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1.Vida e Obra do Leopoldo de Almeida (1898-1975) 

 

           Leopoldo Neves de Almeida nasce no dia 18 de 

Outubro de 1898 pelas 20 horas em Lisboa, na Rua Nova do 

Desterro nº 5-loja (hoje desaparecida), filho de Eduardo 

Neves de Almeida1, natural do Cartaxo e de Joana Tristão 

Neves, natural de Beja. No dia 30 de Abril de 1899 é 

baptizado na Igreja dos Anjos, tendo por padrinho o 

marceneiro José Franco e madrinha Maria Perpétua Leal.                  

 Com a idade de 6 anos descobre a existência de uma Olaria perto da sua casa, na Calçada 

do Desterro. Confessa que passava o tempo a olhar para dentro da oficina, a ver os trabalhos que 

saiam das  mãos  dos artífices. Foi ganhando confiança, até que um dia: 

 

Chegava-me aos operários e pedia-lhes um pouco de barro. Eles davam-mo, exigindo 
somente que lhes mostrasse os bonecos que me propunha fazer. Eu mostrava os bonecos e eles 
davam-me o dobro do barro. E, assim, eu tinha sempre barro com que me entreter. (…) O barro 
era o meu brinquedo, a minha alegria, a minha satisfação!2 

 

Com o primeiro bocado de barro que o encarregado da oficina lhe deu, Leopoldo fez um boneco, 

que como estava prometido, lhe foi mostrar no dia a seguir. Ficaram todos muito admirados, “tem 

olhos e tudo!”. Disseram-lhe para o deixar lá para ser cozido e assim foi. Depois de tal ter 

acontecido o aspirante a escultor deu-lhes o boneco que eles colocaram numa prateleira da oficina 

e confessa que cada vez que olhava para ele só lhe encontrava defeitos3. 

 

1.1. Formação Escolar 

 

Com algum humor, numa entrevista que concedeu em 1969 à revista Vida Mundial, 

confessa que muito provavelmente foi a menina dos cincos olhos que decidiu a sua vocação de 

escultor: 

 

                                                 
1 Cuja profissão era torneiro de madeira. Cf. ANTT-Livro de Baptismos nº 38, fl.66v-67, Assento nº 161. 
2 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra - Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 32. 
3 Cf. Arquivo RTP-Documento 730016400. 
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Eu frequentava a escola do Alto do Castelo, e o professor, quando, por motivos 
particulares, abandonava a aula, fazia-se substituir por uma filha, moça de 15 anos, que alguns 
alunos mimoseavam com bolinhas de papel. Certo dia, a rapariga, não levando a bem a 
brincadeira, exigiu que eu lhe dissesse quem tinham sido os autores da graça. Recusei-me à 
denúncia – e a moça, então, furiosa, encheu-me as mãos de bolos. Ficaram num misero estado, 
que a palmatória tinha cinco buracos, cinco olhos (…). Saí da escola e fui chorar para casa. 
Minha mãe logo dicidiu pôr-me noutra escola4.  
 

1.1.1. Escola Oficina nº1 (1906-1910) 

 

 É nessa altura que passa a  frequentar a Escola-Oficina nº 1, no Largo da Graça. A 

formação neste estabelecimento de ensino parece ser decisiva para a escolha da profissão de 

escultor: 

 

A escola oficina nº1 é destinada a formar artistas escultores de madeira, para o que terá 
as seguintes aulas: Instrução Primária Elementar e Complementar, Desenho, Prática de 
escultura, talha e gravura em madeira5. 
 

Era uma escola com um ensino inovador para a época, ligada à Maçonaria e ao movimento 

republicano e Leopoldo de Almeida frequenta-a a no seu período mais interessante 1907-19186, 

uma vez que ingressa no ano de 1906. A escolha dos manuais e compêndios era feita pelos 

professores das disciplinas, possuindo a escola uma forte vertente profissional: 

 

Quando os trabalhos produzidos pelos alunos tenham já valor industrial serão valorizados 
pelos professores de acordo com a direcção e vendidos7. 
 

A partir de 1907 deixam de haver carteiras e passa a existir uma mesa partilhada por todos, 

incluindo o professor. O estrado desaparece e a punição física tende também a ser atenuada. As 

crianças são tratadas pelo seu nome e não pelo número de matrícula. A escola visava sobretudo a 

educação integral como forma de desenvolvimento harmonioso do indivíduo, utilizando métodos 

activos como forma de encorajar o protagonismo da criança na sua aprendizagem, bem como na 

construção da sua vida8.  

