
 

Resumo 

 

Este trabalho versa sobre a vida e obra do escultor português Leopoldo de Almeida e nesse 

sentido, está intimamente ligado à Escultura Portuguesa do século XX. Por isso, o ponto de partida 

é precisamente o que a historiografia dos dias de hoje refere sobre a sua obra, para seguidamente 

se olhar de forma mais atenta para a obra que o escultor produziu, separando-a por décadas. De 

forma a tornar o texto da dissertação mais leve, optou-se por criar fichas de inventário, onde se 

pode ver a imagem da obra e elementos a ela ligada. Paralelamente à imensa obra produzida e, 

apesar da escassa documentação encontrada, pretendeu-se criar uma geografia humana, ou seja, o 

que o escultor fazia paralelamente à produção escultórica, de forma a enriquecer o universo 

humano em que as obras de esculturas eram produzidas. Decorridas sete décadas de produção 

escultórica, sem que Leopoldo de Almeida visse realizada a vontade de se criar um Museu 

dedicado à sua obra, optou-se por fazer uma conclusão em que se dá voz a alguns dos artistas que 

foram seus alunos, com especial enfoque para os escultores, considerando-se de extrema 

importância o legado do escultor enquanto Professor de Desenho e Escultura na Escola de Belas 

Artes de Lisboa. 
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This paper discusses the life and work of the Portuguese sculptor Leopoldo de Almeida and in this 

sense is closely related to Portuguese Sculpture of the twentieth century. Therefore, the starting 

point is precisely what the historiography of today's concerns about his work, then we look more 

closely to the work that the sculptor produced, grouping it for decades. To make the text of the 

dissertation lighter, we opted to create records of inventory, where you can see the image of the 

work and elements attached to it. Alongside the great work produced, and despite the scant 

documentation found, it sought to create a human geography, ie what the sculptor was parallel to 

the production of sculpture in order to enrich the human universe in which works of sculpture 

were produced. After seven decades of production of sculpture, without seeing Leopoldo de 

Almeida made the determination to create a museum dedicated to his work, we chose to make a 

conclusion that gives a voice to some of the artists who were his students, with special focus for 

the sculptors, considering the legacy of extreme importance as the sculptor Professor of Drawing 

and Sculpture at the Fine Arts School of Lisbon. 
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