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Introdução - Leopoldo de Almeida e a Historiografia fora do seu tempo 

 

A predilecção pela escultura talvez venha do facto de ela ter uma presença bem definida no 

espaço, ser uma imitação palpável das formas vivas, apelando ao toque e eternizando na 

durabilidade da matéria ideias, sentimentos e pessoas. Com características de comemoração, que 

se pretende pública, de forma aproximar a experiência estética da contemplação do público em 

geral, a escultura é: 

 

literalmente despejada na rua, entre o rugido dos carros, abandonada no passeio no meio 

de reclames publicitários e outros objectos urbanos, como uma coisa enfadonha contra a qual 

podem bater os transeuntes distraídos, perante o desinteresse das pessoas que, absortas nos seus 

problemas e obrigações, passam por elas sem lhes dar a menor atenção
1. 

 

A este caos acrescente-se o vandalismo a que muitas vezes são sujeitas, com graffittis e 

mutilações. É precisamente para este cenário urbano e caótico que Leopoldo de Almeida realiza 

grande parte das suas esculturas ao longo de sete décadas, concebidas e pensadas para o espaço 

urbano, com todas as condicionantes económicas, técnicas, políticas e sociológicas. 

Ao debruçarmos um olhar mais atento sobre a obra de Leopoldo de Almeida, que perdura 

durante grande parte do século XX português, pensamos estar a contribuir para o estudo da 

História da Escultura Portuguesa, que é parca em monografias sobre escultores2.  Numa época em 

que as vanguardas europeias se impõem, o escultor em questão pratica a escultura, de uma forma 

plena, no seu modo de ser clássico: a ideia começa a revelar-se no desenho, toma forma na 

modelação em barro e define-se na transposição para a pedra ou bronze. Para iniciar o estudo 

sobre a sua vida e obra, optou-se por começar por uma análise sucinta do lugar que o escultor 

ocupa na Historiografia da Arte Portuguesa escrita após a sua morte3.  

Na crítica póstuma às suas primeiras obras, Vencido da Vida e Fauno
4, a modelação é 

considerada naturalista5, sendo o Fauno um interessante trabalho de juventude6. O retrato de 

                                                 
1 Javier Maderuelo, “A Cidade como Museu Público”, 5º e 6º Simpósios Internacionais de Escultura, p. 16. 
2 Em 1989 Marques Gastão entendia que não se tem feito justiça a uma série de escultores, tais como Leopoldo de 
Almeida, António da Costa, Canto da Maia, Barata Feyo, Álvaro de Brée, Rui Gameiro, António de Azevedo, Raul 
Xavier, que merecem pelas obras que criaram, estudos monográficos, ensaios críticos e teses de doutoramento. Cf. 
Marques Gastão, Encontros com António Duarte, p. 36-37. 
3 A crítica da época em que as peças foram criadas, vai ser analisada em cada um dos capítulos correspondentes e nas 
respectivas fichas de inventário. 
4 Fichas de inventário 18 e 87 
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Carlos Ramos, obra raramente referida, é tido como uma saborosa estatueta
7. No que concerne ao 

Monumento a António José de Almeida o olhar incide sobre a colossal figura da República, que 

para além de clássica se mostra autoritária
8, embora o monumento no seu todo tenha uma 

linguagem inovadora e poderosa
9. Relativamente aos baixos-relevos do Éden, a linguagem para 

os classificar varia entre notáveis10, distracção modernista11 e gosto académico12. 

