
 236

Conclusão - O Legado de Leopoldo de Almeida  

 

    A Arte é talvez uma coisa ampla, mas as Escolas 
de Belas Artes são estreitas e passageiras.  

 
G.K. Chesterton, Autobiografia, p. 98 

 

 Entendeu-se deixar para capítulo final e conclusivo, os testemunhos de alguns dos alunos1 

de Leopoldo de Almeida na Escola de Belas Artes de Lisboa, entendendo que a actividade de 

professor de Desenho e Escultura, é também o legado de uma vida, para além de toda a obra 

mencionada. 

 As palavras do arquitecto Keil do Amaral ajudam a esclarecer relativamente à tarefa do 

Ensino Artístico: 

 

 Nenhuma Escola de Belas Artes do Mundo pode formar artistas. Nenhuma delas tem 
meios para lhes dar talento, sensibilidade, imaginação criadora – e sem esses dons as coisas 
tornam-se difíceis. Por outro lado, os caminhos para a floração dum talento e duma 
personalidade no domínio das artes não passam apenas pela escola. A vocação assume, por isso, 
uma importância capital. Por vocação, entendo: tendência natural, necessidade intrínseca de 
criar beleza e jeito revelado de o conseguir2. 
 
 
A escola possibilita os meios para que o aspirante a artista possa atingir o talento e nesse sentido a 

base de todas as artes plásticas é o Desenho, no qual Leopoldo era extremamente rigoroso, 

admitindo somente a perfeição anatómica. Como veremos, este aspecto era fortemente criticado 

por alguns dos seus alunos.  

 Na crítica sobre o seu professorado, a opinião que parece prevalecer é a de que que havia 

um (...) controlo temido do ensino da escultura na Escola de Belas Artes de Lisboa3, uma vez que, 

ainda nos corredores desta Escola existem ecos do que foi o seu ensino autoritário, da imposição 

dos cânones clássicos, da glória que era conseguir fazer-lhe frente4. 

                                                 
1 Todas as ilustrações que se mostram neste capítulo referem-se aos artistas que se irá mencionar. 
2 Keil do Amaral: o arquitecto e o humanista, p.165. 
3 Raquel Henriques da Silva, “Sinais de Ruptura: “Livres” e Humoristas”, História da Arte Portuguesa, vol.III, p.392. 
4 Margarida Calado, “O Ensino do Desenho 1836-1987”, O Caderno do Desenho, p.107. 
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 Leopoldo de Almeida começa a leccionar em 1934, sendo que o programa da 3ª Cadeira 

era composto por três partes: Desenho de Figura do Antigo, onde os alunos desenhavam cabeças e 

torsos; Desenho de Figura de Estátua, em que a estátua era o tema a copiar; Desenho de Modelo 

Vivo, em que o desenho era feito a partir de um modelo que pousava. Numa entrevista de 1969, já 

depois de deixar de leccionar, o escultor fala sobre a actividade de professor: 

 

 Como mestre, tive sempre, talvez até com excessiva obstinação, a preocupação de ensinar 
e não de ter prosélitos, mais precisamente, imitadores. Vezes sem conta, nas dezenas de anos que 
fui professor, disse aos meus alunos, que foram muitíssimos: “Nunca queiram imitar-me. Façam o 
que lhes for possível para não chegarem até mim. Lembrem-se de que, se o conseguissem, isso 
seria pouco. Seria mesmo pouquíssimo5. 
  

Na mesma entrevista refere que sempre sentiu alegria em observar os diferentes rumos que os 

alunos seguiam: 

 

 Mas acho naturalíssimo que todo o artista crie o seu mundo e que ele seja habitado 
exclusivamente pelas suas ideias, pelas suas sensações, pelas suas concepções estéticas. Quando 
se cria beleza têm-se sempre razão6. 

  

Em 1950,  com a morte de Simões de Almeida, Leopoldo acabaria por leccionar Desenho 

de Estátua, Desenho de Modelo Vivo e Composição de Escultura7, cessando as suas funções em 

Abril de 19638. O Mestre considerava que: 

 

 Presentemente, um professor não deve ensinar até aos 70 anos. Eu, nas Belas Artes, estive 
até ao 65. Vinte e nove anos de professor. É muito. As correntes, as escolas artísticas, sucedem-se 
velozmente nos nossos dias. Breve um artista se sente ultrapassado. Melhor: não a par de certas 
inovações, de certas posições filosóficas, da evolução da sociedade…9  
 
E fazendo o balanço da actividade professoral, afirma que: 

 

                                                 
5 FCG – DM 149/103, Recorte jornal com entrevista de Cristiano Lima a Leopoldo de Almeida, 13-11-1969, p. 2. 
6 Ibidem. 
7 Mesmo depois de transitar para a cadeira de Escultura, o escultor continua a ser responsável pelas cadeiras de 
Desenho, tendo os assistentes Euclides Vaz, António Duarte e João de Sousa Araújo, até ela ser delegada ao escultor 
Soares Branco. Cf. Margarida Calado, “O Ensino do Desenho 1836-1987”, O Caderno do Desenho, p.109. 
8 Ingressam para a escultura o escultor Joaquim Correia e António Duarte. 
9 Cf. Pedro Alvim, op.cit., p. 33.  
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Jamais considerei esse tempo roubado à minha obra! Nunca se perde tempo a ensinar. (...) 
Sentia-me então um pouco fatigado por ter à minha responsabilidade obras de grande vulto. Por 
outro lado, era altura de deixar lugar aos novos. E não há dúvida de que os assistentes tinham 
qualidade de sobejo para formar um bom corpo docente...10 
 