                                                 
4 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra - Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 32. 
5 Cf. António Candeias, Educar de outra forma, p.195. 
6 Ibidem. 
7 Cf. Ibidem, p.197. 
8 Cf. Ibidem, p. 578. 
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Na Escola Oficina nº 1 foram seus professores António Lima9, Adolfo de Lima10, César 

Porto11, Vicente de Sousa, Tabarra e Artur dos Santos12, Francine Benoit13 e Leonor Pereira 

Rodrigues14. Ao nível do  Desenho e da Escultura, os professores foram os escultores José Neto, 

José Pereira e  o pintor Paula Campos. Na disciplina de Português, o método adoptado era o de 

João de Deus, sendo porém as aulas de Desenho as que possuíam maior carga horária, no sentido 

de serem as disciplinas base15. 

           Em 1909, numa imagem de uma aula de desenho, percebe-se 

que os alunos copiavam gessos, exercício que Leopoldo repetiria mais 

tarde da Escola de Belas Artes. Na imagem que apresentamos e após 

conversa com António Candeias16, percebemos que o jovem que 

orgulhosamente apresenta as suas obras na exposição dos trabalhos 

deve ser Leopoldo de Almeida... A fotografia em questão regista o ano 

lectivo de 1909-1910, em que os exames foram abolidos, sendo 

substituídos por exposições dos trabalhos dos alunos17.   

  

 Em 1910 é criada a Associação Escolar de Alunos da Escola Oficina nº1 ,“A Solidária”, à 

qual o escultor preside. As actividades que lhe cabiam era: realizar festas escolares de educação e 

instrução; promover excursões  artísticas e científicas; fazer visitas recíprocas a escolas, 

                                                 
9 (1883-1968), dava aulas de Trabalhos Manuais (modelação em barro e papel) e de Ciências Físicas, Químicas e 
Naturais. Cf. Francisco Castro Rodrigues, Um Cesto de Cerejas, p. 38. 
10 (1874-1943), dava aulas de Noções Práticas Rudimentares de Física, Química, Botânica, Zoologia e Higiene. Era 
“Um ateu, que tinha romântica e eficazmente três religiões: a do progresso, a da justiça e a de Nossa Senhora a 
Beleza”. Cf. FCG-DM 149/103, Recorte Jornal entrevista de Cristiano Lima a Leopoldo de Almeida, 13-11-1969, p. 
2. 
11 (1873-1944), professor de Português e Sociologia. Cf. Francisco Castro Rodrigues, Um Cesto de Cerejas, p. 38. 
12 Professor de Ginástica. 
13 (1894-1990), Professora de Música e Canto Coral. Cf. Francisco Castro Rodrigues, Um Cesto de Cerejas, p. 38 e 
41. 
14 (1886-1966), Professora de Desenho, Costura e Bordados, aulas que os rapazes também tinham, tal como as 
raparigas tinham de ir às aulas de carpintaria. Leonor Pereira Rodrigues era mãe do arquitecto Francisco de Castro 
Rodrigues, que também frequentou a Escola e mais tarde foi aluno de Leopoldo em Modelo Vivo. O aluno conta que 
o Mestre lhe pediu para não contar a ninguém que ele tinha andado na Escola Oficina nº 1 e sido aluno de sua mãe, o 
que parece contradizer a citação da página seguinte, onde Leopoldo confessa que foram alguns dsos professors desta 
escola que lhe fizeram descobrir o seu potencial. Cf. Francisco Castro Rodrigues, Um Cesto de Cerejas, p. 38. 
15 Cf. António Candeias, Educar de outra forma, p. 204-5. 
16 Em conversa com o autor da obra dedicada à Escola Oficina nº1, António Candeias, disse-nos que sempre suspeitou 
que o retratado na fotografia fosse o escultor Leopoldo de Almeida. Eu considero que é e agradeço-lhe a chamada de 
atenção. 
17 Cf. António Candeias, Educar de outra forma, p. 257. 
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promovendo festas de fraternidade escolar, como passeios e piqueniques18 Sob a sua presidência 

realizou-se no dia 18 de Maio desse ano a Festa da Paz, ou seja, a primeira excursão organizada 

por “A Solidária”, que consistiu numa visita ao Campo Grande, sendo convidadas outras escolas19. 

Na época em que Leopoldo foi presidente a Associação era constituída somente por alunos, com 

idades compreendidas entre os 7 e 14 anos20.  

Do tempo que passou na escola, os  professores que o escultor lembrava com maior 

saudade eram, José Neto, José Pereira e Paula Campos: 

 

Esses professores foram a minha base, a minha coragem, a descoberta das minhas 
potencialidades. Nunca os poderei esquecer. Lembrar-me deles, neste momento da minha vida, é 
a maior homenagem que lhes posso prestar. E sinceramente me comovo quando deles me 
recordo21. 
 