 No estudo sobre Salazarismo e Artes Plásticas, Artur Portela (filho) considera Leopoldo de 

Almeida, o autor da colossal, agressiva, quase germanicamente masculina, estátua da 

Soberania
13. Afirma que o escultor fizera o seu percurso artístico-histórico-político, baseado nas 

seguintes obras: colaboração no Monumento ao Marquês de Pombal com Simões de Almeida 

(sobrinho)14, estátua de Sidónio Pais, António José de Almeida15, D. Afonso Henriques16, D. João 

I
17, Pesca e Agricultura

18, Infante D. Henrique
19, Padrão dos Descobrimentos

20, Oliveira 

Martins
21, António Feliciano de Castilho

22, sendo um escultor a que a Igreja recorre inúmeras 

vezes23.  Será que por fazer este tipo de obras que era considerado um escultor do regime? Não 

nos parece justo fazer este tipo de afirmação relativamente a Leopoldo de Almeida, quando já 

Francisco Franco havia passado pelo mesmo, assim como praticamente todos os escultores da 

                                                                                                                                                                
5 Cf. Pedro Lapa, Museu do Chiado-Arte Portuguesa 1850-1950, p. 274 ; Paulo Henriques, O Atelier de Leopoldo de 

Almeida, p. 46 ; Raquel Henriques da Silva, “Sinais de Ruptura:”Livres” e Humoristas”, História da Arte Portuguesa, 
vol.III, p. 392. Para o texto da crítica ver fichas de inventário 18 e 87. 
6 Raquel Henriques da Silva, “Sinais de Ruptura:”Livres” e Humoristas”, História da Arte Portuguesa, vol.III, p. 392. 
7 José-Augusto França, "Os Independentes de 1930", Colóquio Artes, nº 46, Setembro 1980, p. 32. Ficha de inventário 
97. 
8 João Medina, Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira República, p. 118 e p.123, nota 7. Para o texto ver ficha 
de inventário 125 
9 Ana Ruela Assis Pacheco, Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957): a obra do arquitecto, p. 106. 
10 Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, vol.I, p. 680. 
11 Maria Rosa Figueiredo, “A obra de Joseph Bernard, influência discreta no modernismo escultórico português”, 

Joseph Bernard (1866/1931), p. 75. 
12 José Augusto França, “Arquitectura e Artes Plásticas”, Portugal-Arquitectura do Século XX, p. 90. 
13 Artur Portela, Salazarismo e Artes Plásticas, p. 91. Ficha de inventário 152 
14 Ver pág. 44. 
15 Ficha de inventário 125 
16 Ficha de inventário 237 
17 Ficha de inventário 236 
18 Ficha de inventário 136 e 137 
19 Uma vez que o escultor possui inúmeros exemplares não sabemos a qual o autor se refere. Fichas de inventário 238, 
384, 439 a  441. 
20 Ficha de inventário 435 
21 Ficha de inventário 319 
22 Ficha de inventário 318 
23 Cf. Artur Portela, Salazarismo e Artes Plásticas,, p.91. 
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época. De figuras históricas está o país repleto não saindo todas do cinzel do escultor em 

questão24. O que o autor parece criticar é o facto da escultura da época ser sobretudo estatuária 

historicista
25, o que, se se analisarem as obras dos escultores seus contemporâneos, não é um 

exclusivo da obra de Leopoldo. O que Artur Portela deixa bem claro é que o fascismo português 

contava História em pedra26, o que nos parece coerente com a vontade do regime em dar uma 

determinada ideia de nacionalidade. Critica no escultor, um ponto que nos merece um olhar atento, 

que é o de nas suas obras existir a tranquilidade, a transparência, nunca verdadeiramente o 

dramatismo e a dor
27.  

 Rui Mário Gonçalves entende que depois de Francisco Franco, Leopoldo tornou-se o 

escultor oficial do regime28, o que se pode comprovar perante uma listagem manuscrita encontrada 

na documentação da DGEMN intitulada “Relação de Escultores”, onde o nome de Leopoldo 

aparece em primeiro lugar, após a morte de Francisco Franco, seguido de Canto da Maya, Álvaro 

de Brée, Barata Feyo, Sant´Ana Bragança, Anjos Teixeira, J.M. Leite, Joaquim Correia, António 

Duarte, Numídico Bessone29.  