 Para além da opinião de alguns críticos e do entender do escultor sobre o que foi a sua 

acção de Mestre, entende-se relevante os testemunhos dos alunos de escultura, pintura e 

arquitectura que entre 1934 e 1963 passaram pelas suas aulas de Desenho e Escultura. Para além 

dos nomes que se irão referir, destacaremos uma ínfima parte daqueles que foram seus alunos, 

nomeadamente escultores: Maria Barreira (1914-2010), Alexandre Teixeira Basto, Jorge Vieira, 

António Trindade, António Vidigal, Peliquito (1924-)11. Mas também os arquitectos foram seus 

discípulos na cadeira de Desenho: Alberto José Pessoa (1919-1985), Joaquim Bento d’ Almeida 

(1918-1997), Nuno Craveiro Lopes (1921-1972)12, Francisco Castro Rodrigues (1920-). E os 

pintores: António Dacosta13, Júlio Pomar14, Eduado Nery15, Lima de Freitas (1927-1998)16, João 

Santiago (1918-), Carlos Vizeu (1925-).  

 O escultor João Fragoso (1913-2000)17, num texto posterior à morte do Mestre, escreve 

que: 

 

 Apenas uma observação: diz-se agora que uma das características do poder de então, era 
a repressão do superior sobre o interior, nomeadamente professor sobre o estudante. Leopoldo de 
Almeida nunca soube o sentido dessas palavras: sempre se debruçou carinhosamente sobre os 
seus alunos, compreendendo com satisfação os seus impulsos de rebelião18. 
 

Como iremos ver, a opinião de João Fragoso não é unânime. 

                                                 
10 FCG – DM 149/69, Recorte jornal com entrevista de Cândida Cortes a Leopoldo de Almeida, 18-3-1965,  p. 17. 
11 Entre 1966 e 1968 faz a aprendizagem da técnica de modelação e formações em gesso no atelier de Leopoldo de 
Almeida. Cf. Carlos Bajouca, Cerâmica e Escultura, p. 236. 
12 Que faz uma obra em parceria com o Mestre como já foi referido na página (Anos 60-Retrato) 
13 Inscrito entre o ano de 1935 e 1941, cabando por não completar o curso. Cf. AAVV, António Dacosta, p.158. 
14 Entrou para a EBAL em 1942 e em 1944 pede transferência para a EBAP. 
15 Em 1956 inscreve-se no curso de Pintura da EBAL, com o objectivo de transitar para a Arquitectura. Cf. AAVV, 
Eduardo Nery-Exposição Retrospectiva. 
16 Que terá frequentado a Escola entre 1945 e 1955. 
17 Escultor. aluno de Leopoldo somente na cadeira de Desenho.  
18 João Fragoso, “Mestre Leopoldo de Almeida”, Belas Artes, nº 32, p. 89. 
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 O escultor Joaquim Correia (1920-)19, recorda o ambiente das aulas de Desenho: 

 

 A sala de aula era muito fria de inverno, com um aquecimento precário, muito quente no 
verão, sendo as aulas dos mestres Simões de Almeida e de Leopoldo de Almeida aquelas que 
reuniam melhores condições de iluminação. Com um equipamento muito antigo, não requeriam 
por isso, boas condições de trabalho20. 

 

Dispostos em semi-círculo em torno do modelo nu, o Mestre marcava as poses para os alunos 

desenharem: 

 

 O modelo subia para um estrado, seguidamente, com um giz branco fazia a marcação dos 
pés, para se poder certificar com segurança da imobilidade, que era exigida ao modelo, e deste 
modo poder comprovar o rigor do registo no desenho. Depois...seguia-se a cópia naturalista, tão 
fiel quanto fosse possível, segundo os cânones enunciados na cultura clássica21. 
 
 
Os desenhos eram feitos em folhas de papel A3 e eram realizados numa prancheta assente no colo. 

Seguidamente eram passados para o grande formato, usando-se para tal o carvão e os cavaletes de 

pintura: 

 

(...) o carvão como material actuante ou riscador e a 
borracha de miolo de pão que o aluno ia amassando 
continuamente com a mão, a fim de lhe conferir 
maior plasticidade e com a qual podia eliminar 
pequenos traços no desenho e um pano branco, limpo 
(o trapo) para apagar o desenho todo ou em parte e 
voltar a riscar por cima22. 

       
 A importância da Anatomia era um dos aspectos de relevo nas aulas de desenho de Mestre 

Leopoldo: 

 

 O estudo da Anatomia na prática do desenho era uma regra estritamente seguida no 
ensino do desenho, pois segundo testemunha Joaquim Correia, Leopoldo de Almeida fazia sempre 

                                                 
19 Aluno de Leopoldo só na cadeira de Desenho. Em 1958 ingressa como assistente na EBAL, chegando a director da 
Escola nos anos de 1968 a 1974. Cf. José Fernandes Pereira, “Correia, Joaquim”, Dicionário de Escultura 
Portuguesa, p. 158. 
20 Cf. Maria Fernanda Carvalho, “Joaquim Correia, Vida e Obra Escultórica”, ArteTeoria, nº 4, p. 140. 
21 Cf. Ibidem, p.141. 
22 Cf. Ibidem, p.141. 
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questão de indicar ao lado do desenho, as anotações dos músculos, dos ossos, etc., que depois o 
aluno interpretava23. 
 

