma outra atitude: 

  
 (…) um grupo de intelectuais, contou Bernardes, tinha proposto que as estátuas de Salazar 
e dos seus sicários não fossem apeadas e armazenadas no sotão dos municípios mas mantidas in 
loco e acrescentadas da sua verdadeira biografia nas instituições do fascismo (polícia política, 
censura, corrupção económica, ectecétara)124.  
 

Relativamente à destruição de determinadas obras de escultura pública, talvez a explicação de 

Abel Salazar seja clara:  

 

 Quando o homem ergue um ídolo, seja terrestre, seja celeste, seja um chefe, seja um herói, 
seja um Júpiter, fá-lo desde o início com a volúpia secreta de poder, um dia, destruí-lo125. 
 

 Apesar desta opinião, o Monumento, quando edificado, é suposto sobreviver à época em que foi 

erigido, no sentido de dar significado a uma determinada unidade urbana, constituindo um 

património para as gerações futuras, formando desta forma um vínculo entre o passado e o futuro.  

Em nosso entender, retirado um monumento de determinado local, não devia ser substituído por 

outro126, sob pena de desvirtuarmos todo um passado histórico e artístico, que deve ser entendido 

como parte integrante de uma Nação. 

 Perante a destruição das suas obras, Leopoldo, que vê a questão do Museu não resolvida, 

começa certamente a doar peças, como seja a estatueta Pescador de Bacalhau127 ao Museu 

Joaquim Manso, a estatueta de Carlos Ramos128 e muitas outras de que não temos conhecimento. 

 Em 1975 João Fragoso escreve que o escultor adoece gravemente: 

 

 No seu rosto vinca-se o drama de não poder trabalhar. E num dos últimos dias que ainda 
foi ao atelier ao atender uma das suas alunas que o veio visitar, disse, é o fim...não volto mais129. 
                                                 
123 A estátua foi tapada com panos pretos por um grupo de artistas portugueses. Cf. Diário de Lisboa, 7-5-1975, p. 7.  
Para imagem da fotografia da estátua coberta cf. Artur Portela, Francisco Franco e o “zarquismo”, p. 58. No local 
onde a peça se encontrava existe somente um quadrado no chão. 
124 José Cardoso Pires, Alexandra Alpha, p. 378. 
125 Abel Salazar, O que é a Arte?, p. 89. 
126 Como aconteceu com a estátua de Salazar em Santa Comba Dão, onde foi colocada uma fonte e em 2010 foi 
inaugurado um Monumento aos Heróis do Ultramar; e na substituição da estátua do Marechal Carmona pelos reis D. 
Afonso Henriques e D. João I. 
127 Ficha de inventário 608 
128 Ficha de inventário 97 
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Leopoldo vem a falecer no dia 28 de Abril de 1975, na freguesia de São Mamede, em Lisboa. É 

novamente o escultor João Fragoso quem refere que: 

 

No seu funeral para o cemitério dos Prazeres só dois colegas de trabalho estão presentes 
António Duarte e eu. Deixa apenas um discípulo, na verdadeira expressão do termo, o escultor 
Juan Avalos que no “Vale dos Caídos” irá continuar o ritmo exercitado no atelier do Mestre 
Leopoldo de Almeida130. 

 

Não deixa de ser interessante que João Fragoso considere que o discípulo de Leopoldo é o escultor 

espanhol, que não foi seu aluno... Como iremos ver no capítulo conclusivo, pelas aulas de 

Desenho de Leopoldo na EBAL, passaram inúmeros, pintores, arquitectos e escultores, não sendo 

nenhum destes nomes considerados por João Fragoso.  

 É aos escultores António Duarte e João Fragoso que se devem textos de louvor ao escultor. 