Neste sentido, importa conhecer um pouco mais sobre cada um. 

José Pereira (1884-1966)22, autor do texto “A Geometria no ensino do desenho” 

considerava que o ensino da geometria em tão tenra idade, ou seja, na escola primária, era 

contrário  à tendência natural da criança, que desenha aquilo que a rodeia23. Em primeiro lugar é 

necessário desenvolver na criança o gosto e o hábito de desenhar, deixando-a seguir as fantasias 

próprias da sua idade e condição24. Depois de adquirido o hábito e o gosto de desenhar, deve então 

ensinar-se-lhe a desenhar, tendo sempre a natureza como a base, apelando para que se abandonem 

os compêndios cheios de estigmas e regras geométricas25.  

Emílio de Paula Campos26 (1884-1943), natural de Leiria, estudou em Lisboa, 

desenvolvendo paralelamente a actividade de professor e pintor. Foi premiado na Sociedade 

                                                 
18 Cf. Ibidem, p. 400. 
19 Cf. Ibidem, p. 426. 
20 Cf. Ibidem, p. 440. A partir de 1920 passa a integrar também o corpo docente da Escola. 
21 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra - Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 32. 
22 Que era também professor na Escola Industrial Jacome Raton. Escreveu inúmeros manuais de desenho entre os 
quais O desenho infantil e o desenho na Escola Primária e O 1º Ciclo do desenho. 
23 Cf. José Pereira, “A Geometria no Ensino de Desenho”, Educação, nº 2, 31-1-1913, p.18. 
24 Cf, Ibidem, p. 19. 
25 Ibidem. 
26 Que com o arquitecto José Ferreira da Costa participou no concurso para o Monumento ao Marquês de Pombal, 
tendo sido agraciados com o 4º prémio pelo projecto Pátria. Cf. Rita Mega, “Francisco dos Santos: para além do 
Monumento ao Marquês de Pombal”, ArteTeoria, nº 8, p.129. 
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Nacional de Belas Artes nos anos de 1917, 1927 e 1934,  distinguindo-se na aguarela com a 

pintura de paisagens. Na Escola Oficina nº 1 era professor de Desenho e Modelação27. 

José Neto (1876-1960)28, que ingressa  na Escola precisamente no mesmo ano que 

Leopoldo, leccionava a Cadeira de Escultura e Modelação de Madeira, onde dava  Geometria, 

Desenho Ornamental e Modelação29. O Exame desta cadeira consistia em modelar um ornato ou 

fragmento tirado à sorte numa sessão com o tempo máximo de 3 horas30. No texto “O Ensino da 

Modelação na Escola Primária”, José Neto entende ser este exercício um dos mais propícios ao 

desenvolvimento do espírito de observação, da iniciativa, do gosto e da expansão da 

personalidade31. Para a criança, a modelação é o modo natural de ela se exprimir, representando o 

que vê, sendo o material eleito o barro. Quando os esboços já estão formados, deve o professor 

fazer notar aos alunos os erros, insistindo sobre o carácter do modelo (flores, frutos, folhas, 

objectos de uso comum, pássaros, peixes, conchas, inscetos, plantas)32. A cadeira implicava 3 

exercícios: Modelação copiada do natural, de forma a criar na criança o hábito da observação; 

Modelação livre, que tinha por objectivo desenvolver a imaginação; e Composição decorativa, 

onde a criança tinha de meditar e dispor com harmonia as formas33. 

Deolinda Lopes Vieira Quartim lembra o aluno Leopoldo de Almeida: 

 

(...) Tivemos alunos que saíram de lá e marcaram, de novitos...Olhe aquele Leopoldo de 
Almeida foi aluno de lá. Muito novinho manifestou a tendência para a escultura, na modelação. 
Era um bom aluno. O desenho e a modelação, manifestou-se nele de pequeno. E seguiu a sua 
carreira34. 