Joaquim Correia refere que o Mestre não apreciava aqueles desenhos mais 

expressivos, mostrando um desenho em que ao longo de toda a linha que 

compõe o corpo feminino que a mão do escultor desenhou, existe um traço 

mais fino a corrigi-lo: 

            Mestre Leopoldo tratou-me sempre bem, mas não me dava mais do 
que 13 ou 14 valores. No desenho de modelo vivo, nunca ouve conflito, 
mas nunca me aceitou. Soube por outros alunos, que Leopoldo dizia que os 
meus desenhos não eram expostos porque podiam fazer impressão aos 
colegas24. 
 

  

 Foram colegas de Joaquim Correia25, como se pode ver pela fotografia da aula de Desenho 

 

Vivo (1942), onde aparecem acompanhados do 

Mestre, o pintor Alfredo Betâmio de Almeida, 

Joana Dulce de Sousa Dias, Maria Isabel Ferin 

Coutinho, o arquitecto Francisco Conceição Silva, 

(1922-1982), o escultor Vasco Pereira da 

Conceição, Alexandre Steinkrietzer, João Frederico 

Ayres, os arquitectos Francisco de Castro 

Rodrigues e Sebastião Formosinho Sanches,  

Hernâni Soares Nunes26.  

 Com idade muito próxima de Joaquim Correia, o pintor Rolando de Sá Nogueira (1921-

2002)27, escreve sobre essa fase da sua vida que: 

 

 Quando eu frequentei a Escola de Belas Artes esta era um local de defesa acérrima de 
valores reaccionários. Decalcada da Escola de Paris, e hoje com a devida distância eu consigo 

                                                 
23 Ibidem. 
24 Joaquim Correia, Rita Mega, “Conversa com Joaquim Correia”, ArteTeoria, nº 11, p. 254. 
25 Joaquim Correia é o primeiro de pé do lado direito. 
26 Cf. Francisco Castro Rodrigues, Um Cesto de Cerejas, p. 52 e 453. Os nomes seguem a seguinte disposição: da 
esquerda para a direita e sentados e depois de pé. Esta imagem vem também na obra AAVV, Francisco da Conceição 
Silva: arquitecto 1922/1982, p.15. 
27 Inscrito em Arquitectura, transita para a Pintura sendo aluno de Leopoldo a Desenho. 
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perceber a lógica, a qual havia sido pensada por gente capaz mas, no século XIX, e mantinha-se 
nos mesmos moldes em meados do século XX28. 
 

Este aspecto é a principal crítica que o Ensino da Escola de Lisboa é alvo, predominando os 

valores clássicos acima de tudo e, nesse sentido Leopoldo foi o último dos Mestres da herança 

clássica do século XIX. 

 O escultor Soares Branco (1925-)29, conta o primeiro contacto com o Mestre e o que o 

levou a ingressar na Escola de Belas Artes em 1944: 

 

 O que me levou para escultura foi uma febre tifóide. O que acontece é que eu ainda não 
tinha feito exames e apanhei uma febre tifóide em Estremoz. Na altura aquilo era muito grave, um 
tipo ficava três ou quatro meses de cama e então deram-me plasticina eu fiz uma data de bonecos. 
Quando acabei a convalescença tinha um tabuleiro cheio de bonecos de plasticina. Eu morava no 
5º andar do prédio Álvares Cabral e o Leopoldo de Almeida morava no 3º andar do mesmo prédio 
e, então, um tio meu que o conhecia pediu-lhe para ver os meus bonecos. Eu peguei no tabuleiro 
depois do jantar e fui levar ao Leopoldo, daí é que a coisa começou30. 

 
 
João Sousa Araújo (1929-)31, foi discípulo de Leopoldo no curso de Arquitectura, Pintura e  

 

Escultura e, incentivado pelo Mestre, desenhou, em 

cartolinas de 1 metro por 70 cm a aula de Desenho de 

Modelo, num total de 100 cartões, que expôs em 1951. No 

desenho vêem-se os alunos, as esculturas Laooconte, 

Vénus de Milo, Gladiador, um modelo masculino, os 

alunos, os funcionários e o professor, Mestre Leopoldo (1º  

figura em pé do lado direito). 