O primeiro, escrito no ano da sua morte, descreve o Professor de Desenho e Escultura da seguinte 

forma: 

            Realizou-se Mestre Leopoldo de Almeida; nada falta ao cumprimento 
de uma vida votada à arte, ao trabalho e ao ensino, permanente dádiva. Foi 
o escultor que sabemos admirado e solicitado, os seus desenhos auxiliares 
da escultura esclarecem-na, no ensino do desenho o seu magistério foi 
iniciação base e formação de pintores, arquitectos e escultores; encontrava 
tempo para pintar131, viajar, no mesmo modo elegante de não ter pressa na 
atenção que cedia a quem o procurasse; belo segredo de raros homens na 
utilização do tempo que lhe é concedido, essa dimensão de qualidade em 
Mestre Leopoldo, extraordinária, que sempre trouxe às sessões da nossa 
Academia, e lembramos com saudade132. 

 

A João Fragoso, escultor que iria ocupar a sua cadeira na Academia, deve-se um outro texto em 

que o lembra deste modo: 

                                                                                                                                                                
129 João Fragoso, “Mestre Leopoldo de Almeida”, Belas Artes, nº 32, p.90. O arquitecto Sousa Araújo informou-nos 
que Leopoldo terá ficado paralisado, tendo que usar uma cadeira de rodas, o que não o impedia de utilizar as mãos. 
Assim, pede ao seu colaborador, Alfredo, para lhe trazer do atelier de Belém uma colecção de teques de marfim que lá 
deixara, de forma a poder trabalhar.  
130 João Fragoso, “Mestre Leopoldo de Almeida”, Belas Artes, nº 32, p.90. Sobre a relação entre Leopoldo e o 
escultor espanhol já foi aflorada na década de 40. 
131 Este aspecto é reforçado pelas palavras de A. Lopes d´ Oliveira: Nas poucas horas que lhe restam faz ainda 
pintura…e da boa. A. Lopes d´ Oliveira, Nas Colmeias da Arte, p. 42. Para além do retrato de Franca Cristino da 
Silva (ficha de inventário 205) ao nível da pintura só conhecemos o exemplar que se mostra, assinado e datado 
“Leopoldo 42”, visualizado somente a partir de fotografia a preto e branco que reproduzimos. Cf. ANTT-CPF-
SNI/PN/03-61/07. 
132 António Duarte, “Mestre Leopoldo de Almeida”, Belas Artes-Revista e Boletim da ANBA, 2ª série, nº 28-29, 
1975, p. 213.  
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 Um dia procurou-me no atelier para me dizer, que sentia a minha falta na reunião de 
todos os escultores, para a distribuição de trabalhos da decoração do Tribunal de Lisboa, e que 
protestou junto das entidades do Ministério da Justiça, mas que não tinha alterado a situação. 
 Em outra altura tive o prazer de o acompanhar durante várias tardes à Assembleia 
Nacional para assistir ao debate fastidioso sobre a reforma das Escolas Superiores de Belas-
Artes. Acabada a sessão Mestre Leopoldo tinha a paciência de procurar os deputados para 
esclarecê-los, com a sua autoridade de professor. Já não me lembro desses debates e das 
correcções do Mestre mas lembro-me do inconformismo que revelava ao sair da Assembleia133. 
 

Estas palavras revelam que Leopoldo pensava nos alunos e no Ensino de uma forma interveniente, 

ao querer acompanhar de perto as reformas das Belas Artes, indo muito para além da visão 

autoritária que poderá transparecer nas palavras escritas de alguns críticos, como se irá analisar no 

capítulo seguinte. 

Ainda no âmbito dos votos de pesar pelo falecimento de Leopoldo, na sessão da Academia 

Nacional de Belas Artes de 6 de Maio, o presidente, o arquitecto Luís Cristino da Silva tece um 

elogio ao escultor e a Armando Lucena, pedindo para que fique em acta um voto de pesar pelos 

falecimentos134.  

 

No ano da sua morte é cunhada uma 

medalha que assinala o desaparecimento 

do artista da vida artística nacional135, 

desconhecendo-se se a iniciativa partiu 

do artista que a concebeu ou se  

pretendeu ser uma homenagem.  