 

 Tão importante como saber quem foram os seus professores, era saber que tipo de livros 

lia. Certamente que na Escola Oficina nº 1 teve contacto com o Manual Politico do Cidadão 

Português de Trindade Coelho35, que Leopoldo viria a retratar em estátua para Mogadouro muitos 

                                                 
27 Cf. Francisco Castro Rodrigues, Um Cesto de Cerejas, p. 38. Era tio do arquitecto Francisco Castro Rodrigues. 
28 Estudou na Casa Pia e na EBAL, tendo sido aluno de Simões de Almeida (tio), terminando o curso em 1899 com a 
classificação de 20 valores, tendo viajado para Paris como bolseiro do Legado Valmor. 
29 Cf. António Candeias, Educar de outra forma, p. 205. 
30 Cf. Ibidem, p. 249. 
31 José Isidoro Neto, “O Ensino da Modelação na Escola Primária”, Educação, nº 4, 28-2-1913, p. 40. 
32 Cf. Ibidem, p. 41. 
33 Cf. Ibidem. 
34 Cf. António Candeias, Educar de outra forma, p.703. 
35 Cf. António Candeias, Educar de Outra Forma, p.198. Em 1907, época em que Leopoldo frequentava a Escola, 
Trindade Coelho fez parte do júri dos exames. Terá Leopoldo contactado pessoalmente com o escritor? 
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anos mais tarde... Seria interessante ver alguma obra desta época, como o Medalhão que faz do 

Presidente da República Manuel de Arriaga, que esteve exposto na escola e que foi reproduzido 

por José Pereira e vendido às centenas36 e a peça que denominou de Semeador37. 

Com 13 anos perde o pai e diz à mãe que vai para caixeiro uma vez que eram seis irmãos, 

mas a mãe opõe-se a que ele abandone os estudos38: 

 

Orfão de pai aos 13 anos, foi graças ao heroísmo da minha Santa Mãe, à sua grande 
capacidade de sofrimento, ao seu sublime sacrifício pelos filhos e ao meu preserverante pendor 
para as Artes, que logrei tirar o Curso de Escultura na Escola de Lisboa39.  
 

Para o sustento da família, fez cartazes, concebeu catálogos, nomeadamente para os Armazéns do 

Chiado40. Por essa altura frequenta o Ginásio Clube Português41, onde pratica Jogo do Pau e 

Pugilismo. 

 

1.1.2. Escola de Belas Artes de Lisboa (1913-1920) 

             

           Severo Portela informa-nos que é, por interferência do escultor José 

Pereira que o rapazito franzino, loirinho, estudante obediente e aplicado, com 

decidida vocação para o desenho42, irá estudar para a Escola de Belas Artes. 

Em 1913, com 15 anos, Leopoldo matricula-se na Escola Superior de Belas     

Artes de Lisboa43, no Curso Geral de Desenho, arrastando consigo Severo Portela que numa carta 

a Jorge Segurado confessa que, se fui para a escultura foi por causa da convivência com o 

Leopoldo44.  

                                                 
36 Cf. Arquivo RTP-Documento 730016400 
37 Cf. A. Lopes d´ Oliveira, Nas Colmeias da Arte, p. 40. Pode pensar-se que se baseou na conhecida obra de 
Francisco Franco, mas tal não se verifica uma vez que a obra do escultor madeirense data de 1923. 
38 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra - Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 32. 
39 Cf. Museu da Cidade, Pasta doação espólio Leopoldo de Almeida, Carta dactilografada pelo escultor, 9-12-1968, 
p.1. 
40 Cf. Pedro Alvim,  “Um perfil e uma obra - Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 32. 
41 Quem o leva para lá é o seu professor de ginástica na Escola Oficina nº1, Artur Santos, que lhe pagava as quotas 
para que ele não deixasse de praticar desporto. Por essa época o GCP fivaca na Rua Serpa Pinto,no Chiado. Cf. 
Arquivo RTP-Documento 730016400. 
42 Severo Portela, Leopoldo de Almeida – Um artista singular, p. 18. O retrato que se mostra é da autoria de Severo 
Portela. 
43 Com o apoio do professor José Neto, que viria a ser o seu padrinho de casamento. Cf. Arquivo RTP-Documento 
730016400. 
44 Cf. Jorge Segurado, “Recordações de Severo Portela”, Severo Portela: o homem e o artista, p. 52. 
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 Ao ingressar na escola no ano de 1913, beneficia já da reforma de 1911, sendo a mudança 

mais significativa a supressão da disciplina de Desenho cópia de estampa, para o substituir pela 

prática do Desenho do relevo e do natural45.  O Curso Geral de Desenho com destino aos cursos 

especiais (Arquitectura, Escultura, Pintura e Gravura) compreendia as seguintes disciplinas: no 1º 

Ano: 1ª cadeira - Desenho linear geométrico, geometria descritiva e perspectiva; 2ª cadeira - 

Desenho e modelação de ornato; 3ª cadeira – Desenho de figura, do relevo; 2ª Ano: 1ª cadeira - 

Desenho linear geométrico, com aplicação à teoria das sombras; 2ª cadeira - Modelação de ornato; 

; 3ª cadeira – Desenho de figura, do relevo (torsos e cabeças); 3º Ano: 4ª cadeira – Desenho de 

Figura (cópia de estátua e modelo vivo); 5ª cadeira – Desenho arquitectónico; 11ª cadeira – 

Anatomia; 12ª cadeira – Elementos de geografia, etnografia, história geral e pátria46. 