 O escultor Laranjeira Santos (1932-)32 refere que o ensino baseava-se na transmissão dos 

valores escultóricos clássicos, em detrimento da criatividade, sentindo que não existia um 

                                                 
28 Sá Nogueira, “Testemunho: tentativa para uma formação artística básica”, Conduto, p.25. 
29 Aluno de Leopoldo a Desenho e Escultura. Em 1958 entra como assistente para a EBAL, tendo ministrado as 
cadeiras de Desenho de Estátua, Desenho de Modelo e Escultura Decorativa. Cf. Eduardo Duarte, “Branco, Soares”, 
Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 98. 
30 Cf. José Teixeira, Escultura Pública em Portugal: Monumentos, Heróis e Mitos (Séc. XX), p. 154, nota 241. 
31 Entra para a Escola em 1945 e tem como colegas Isabel Maria Cottinelli Telmo, Lia Fernandes, Querubim Lapa. É 
filho do gravador Renato de Sousa Araújo, que por também foi aluno de Leopoldo. Elementos concedidos na conversa 
com o arquitecto em 22 de Maio 2009. 
32 Aluno de Leopoldo a Desenho e Escultura. 
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equilíbrio entre estas duas formas de ensino. A criatividade não era a primeira opção pedagógica33 

mas apesar disso confessa que Leopoldo é a: 

 

 figura que mais o marca no sentido de balizar a sua criação segundo os valores estéticos 
e académicos vigentes. (...) Era um grande escultor, um senhor na escultura ao qual, ainda não 
lhe foi dado o lugar que deve ter. (...) tinha umas mãos prodigiosas: modelava muitíssimo bem, 
imprimindo às obras uma outra elegância da forma, da linha, da atitude. Fazia pregueados que 
eram um assombro. Mas tudo tinha de ser feito conforme a realidade. Leopoldo era um artista 
que conseguia reproduzir o modelo na perfeição34. 

 

Refere os conhecimentos de anatomia e de harmonia, adquiridos a partir de um método que 

consistia em ver muito, repetir, imitar, copiar. Estes eram os conhecimentos que o Mestre 

transmitia para  formar um escultor que, posteriormente, era livre de seguir o seu próprio 

caminho35.  Na entrevista que concede em 1969, Leopoldo referia que para inovar era necessário 

ter profundos conhecimentos anatómicos36, omnipresentes na realização da obra escultórica: 

 

 O conhecimento da Anatomia só é mau quando é pouco! Na escultura, as inserções têm de 
estar certas. O artista tem de conhecer a fundo a sua organização e a sua mecânica. É totalmente 
absurda a teoria de que a sensibilidade se apaga com a preocupação da verdade anatómica. 
Sucede ao escultor, em relação à anatomia, o que acontece ao maestro em relação ao solfejo: os 
conhecimentos adquiridos utilizam-se sem se pensar neles, sem sequer nos lembrarmos deles37. 

 

Nesse sentido, a preparação que Leopoldo dava nas aulas de Desenho era intensa e rígida, de 

forma a conceder o conhecimento pleno de uma das ferramentas fundamentais para a qualquer das 

Artes. 

 O escultor Hélder Batista (1932-)38 lembra o professor de Desenho e Escultura: 

 

                                                 
33 Cf. Luísa Alexandra Rodrigues, Uma identidade construída em terrenos artísticos. O escultor Laranjeira Santos – 
um estudo de caso, vol.I, p. 57. 
34 Cf. Luisa Alexandra, “Espaços de Identidade, Espaços de Construção de Identidade”, ArteTeoria, nº 6, p.205.  
35 Cf. Luisa Alexandra, Uma identidade construída em terrenos artísticos. O escultor Laranjeira Santos – um estudo 
de caso, vol.I, p. 57. 
36 Para a citação do Mestre ver pág. 194. 
37 FCG – DM 149/103, Recorte jornal com entrevista de Cristiano Lima a Leopoldo de Almeida, 13-11-1969, p. 2. 
38 Em 1962 é convidado para assisten de Escultura da EBAL. Entre 1964 e 1974 regeu a cadeira de Iniciação à 
Escultura e em 1975 passou a regente do 4º ano de Escultura. Cf. Eduardo Duarte, “Batista, Hélder”, Dicionário de 
Escultura Portuguesa, p. 92-93. 
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 (...) Curiosamente, na Escola de Belas Artes só tive um professor de cadeiras artísticas, 
enquanto na Casa Pia de Lisboa tive três. Tive a sorte de ter três professores de personalidades 
diferentes. Na Escola de Belas Artes, tinha Leopoldo de Almeida de manhã e à tarde, todos os 
dias. Portanto, a mesma forma de ser e a mesma forma de estar, tanto no desenho como na 
escultura39. 
 

Comenta que Leopoldo de Almeida marcava a orientação da escultura portuguesa, 

particularmente no sul, tal como Barata Feyo o fazia no norte do país. Refere um episódio em que 

quando enviou uma peça para o canteiro e o orientou na forma de como o trabalho deveria ser 

tratado, o artífice disse-lhe: 

 

 “Mas não é assim que faz Leopoldo de Almeida”. Eu perguntei-lhe se era impossível fazer 
como pedia. “Não, não é impossível, mas o escultor Leopoldo de Almeida faz a face toda lisa, o 
cabelo riscado num sentido e todo o resto da indumentária bojardada”. “ Mas eu não tenho nada 
a ver com Leopoldo de Almeida, quero fazer uma coisa que é a superfície.40 
 

A vontade do aluno em afastar-se do Mestre é afirmativa e definitiva. 