 A escultora Clara Menéres entende que Leopoldo de Almeida foi o mais celebrado 

intérprete da ideologia do Estado Novo
30,  considerando as suas peças perpassadas por uma 

delicadeza de índole classicista, onde imperam a harmonia e a predilecção por temas 

convencionais, sem esquecer o domínio da forma numa linguagem marcadamente académica31, o 

que em nosso entender se intensifica pelo facto de nunca ter deixado de leccionar. Como se irá 

ver, este aspecto é de extrema importância e a escultora é dos poucos críticos a chamar a atenção 

para esta relação Professor-Escultor. 

 A referência de que Leopoldo de Almeida é o escultor oficial do regime é partilhada por 

grande parte da historiografia, que o considera um artista extremamente solicitado pelas 

                                                 
24 No que diz respeito à afirmação constante de que foi Leopoldo de Almeida quem mais trabalhou para o Estado, 
partilhamos a ideia de Marco Daniel Duarte que entende ser o escultor Barata Feyo um dos que mais fez obras para o 
Estado. Cf. Marco Daniel Duarte, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, p.29. De toda a documentação 
que consultámos também ficámos com esta sensação e acrescentaríamos mesmo o escultor António Duarte, que 
apesar de ser mais novo depressa acompanhou a produção escultórica dos mais velhos. Cf. Paulo Simões Nunes, 
“Duarte, António”, Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 209. 
25
Artur Portela, Salazarismo e Artes Plásticas, p. 97. 

26 Ibidem, p.131. 
27 Ibidem, p.91 
28 Cf. Rui Mário Gonçalves, “Pioneiros da Modernidade”, História da Arte em Portugal, vol.12, p. 166. 
29 Cf. IHRU-DGEMN-DSARH-0010/000-082 
30 Clara Menéres, “Artes Plásticas de temática religiosa”, A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, p.70. 
31 Cf. Ibidem. 
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encomendas oficias
32

, e que produziu algumas das obras que melhor simbolizam o espírito 

autoritarista do Salazarismo
33, dando como exemplo a estátua da República no Monumento 

António José de Almeida.  

 Numa tese de mestrado dedicada à estatuária da cidade do Porto, José Guilherme de Abreu 

entende que: 

 

Em Leopoldo de Almeida prevalece um realismo ideológico que se afirma na 

subordinação incondicional ao fundamento da Arte ao Serviço da Nação, o que no fim de contas 

acabava por trair a própria ideia de compromisso: o tal equilíbrio visado por António Ferro
34. 

 

Na sua tese, o autor põe em contraponto com Leopoldo de Almeida o escultor Barata Feyo, 

prevalecendo neste último um idealismo literário que se traduz numa demanda solitária norteada 

por uma impossível conciliação
35. Entende que o escultor que lidera o período em questão 

(Compromisso/Contestação – O Engradecimento) é Barata Feyo, uma vez que em Leopoldo de 

Almeida: 

 

não havia lugar para a angústia, apenas para a força. Força da imagem pela dimensão 

monumental e pela expressão melodramática. Na escultura de Leopoldo de Almeida, tudo é 

epidérmico. Uma epiderme fria e germânica, quando não faraónica, reveste as suas estátuas, 

constituindo esse vazio expressivo (…) a marca intencional mais negativa da estatuária
36. 

 

Contrariamente, na escultura de Barata Feyo existe um constante tensão e intencionalidade, na 

procura da conformidade plena entre concepção e idealização, ao passo que em Leopoldo: 

 

 (…) essa mesma conformidade constitui não um ponto de chegada, mas, inversamente, um 

ponto de partida, sendo que nenhuma tensão habita as suas figuras, concebidas elas que são para 

se inserirem em tensão, não consigo próprias, mas com quem as observa, contaminando o espaço 

público com a sua androgenia e estéril intencionalidade
37. 