 As suas obras continuam a figurar em Exposições. Mencionaremos somente alguns 

exemplos: em 1979 a FCG organiza uma exposição de escultura ao ar livre, expondo de Leopoldo 

a peça O Beijo136;  em 1982 é inaugurado o Monumento O Direito Dominado pela Força137; em 

1991, a Câmara Municipal de Lisboa organiza uma exposição no Palácio Galveias, onde é exposta 

a obra Garoto Mendigo138. As obras O Fauno e o Monumento a António José de Almeida, fazem 

parte da exposição “A Figura Humana na Escultura Portuguesa do Século XX, organizada em 

                                                 
133 João Fragoso, “Mestre Leopoldo de Almeida”, Belas Artes, nº 32, p. 89-90. 
134 Cf. Boletim da ANBA, nº 30, 1976, p.79. 
135 Imagem cedida por colecionador particular. O autor da medalha foi o escultor Ramos Abreu. 
136 Ficha de inventário 581 para imagem da obra e informações relativas à Exposição. 
137 Ficha de Inventário 453 
138 Cf. Lisboa Século XX nas Artes Plásticas, p. 64. Para imagem da peça ver pág. 
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1998 pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. Em 2002, no II Simpósio 

Internacional de Escultura da cidade Cantanhede, é exposta uma estatueta que representa Franca 

Cristino da Silva139. 

Existem duas obras escultóricas inauguradas nos anos 90140 que derivam de estatuetas suas, 

que em ambos os casos retratam o poeta e pedagogo João de Deus. Em 1996 é inaugurada no 

Jardim da Estrela (Lisboa) uma estátua de corpo inteiro do escritor, feita por Laranjeira Santos, 

seu discípulo, a partir de um modelo em bronze141 datado de 1933. Em Coimbra, no Penedo da 

Saudade é inaugurada no dia 11 de Maio de 1996 uma estátua da mesma personalidade literária, 

desta feita sentado. O modelo é também uma estatueta em bronze142 de Leopoldo, sendo concedida 

a sua autoria a Jorge Coelho!143 Isto leva-nos à questão de que a partir de um modelo e com um 

formador  qualquer artista faz (reproduz) uma obra sendo-lhe concedida a autoria, sem se referir o 

modelo em que se baseou. 

 

1.6.5. Doar uma Colecção sem Museu Leopoldo de Almeida 

 

O projecto do Museu Leopoldo de Almeida feito pelo arquitecto José Maria Segurado, 

para ser construído em Montes Claros (Monsanto)144, tinha de ser aprovado pela Junta Nacional de 

Educação, que num parecer de 27 de Fevereiro de 1970, considerava que: 

 

o Museu Leopoldo de Almeida, tal como foi concebido, parece correr sérios riscos de se 
ver transformado em depósito de esculturas, com evidente e manifesto prejuizo para a obra do 
Artista145.  

 

 

O parecer acaba por concluir que o projecto não deve ser aprovado uma vez que: 

 

                                                 
139 Ficha de Inventário 205 
140 Ficha de Inventário 609 
141 Que se encontra no Museu João de Deus. Ficha de inventário 194 
142 Que se encontra no Museu João de Deus. Ficha de inventário 194 
143 Cf. Mário Nunes, Estátuas de Coimbra, p. 65. 
144 Havia um terreno em Monsanto reservado para a construção do Museu Leopoldo de Almeida, em volta do qual se 
ergueriam também ateliers para 50 jovens artistas. Cf. FCG – DM 149/126, Recorte jornal, 9-12-1972. 
145 Cf. Museu da Cidade, Pasta de Correspondência relativa à doacção,  Parecer da Junta Nacional de Educação de 
27-2-1970, folha 3.  
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 além de se apresentar deficientemente instruído, é pouco elucidativo em pontos 
fundamentais, foi elaborado em obediência a um programa que se considera errado, à luz dos 
actuais conceitos de Museologia146. 
 

Depósitos de esculturas ou não, certo é que, mais tarde, museus monográficos de escultores 

acabariam por ser criados nas Caldas da Rainha, dedicados a Barata Feyo, João Fragoso, António 

Duarte, na Golegã o Museu Martins Correia e na Marinha Grande o de Joaquim Correia. 