 O escultor Virgílio Domingues (1932-)41, colega de Hélder Baptista, António Paiva (1926-

1987)42 e Maria Helena Matos43, vindo da Escola António Arroio, onde o ensino era ministrado de 

uma forma mais livre e por professores mais jovens, teve uma grande desilusão com o 

adestramento que se praticava na Escola de Belas Artes de Lisboa. Com profundo desalento, 

rejeita o Mestre e a Escola, por entender que existia o medo de que ele pudesse fazer coisas 

modernaças. Na aula de modelação, Leopoldo vinha ter com ele e corrigia os volumes da figura e 

fazia um Leopoldo de Almeida e eu pensava, agora já não há nada para fazer. Perante as notas 

que o Mestre lhe auferia, que atormentavam o futuro escultor por serem notas que entendia serem 

inferiores ao seu valor, decide confrontar o professor que lhe responde: “Mas eu julgava que o 

Virgílio não se importava com as classificações.” A partir desse dia as notas passaram de 11 e 12 

para 18 valores.  Confessa que foi com Mestre Barata Feyo que aprendeu muito, mais num mês do 

que cinco anos. De Mestre Leopoldo lembra que era sensível a elogios, gostava de se rodear das 

                                                 
39 Hélder Baptista, Encontros de Escultura, vol.I, p. 17. 
40 Cf. Ibidem, p,18. 
41 Com quem confabulámos na Brasileira do Chiado no dia 24 de Agosto de 2010. Virgílio Domingues deu aulas de 
Desenho no Barreiro, na Escola Eugénio dos Santos, Manuel Damaia e Liceu Passos Manuel. 
42 Professor de Escultura na EBAL no ano de 1962, leccionando até 1986. Cf. Barbara Aniello, e-book_Casa_da-
Rua_de_Alcolena.pdf, p. 177. 
43 Pensamos que todos eram do ano de 1949. 



 244

meninas e contar as suas aventuras escultóricas, eu ficava à parte. Perante a interrogação se 

alguma vez pensou em fazer uma estátua equestre, o escultor confessa que esse é o sonho de todo 

o escultor, porém, senti-me muito pequeno para fazer uma estátua equestre...Sobre a ironia da sua 

escultura e a escolha da figura masculina para a veicular em detrimento da feminina, Virgílio 

Domingues diz que não consigo descobrir os ridículos nas mulheres que descubro nos homens. 

 João Oom (1938-)44, também foi aluno de Leopoldo, ingressando na Escola de Belas Artes 

de Lisboa em 1955. Em 1961 é mobilizado para Moçambique, mas não parte sem antes se  

 

despedir do professor, como 

registam as fotografias, tiradas 

na Escola, onde para além dele 

(de fato e em primeiro plano) e 

do Mestre identifica a escultora 

Luísa Clode (vestida de claro). 

 João Oom tem o desenho do exame final, assinado pelo professor, Leopoldo de Almeida e 

através do qual podemos ver uma estátua, possivelmente desenhada pelo Mestre décadas antes, 

quando ainda era aluno. Tal como João Sousa Araújo, também João Oom regista um momento da 

 

aula de Desenho de Modelo, retratando-se 

a si, ao escultor Hélder Batista (ao centro) 

e ao Mestre Leopoldo, rodeados de 

bustos, estátuas e desenhos. Desta forma 

percebemos que o professor deixa sem 

dúvida uma marca. João Oom intensifica              

intensifica o facto de que Leopoldo sabia de anatomia como ninguém, aspecto já referido por 

Joaquim Correia e Laranjeira Santos.  Há medida que eles iam desenhando o Mestre chegava ao 

pé da prancheta e num canto da folha de papel em que os alunos desenhavam, Leopoldo corrigia: 

desenhava o osso, depois os nervos, os músculos, enfim, as diversas camadas de forma a que a 

anatomia se revelasse de forma correcta.  

 O pintor João Manuel Rocha de Sousa45, lembra as aulas de desenho de Leopoldo de 

Almeida: 

                                                 
44 Conversa no atelier do escultor em Junho de 2009. 
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 O professor, sábio e cego como ninguém, só via o que olhava, era claramente um ser 
privilegiado no limite da sua verdade, ou da sua mentira providencial: tomava o meu lugar com 
uma delicadeza perfumada, partia de novo a ponta do “carvão”, e desembaraçava as linhas da 
minha escrita embaraçada, falando apenas pela sua própria escrita, um corte sobre a coxa, a 
diferença dos gémeos, o eixo que se perdia no púbis, a arquitectura das ancas e do ventre, a 
configuração do deltóide, a geometria do rosto46 . 

 
Este aspecto de que Leopoldo estava sempre a corrigir o desenho47, já foi referido, pois afinal, ele 

era o professor... Sobre as aulas de modelo, o professor de pintura constata que: 

 

 As aulas de modelo ainda existem, bem semelhantes às de outros tempos, embora os 
professores se esforcem por alargar os temas de cada apropriação representativa, entre meios, 
estratégias, mobilidade visual48.  
 

   

Lagoa Henriques (1923-2009)49,  escultor que durante um ano foi seu 

aluno na cadeira de Desenho de Modelo e de Estátua na Escola de 

Lisboa, conta um episódio curioso, que revela a tolerância de Leopoldo 

enquanto Mestre. O aluno Lagoa Henriques sugere que se desenhe um 

gesso do Miguel Ângelo, The Crouching Boy50, onde era representada 

uma figura acocorada, para variar da escultura que habitualmente era 

adoptada para o efeito, Apolo, Laooconte. Numa primeira atitude, Leopoldo de Almeida, de uma 

forma delicada e cordial, explica ao aluno que devem desenhar-se as esculturas que são tidas como 

os paradigmas da Antiguidade Clássica e que o gesso em questão não estava dentro dessa época. 