 

                                                 
32 Joaquim Saial, Estatuária Portuguesa dos Anos 30, p. 244. 
33 João Medina, Estudos sobre o Republicanismo e a Primeira República Portuguesa, p. 123, nota 7.  
34 José Guilherme de Abreu, A Escultura no Espaço Público do Porto no Século XX, p. 203. 
35 Ibidem. 
36 Ibidem, p. 227-8. 
37 Ibidem, p. 228. 



 5

Ao confrontar os dois artistas, confrontam-se duas Escolas, a do Porto e a de Lisboa, uma vez que 

cada um deles regia a cadeira de Escultura das referidas instituições, estando o ensino de Lisboa 

conotado como mais próximo do Estado Novo.  

 Questionado sobre se havia uma dicotomia Leopoldo/Barata Feyo, o escultor Gustavo 

Bastos, de uma forma pertinente, menciona as 4 estátuas de escritores que se encontram na 

Avenida da Liberdade, Garrett e Herculano de Barata Feyo e Feliciano de Castilho e Oliveira 

Martins de Leopoldo, para referir que Leopoldo copiava a realidade, o Barata Feyo não
38. 

Jorge Ramos do Ó entende que durante o Estado Novo, somente alguns escultores estavam 

preparados para desafios de incidência histórica ou comemorativa, como sejam Francisco Franco, 

Leopoldo de Almeida, Barata Feyo, entre outros, uma vez que a generalidade dos artistas 

modernos portugueses: 

 

não tinha de facto a menor predisposição ideológica para vir a aceitar que o seu 

vocabulário estético fosse reformulado com noções e cânones extraídos de épocas antigas
39. 

 

Na mesma linha vem a afirmação de Paulo Henriques, ao referir que Leopoldo de Almeida é um 

dos mais importantes escultores oficiais do Estado Novo
40

, reforçada pelas palavras de que:  

 

será o escultor mais identificado com o gosto do Estado Novo, pelas características de 

monumentalidade de um modernismo muito mitigado, ajustado à imagem do regime
41

. 

 

A mesma autora, num outro momento, não considera Leopoldo como um escultor modernista, 

pois para tal teria de apresentar aspectos inovadores, traduzindo sobretudo uma atitude que será, 

antes de mais, de desafio e afirmação
42. Os escultores que entende como tal são Francisco Franco, 

Diogo de Macedo, Canto da Maya, António Azevedo e Raul Xavier. A concordância com a autora 

surge quando afirma que: 

 

                                                 
38 José Fernandes Pereira, “Conversa com Gustavo Bastos”, ArteTeoria, nº 11, p. 265 
39 Jorge Ramos do Ó, “Salazarismo e Cultura”, Portugal e o Estado Novo (1930-1960), vol.II, p. 427. 
40 Paulo Henriques, “Modernismo 1912-1945”, Imagens da Família-Arte Portuguesa 1801-1992, p. 43. 
41 Lúcia Almeida Matos, “Figuras Comemorativas”, A Figura Humana na Escultura Portuguesa do Século XX, p. 
148. 
42 Lúcia Almeida Matos, A Escultura em Portugal no Século XX (1919-1969), p. 69. 
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 (...) a expressão pessoal é, na obra de Leopoldo de Almeida, minimizada por um 

entendimento da escultura como exercício formal obediente às regras de uma gramática que lhe é 

própria e que o escultor deve seguir
43. 

 

A propósito da exposição “A Figura Humana na Escultura Portuguesa do Século XX”, 

Raquel Henriques da Silva entende que Leopoldo de Almeida e Canto da Maya: 

 

 (...) utilizam a ondulação algo Arte Nova da sua juventude – breve em Leopoldo de 

Almeida, axial em Canto da Maia – em que a dimensão decorativa se inscreve como pele diáfana, 

e sensualíssima, dos corpos em falso repouso, prontos à sedução perversa que o seu polimorfismo 

contém
44

. 
 