 Em 1972 é pedida, pela Liga de Amigos do escultor, a intervenção do Presidente do 

Conselho, que, como já referimos anteriormente, visita o atelier de Leopoldo, prometendo 

contactar o presidente da autarquia para que a sua obra fosse preservada. 

Perante a inviabilidade de construir um edifício de raiz, encontrava-se uma outra a solução, 

no âmbito do património camarário existente, para o local onde seria instalado o Museu: o Palácio 

da Mitra, onde estava o Museu da Cidade, que seria transferido para o Palácio do Pimenta, onde 

hoje se encontra.  Para que as obras fossem aí expostas o edifício teria que sofrer um projecto de 

remodelação, executado a título gratuito pelo arquitecto Eugénio Correia. Tudo estava 

encaminhado para que ainda no ano de 1973 o Museu abrisse as portas ao público147. 

Nesse sentido, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o coronel António Jorge da 

Silva Sebastião, escreve a Leopoldo de Almeida sugerindo que se inicie a recolha das peças 

artísticas, iniciando-se a instalação do Museu148, ao que o escultor anui149. Leopoldo mostra 

interesse em acompanhar a construção dos plintos e bases que iriam suportar as peças, bem como 

a questão da iluminação e a execução das molduras para os desenhos, que entendia serem 

essenciais para: 

 

os visitantes e estudiosos, perante a colocação apropriada junto das respectivas obras de 
escultura, fiquem esclarecidos sobre a forma da sua criação150. 

 

Para restauro das peças, que eventualmente se poderiam danificar na deslocação, Leopoldo propõe 

o nome do seu formador Alfredo Gonçalves Henriques, reconhecendo-lhe uma elevada 

competência151.  

                                                 
146 Cf. Ibidem. 
147 Cf. FCG – DM 149/127, Recorte jornal, 22-2-1973. 
148 Cf. Museu da Cidade, Pasta de Correspondência relativa à doacção, Ofício nº 1427/C-V, Novembro 1973. 
149 Cf. Museu da Cidade, Pasta de Correspondência relativa à doacção, Carta dactilografa de Leopoldo de Almeida 
datada de 7-12-1973. 
150 Ibidem, fl.1-2. 
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 Não seria em vida que Leopoldo veria a sua colecção preservada num local acessível ao 

público. Apesar de em Maio de 1974 a primeira fase das obras estarem concluídas152, com a 

revolução do 25 de Abril  de 1974 e a morte do escultor em 28 de Abril de 1975, a conclusão 

efectiva do Museu Leopoldo de Almeida fica sem efeito. 

Em Fevereiro de 1977, na sessão da Academia Nacional de Belas Artes, presidida por 

José-Augusto França, é levantada a questão do espólio do Mestre. O escultor António Duarte 

informa que o mesmo foi divido em três lotes: um composto por peças mais pequenas que seria 

colocado no atelier de Campo de Ourique; outro para a Fundação Gulbenkian; e um terceiro que 

foi destruído. Na qualidade de presidente, José- Augusto França lamentou a destruição, uma vez 

que houve quem quisesse comprar parte do mesmo tendo oferecido uma determinada quantia, que 

foi recusada pela família. O arquitecto Eugénio Correia refere que foram tomadas medidas no 

sentido de o mesmo ser colocado no Palácio da Mitra e em barracões anexos153. Porém esta 

hipótese acabou por não se efectivar. 

Paralelamente a esta doação, sabemos que em 1981 o arquitecto Jorge Segurado doa à 

Academia Nacional de Belas Artes uma série de desenhos de Leopoldo de Almeida: “Do estudo 

para o Monumento a D. João I “, “Grupo equestre o Monumento a D. João I”,”Estudo para o 

Monumento a D. Nuno Álvares Pereira”, “Três estátuas para o futuro Museu Leopoldo de 

Almeida”, “Estátuas para o Museu Leopoldo de Almeida”, “Estudos para o Monumento ao poeta 

Tomás Vieira”, “Estudo da cabeça o Monumento ao poeta Tomás Vieira”, “Frente e perfil da 

estátua para o Monumento ao Marechal Carmona”154. 