Dias mais tarde, reconsiderando, volta a falar com o então aluno e anui a que ele leve o gesso para 

a aula, de forma a que os todos possam desenhá-lo.  Lagoa Henriques, para reforçar a simpatia do 

                                                                                                                                                                
45 Ganha o Prémio Soares dos Reis em 1943, fazendo Leopoldo parte do júri que lho atribuíu. Viria a ser professor da 
cadeira de Pintura na Escola, substituindo Varela Aldemira, personagem sobre quem disserta na obra Belas Artes e 
Segredos Conventuais, chamando-lhe Aldemiro Vara. 
46 Rocha de Sousa, “O Ensino do Desenho 1836-1987”, O Caderno do Desenho, p.108. 
47 É reforçado no romance que Rocha de Sousa escreve sobre a sua passagem enquanto aluno e professor nas Belas 
Artes, Cf. Rocha de Sousa, Belas Artes e Segredos Conventuais, p. 29 e 59. 
48 Cf. Rocha de Sousa,  Belas Artes e Segredos Conventuais, p. 325. 
49 Conversa com o Mestre Lagoa Henriques no seu Atelier em Lisboa, em Outubro de 2006. Lagoa Henriques foi 
Professor de Desenho na EBAP, tendo Leopoldo feito parte do júri para o seu ingresso e, mais tarde na EBAL. Lagoa 
Henriques é tido como o renovador da pedagogia do Ensino do Desenho e do seu entendimento como disciplina 
moderna. Cf. Eduardo Duarte, “Desenho”, Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 195. 
50 A imagem apresentada é do mármore que faz parte da Colecção do Museu Hermitage. Curiosamente uma imagem 
desta escultura era mostrada em Fevereiro de 2009 na Exposicão de Francis Bacon no Museu do Prado (Madrid), na 
sala dedicada às “fontes de inspiração” para a obra do pintor. Na altura em que Mestre Lagoa nos falou dela não se 
lembrava qual era o Museu onde ela se encontrava. 
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Mestre, refere que quando Leopoldo soube que ele ia para o Porto ligou ao escultor Barata Feyo a 

recomendá-lo. Lembra também que, poucos dias antes de falecer, Leopoldo foi ao atelier para se 

despedir do seu espaço de trabalho e que ele não deixou de lá estar para cumprimentar o Mestre. 

 Gustavo Bastos (1928-)51, que ingressa na Escola de Belas Artes do Porto no ano de 1949, 

vem para Lisboa realizar o 4º ano, onde foi aluno de Leopoldo de Almeida, conta que: 

 

 Um dia pediu-me que lhe preparasse um bocado de barro, eu entreguei-lho, ele sacudiu as 
mãos e disse que não trabalhava com lama e foi-se embora. Tive também com ele uma coisa 
curiosa. Ele tinha uma grande mesa com os seus trabalhos e um dia foi-nos mostrar. Eu tinha-lhe 
oferecido uma escultura que estava no meio das outras e ele, que já não se lembrava, pegou nela 
e elogiou-a52. 

 

Também o escultor João Cutileiro (1937-) passou pelas aulas de Leopoldo, que frequentou 

durante 2 anos, dizendo que entendia a escultura que ele e António Duarte faziam como para 

oprimir, quando a minha reacção era não oprimir53. O próprio método de trabalho que João 

Cutileiro vai adoptar distancia-se de forma radical de Leopoldo. Numa das poucas obras que faz 

para o Estado Novo, um motivo escultórico para decorar a sala do 9º juízo cível do Palácio da 

Justiça de Lisboa, o escultor refere que não executa nunca um modelo em barro: 

 

A minha maneira de trabalhar consiste em passar da maquete directamente para o 
mármore em tamanho natural, isto é, para trabalho definitivo54. 

 
Tendo em conta o conceito a representar, a Justiça, o escultor opta por fazer 

uma obra de carácter abstracto, adoptando o geometrismo dos hemisférios, 

que, em seu entender simbolizam a universalidade da justiça e a perfeição 

humana55. No que concerne a este escultor existe um aspecto interessante na 

sua relação com a obra de Leopoldo. Conhece-se de 1962 uma maquete para 

uma estátua equestre56, pensada para ocupar a peanha desenhada pelo     

                                                 
51 É de referir que quando Gustavo Bastos concorre para Professor Titular da EBAP, Leopoldo fez parte do júri. Cf. 
José Fernandes Pereira, “Bastos, Gustavo”, Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 83. 
52 José Fernandes Pereira, “Conversa com Gustavo Bastos”, ArteTeoria, nº 11, p. 260-262. 
53 Rita Mega, “Conversa com João Cutileiro”, ArteTeoria, nº 11, p. 281. 
54 IHRU-DGEMN-DSMN 001/0104/01/5-Doc. 17-Carta de João Cutileiro, 24-10-1969. 
55 Cf. IHRU-DGEMN-DSMN 001/0104/01/5-Doc. 57-Carta de João Cutileiro, 9-1969. 
56 Cf. AAVV, João Cutileiro: D. Sebastião 1973-1993.  
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arquitecto Keil do Amaral no alto do Parque Eduardo VII, destinada à estátua equeste do 

Condestável. Anos mais tarde, em 1997, o escultor voltaria a cruzar-se com a peanha, vazia até 

então, concebendo um Monumento ao 25 de Abril, aproveitando parte do pedestal. 