 Cristina Azevedo Tavares, nomeia Leopoldo entre outros escultores, entendendo que, a 

estátua Soberania de Leopoldo de Almeida, o Salazar de Francisco Franco e o D. Manuel de 

Canto da Maya, davam o mote da escultura modernista que celebrava a mitologia nacional
45. 

 Numa obra dedicada ao estudo da Escultura em particular, Paulo Nunes entende que 

Leopoldo de Almeida é uma das figuras mais marcantes da escultura portuguesa do século XX e 

uma das melhores expressões da estatuária oficial durante o Estado Novo46. Esta análise da obra 

do escultor, em que se faz um roteiro e análise de algumas das peças mais importantes no âmbito 

de diferentes tipologias escultóricas, é dos poucos textos em que se refere a qualidade do artista, 

possuidor de uma obra de dimensão e qualidade invulgar, que fazem dele um dos maiores 

escultores portugueses do século XX47. Na mesma obra, José Fernandes Pereira, que entende o 

artista é: 

 como um escultor dificilmente classificável, apesar dos epítetos que foi recebendo, desde 

académico a neoclássico, sem esquecer as infelizes referências à capa que cobre muitas das suas 

peças
48. 

 
 Um dos escultores com quem Leopoldo costuma ser comparado é Francisco Franco. Numa 

tese de mestrado sobre o escultor madeirense, ao referir-se às figuras históricas do Padrão, e às 

                                                 
43 Ibidem, p. 336. 
44 Raquel Henriques da Silva, “Figuras Imaginadas”, A Figura Humana na Escultura Portuguesa do Século XX, p. 70. 
45 Cristina Azevedo Tavares, “As Artes Plásticas em Portugal no Século XX”, Guia de História da Arte 

Contemporânea, p.193. 
46 Cf. Paulo Simões Nunes, “Almeida, Leopoldo de, “, Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 30. 
47 Ibidem, p. 37. 
48 José Fernandes Pereira, “Escultura Contemporânea”, Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 260. 
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estátuas de D. Afonso Henriques, D. João I, Pero Escobar
49, Pedro de Alenquer

50 e António de 

Abreu
51, o autor entende que a escultura de Leopoldo de Almeida possui: 

 

 (...) uma contenção plástica, ao contrário de Franco, pouco emotiva e cara ao registo 

académico, decorativas no aturado apuro dos pormenores e acabamentos
52.  

 

Leopoldo é tido como muito menos moderno que Franco, apesar de ser mais novo, fazendo a 

ligação directa à tradição do historicismo oitocentesco
53, com o seu academismo sensualizado

54. 

Entendemos que os dois artistas não se devem comparar em termos de valorizar um em detrimento 

do outro, uma vez que Francisco Franco era um homem excepcional55.  

 Leopoldo de Almeida é um escultor clássico, que revela toda a sua mestria em O Fauno
56, 

Homenagem Póstuma
57, O Pensador

58, o retrato do arquitecto Carlos Ramos
59, Mater Natura

60, 

Eva
61. Para além destes exemplos,  alguns parcamente nomeados pela crítica, certamente que ao 

longo da análise da obra, as surpresas irão surgir. Um aspecto é de salientar, Leopoldo de Almeida 

não é um escultor unânime, o que nos parece ser um ponto de partida positivo e desafiador. 

 

 

 

 

                                                 
49 Ficha de inventário 239 
50 Ficha de inventário 240 
51 Ficha de inventário 242 
52 José Maria Macedo Rodrigues, Francisco Franco, p.102. 
53 Artur Portela, Francisco Franco e o "zarquismo", p. 62 
54 Ibidem, p. 69. 
55 Cf. Rita Mega, “Conversa com Joaquim Correia, ArteTeoria, nº11, p. 252. 
56 Ficha de inventário 87 
57 Ficha de inventário 89 
58 Ficha de inventário 148 e 149 
59 Ficha de inventário 97 
60 Ficha de inventário 213 
61 Ficha de inventário 196 