A 15 de Janeiro de 1982, a filha do escultor, a artista plástica Helena Almeida escreve ao 

presidente da Câmara, o engenheiro Krus Abecassis, retomando a questão da doação. Com a morte 

do pai e perante a dificuldade em encontrar instalações para acolher a sua obra, a mãe resolve 

solicitar à Fundação Calouste Gulbenkian a recolha de alguns trabalhos, concretamente os estudos 

originais em gesso do Padrão dos Descobrimentos, que acabariam por ser colocados no Palácio 

dos Marquês de Pombal em Oeiras. Perante a necessidade de os retirar deste mesmo local, Helena 

                                                                                                                                                                
151 Cf. Ibidem, fl. 2. O Alfredo foi retrato em desenho por Leopoldo, ficha de inventário 592 
152 Cf. Rita Fragoso de Almeida, “História de uma Colecção”, O Atelier de Leopoldo de Almeida, p. 57. 
153 Cf. Belas Artes – Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, nº32, p. 111. 
154 Cf. Belas Artes – Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, 3ª série, nº 3, p. 137. Infelizmente não foi 
possível visualizar estes exemplares. 
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Almeida, em nome dos herdeiros, retoma o desejo do pai, propondo a sua doação à Cidade de 

Lisboa155.  

 Dois anos mais tarde, o arquitecto Leopoldo Castro Neves de Almeida, filho do escultor, 

escreve à Câmara a informar as obras que os herdeiros gostariam de doar à Cidade, sendo estas as 

que se encontram hoje nos depósitos da Câmara Municipal de Lisboa e que deram lugar à 

exposição que se realizou em 1998 no Museu da Cidade, “O Atelier de Leopoldo de Almeida”. 

Em 1986 a Câmara decide aprovar uma moção subscrita pelo vereador Victor Reis, manifestando 

um louvor público aos herdeiros pela doação, de interesse notável e valor extraordinário que tanto 

vem enriquecer o património cultural da C.M.L. e da Cidade156. 

 No que concerne à proposta inicial de doação feita pelo escultor, ela consistia em 150 

desenhos, 387 peças de escultura, 22 medalhas, 38 reproduções de medalhas em chumbo e 14 

medalhões. Deste volume acabariam por ser doadas pelos herdeiros 163 obras ao Museu da 

Cidade157 e cerca de 184 obras158 e 873 desenhos ao Centro de Artes das Caldas da Rainha. Deve 

salientar-se que, perante a decisão de não construir o Museu, o escultor tivesse ofertado peças que 

faziam parte da listagem de obras doar, o que aconteceu com o retrato de Carlos Ramos e 

Pescador de Bacalhau. Outra razão para o volume ter diminuído exponencialmente deve-se, como 

lamenta José-Augusto França na sessão da Academia, à destruição de muitas das obras que se 

encontravam no atelier de Belém159. 

 Contrariamente ao que era a vontade expressa do escultor, que não queria separar a 

colecção dando tudo a uma mesma instituição, os desenhos e outras peças de escultura foram 

doadas ao Centro das Artes das Caldas da Rainha, que possui diversos museus monográficos, tais 

como, Barata Feyo, António Duarte e João Fragoso. Será nas Caldas da Rainha que deverá ser 

criado o Museu Leopoldo de Almeida, já em fase de projecto da autoria dos arquitectos Artur 

Rosa e Luís Gravata Filipe, genros do escultor. 

                                                 
155 Cf. Museu da Cidade, Pasta de Correspondência relativa à doacção, Carta de Helena Almeida datada de 15-1-
1982. 
156 Cf. O Atelier de Leopoldo de Almeida, p. 59. 
157 Cf. O Atelier de Leopoldo de Almeida, p. 59. 
158 Neste número estão algumas peças que não são da sua autoria, como o prémio do SNI da autoria do escultor 
António Duarte, o busto que retrata Leopldo de Júlio Vaz Júnior e 4 bustos de estudo. 
159 Cf. Belas Artes – Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, nº32, p. 111. 