Em conversa com o arquitecto Carlos Ramos (filho)57, que também foi aluno de Leopoldo 

na aula de Desenho, juntamente com Manuel Tainha, Nuno Teotónio Pereira, Luís Guedes, 

Francisco Blasco Gonçalves, Manuel Coutinho Raposo, Manolo Potier, Garizo do Carmo, Manuel 

Alzina de Menezes, Manuel da Costa Martins, Victor Palla58, todos do curso de 1939,  lembra que 

Leopoldo era muito querido dos seus alunos, simpático e aberto. Eles levavam revistas para a aula 

e comentavam o grafismo entre eles e com o Mestre, que cheio de paciência, os ouvia. Eu gostava 

muito dele. 

Este grupo, a classe de 1939,  era inseparável durante o curso, com um verdadeiro sentido 

de camaradagem, partilha de ideias e de aprendizagem59, e como refere o arquitecto Manuel 

Tainha (1922-): 

 

Tínhamos o culto pelo desenho. O professor Leopoldo de Almeida, civilizado e cortês era 
um académico, um classicista, a Escola de Desenho era a de Ingres, não a de Matisse60. 

 

Confessa que o encontro com a arquitectura veio através do desenho: 

 

o apelo de ver a vida por imagens e gostar de jogar com elas, criando mundos 
imaginários, que é a outra maneira de aproximação ao real61. 
  

 Victor Palla (1922-2006) lembra que, as aulas de Desenho eram partilhadas com os alunos 

de Pintura e Escultura e no 2º ano era o Desenho de Modelo e as estátuas que imperavam na sala: 

 

 (...) o professor foi sempre o mestre Leopoldo de Almeida, mas éramos nós os nossos 
próprios mestres, quando ele faltava um de nós ia para o meio e desenhavámo-nos uns aos outros. 
O Leopoldo é que ficava com um respeito bestial pelas nossas coisas. Os sítios eram escolhidos e 
desde a primeira aula que aqueles sítios junto ao modelo nu já estavam ocupados pelas alunas62. 

                                                 
57 No dia 26 de Fevereiro de 2009. 
58 Acabaria por pedir tranferência e terminar o curso na EBAP. 
59 Cf. João Palla Martins, Victor Palla (1922-2006)-Um levantamento crítico, p. 21. 
60 Ibidem, p. 22. 
61 AAVV, Manuel Tainha-Projectos-1954-2002. 
62 Cf. João Palla Martins, Victor Palla (1922-2006)-Um levantamento crítico, p. 23. 
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Também o arquitecto Augusto Pereira Brandão63  foi aluno de Leopoldo e refere que foi 

um dos poucos alunos do seu ano a desenhar a escultura do Laocconte. Era um homem de bom 

trato, simpático64. Ainda no que diz respeito aos arquitectos de formação, António Sena da Silva 

(1926-2001), que pensamos ter sido aluno de Leopoldo, uma vez que cursa na EBAL entre os anos 

de 1946 e 1952, afirmando que esses foram anos fundamentais para a sua relação de intimidade 

com a fotografia, da qual não se consegue distanciar: 

 

Essa intimidade – que agora se revela incómoda – começou há muitos anos, aliada à 
prática do desenho de estátua, na luz belíssima das galerias em abobada da Escola de Belas Artes 
de Lisboa. Tudo era então relativamente tranquilo e coerente65.  

 

A mesma opinião não é partilhada pelo arquitecto João Abel Manta (1928-)66, aluno de Leopoldo 

em Desenho de Estátua: 

 

O Leopoldo de Almeida (...) era um tipo que nos ensinava umas 
coisas mas era um sujeito sem visão. Eu ainda me lembro de uma 
história espantosa, o Leopoldo de Almeida era de desenho de estátua 
e então punha-nos sei lá a Vénus, o Tibérius e a gente tinha que 
desenhar aquilo a carvão e um dia, eu era um sujeito que ia a Paris 
e vinha cheio de ideias e pego numa Vénus e fi-la toda cubista e 
aquilo foi um sucesso bestial (...) e o Leopoldo veio, até foi o 
Leopoldo que os chamou e disse “venham ver como é que este vosso 
colega João Abel Manta faz então esta coisa tão interessante” e 
depois de toda a gente ter apreciado e batido palmas, o Leopoldo 
volta-se para mim e diz “e agora você faz-me um desenhinho a sério, 
está a perceber, porque se amanhã isso não aparece cá chumba e 
agora vamos fazer uma Vénus a sério”67. 

 

 

                                                 
63 Presidiu da Academia Nacional de Belas Artes. 
64 Conversa na ANBA em Maio de 2007. 
65 Cf. AAVV, Sena da Silva – uma retrospectiva. 
66 que cursou na Escola de Belas Artes de Lisboa entre os anos de1946 e 1951. Cf. Osvaldo de Sousa, João Abel 
Manta-Gráfica, p.8. 
67 Cf. Patrícia Bento d’ Almeida, Victor Palla e bento d’ Almeida: obras e projectos de um atelier de arquitectura 
1946-1973, vol.II, p. 423 
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No sentido do que foi referido, o arquitecto não resista em parodiar a obra do Mestre, ainda hoje a 

mais visível e a mais polémica, chamando ao seu cartoon “O fantasma do Infante”68. Apesar disso, 

é referido que na obra de João Abel Manta, o desenho é a chave mestra, sendo a base forte da sua 

formação académica69. 

O arquitecto João de Almeida70, que se tem dedicado à pintura e ao desenho, foi aluno de 

Leopoldo. Nos seus desenhos, chama-se a atenção para a técnica do modo do relevo, ou seja, ao 

modelar dentro do contorno da forma, passando de volumes mais claros a mais escuros, por 

forma a produzir a ilusão da existência tridimensional do objecto representado71. Como vimos, 

esta técnica é utilizada por Leopoldo em muitos desenhos. 

 A afirmação de que os alunos tinham de desenhar a figura como o professor queria 

também é partilhada por António Pardal Monteiro72, que frequentou o atelier de Leopoldo na Rua 

Coelho da Rocha para se preparar para o exame de admissão à Escola73. As aulas de Desenho de 

Estátua da Escola de Belas Artes, classifica-as de: 

 

  chatas e pouco criativas. Tínhamos de desenhar a figura do modo que ele queria, tudo 
certinho...74.  
 

Leopoldo entrava na aula, dava a volta às pranchetas e corrigia todos. Era um professor que não 

dava faltas, sendo a sua assistência efectiva.  Ele começava a desenhar e a figura sai-lhe de um só 

traço. 

 Não deixa de ser curiosa a disparidade de referências ao professor de Desenho por parte 

dos arquitectos e nesse sentido registe-se o testemunho de Nuno Teotónio Pereira  (1922-), cuja 

preparação para o exame de aptidão à Escola de Belas Artes foi feito no atelier de Leopoldo75: 

 

                                                 
68 Para a imagem cf. Nuno Rosmaninho, “As Comemorações do Infante em 1960”, O Rosto do Infante, p. 186. 
69 Osvaldo de Sousa, João Abel Manta-Gráfica, p.8. 
70 Sobrinho de António Medeiros e Almeida, retratado por Leopoldo em busto na ficha de inventário 587 
71 Hellmut Whol, “Reflexões sobre os desenhos de João de Almeida”, João de Almeida – Paisagens Atlântidas – 
Desenhos, s.n.p. 
72 Sobrinho de Porfírio Pardal Monteiro 
73 Desta forma, não era só na Escola que Leopoldo ensinava, estando o seu atelier aberto a quem queria aprender a 
desenhar e modelar. 
74 Conversa com António Pardal Monteiro em Setembro de 2008. 
75 Cf. Nuno Teotónio Pereira, Escritos (1947-1996), p.154. 
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 Havia um professor muito interessante que nós gostávamos muito que era o escultor 
Leopoldo de Almeida, um belíssimo professor, os outros enfim, (...)76. 
 

Mas apesar de todos estes artistas, parece-nos de extrema importância a influência de 

Leopoldo na obra da sua filha, a pintora Helena Almeida (1934-), que confessa que desde os 10 

anos começou a pousar para seu pai: 

Quando não tinha aulas, ia para lá. E dava-me imenso prazer posar com os panos...e o 
silêncio do atelier, o barulho da salamandra; o meu pai a fazer escultura. E o que eu sobretudo 
aprendi com ele foram as horas de trabalho: o quanto é necessário trabalhar, horas e horas 
seguidas, em condições que se tem de deixar de sentir o corpo. O corpo não existe e o meu corpo 
era também como se não existisse. Eu estava ali, parada: era um modelo, não podia ter frio ou 
calor. E isso foi bom77. 

 

Este aspecto deve ter sido decisivo para a recusa em a pintora usar qualquer outro modelo para 

além de si própria na sua obra. Afirma que não gostava que o pai tivesse tanta encomenda de obra 

pública:  

 pois quando fazia o que lhe apetecesse, fazia coisas lindas. Talvez por isso eu tenha sido 
tão radical na minha obra, como se tivesse medo de cair na armadilha das encomendas78. 
 

Relativamente ao que o pai pensava da sua obra, refere que:  

 

 havia uma espécie de entendimento entre nós, um pacto entre mim e o meu pai, era como 
se ele me dissesse: “Tu não precisas de fazer isto”. Claro que ele nunca me disse tal coisa por 
palavras, mas estava latente. E dava-me imensa liberdade. Era muito culto e conhecia muito bem 
os artistas contemporâneos. Tanto assim era que adorava o que eu fazia. Mas gostava mesmo, a 
ponto de me comprar obras. Ele apreciava imenso todos estes trabalhos de 196979. 
 
 Com as impressões e testemunhos referidos, fica-se com a sensação de que as referências a 

Leopoldo de Almeida, seja de alunos de Desenho ou de Escultura, são bastante díspares, embora o 

elemento central e comum seja a perfeição no desenhado e conforme a realidade. Nesse sentido, 

talvez se possa dizer que Leopoldo de Almeida é o últimos dos escultores figurativos de herança 

clássica. 

                                                 
76 Cf. Patrícia Bento d’ Almeida, Victor Palla e bento d’ Almeida: obras e projectos de um atelier de arquitectura 
1946-1973, vol.II, p.477. 
77 Helena Almeida, “Conversa em dois tempos e dois espaços”, Intus-Helena Almeida, p. 44. 
78 Ibidem. 
79 Ibidem, p. 44-45. 