 Num primeiro momento os alunos copiavam mestres antigos, nomeadamente cabeças e 

torsos, e só mais tarde no curso chegava o momento em que se desenhava a partir do modelo vivo. 

Conhecemos o 1º desenho que o escultor fez na Escola de Belas Artes, no ano de 1913, 

  

através da legenda que escreve no papel47. Como se pode ver é uma 

cópia de um busto, revelando o traço uma firmeza e detalhe para o qual 

devem ter contribuído as aulas na Escola Oficina. Ao mesmo tempo que 

frequenta o curso de Escultura, faz retratos a crayon, costume entre os 

artistas, para expor à porta das papelarias, recebendo 25 tostões. Varela 

Aldemira aliou-se ao escultor nesta iniciativa, um desenhava e o outro 

fazia o sombreado48, afirmando Leopoldo que: 

 
Os meus, no entanto, eram mais bem pagos…Por serem melhores? Assim o afirmavam as 

pessoas que me conheciam49.  
 

 No ano lectivo de 1914-1915 obtêm uma série de medalhas: Medalha de bronze pelos 17 

valores a desenho linear geométrico; Medalha de bronze pelos 16 valores em exercícios 

elementares de figura; Medalha de Prata pelos 18 valores em desenho de ornato e um prémio 

pecuniário de 30 escudos por ser o aluno mais classificado do curso nesse mesmo ano50.  É o seu 

                                                 
45 Cf. João Paulo Martins, Cottinelli Telmo (1898-1948): a obra do arquitecto, 1º volume, p. 30. 
46 Cf. Margarida Calado, “O Ensino do Desenho 1836-1987”, O Caderno do Desenho, p. 100-101. 
47 Ver ficha de inventário 1 
48 Cf. Jornal do Comércio, 15/16 Abril 1961, p. 11. 
49 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra - Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p. 32. 
50 Cf. AHFBAUL-Cx.5-Processo de Concurso, Leopoldo de Almeida, Documento 8, fl.1v. 
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amigo e colega Severo 

Portela quem refere que 

Leopoldo tinha uma 

devoção ao estudo e uma 

aplicação fora do 

vulgar51. No 2º ano, o 

desenho continua a incidir  

sobre a cópia de estátuas, seja no todo, seja somente um fragmento52.   

 Em 1915, para além de frequentar o curso da ESBAL, faz exame de francês53 singular no 

Liceu Pedro Nunes. Ainda nesse ano lectivo de 1915-1916 é agraciado novamente com uma série 

de prémios: Menção Honrosa pelos 15 valores em geometria descritiva e perspectiva; Medalha de 

prata pelos 18 valores em modelação de ornato; Medalha de prata pelos 18 valores em desenho de 

figura de relevo-meia estátua e um prémio pecuniário de 30 escudos por ser o aluno mais 

classificado do curso54. 

             

No 3º ano (1915-1916) o  desenho 

era de modelo, como se pode 

perceber pelos exemplares que se 

mostram55. Aliás este tipo de 

desenho é comum a muitos artistas 

do século XIX, como será para os 

artistas do século XX. 

  Em 1916 matricula-se no Curso Especial de Escultura. Os 20 valores em desenho de 

figura56, desenho de modelo e desenho de estátua valem-lhe uma medalha de prata; os 18 valores 

em desenho arquitectónico também; o mesmo se repete com a cadeira de História e Geografia bem 

como Anatomia artística. Recebe ainda um prémio pecuniário de 30 escudos por ser o aluno mais 

                                                 
51 Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 19. 
52 Ver fichas de inventário 3 a 5 
53 Língua essencial para frequentar a Escola de Belas Artes, prevendo a situação de um possível pensionato no 
estrangeiro. 
54 Cf. AHFBAUL-Cx.5-Processo de Concurso, Leopoldo de Almeida, Documento 8, fl.1v. Para os desenhos deste 
ano ver fichas de inventário 6 a 11. 
55 Ficha de inventário 12  
56 A nota mais alta nesse ano foi 15 valores. 
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bem classificado do curso e o Prémio Alberto Nunes57, no valor de 40 escudos58. Ainda em 1916, 

Leopoldo de Almeida participa na Festa dos Estudantes de Belas Artes, que teve lugar no Éden-

Teatro, na Praça dos Restauradores, chegando mesmo a representar na revista Piu!, escrita e 

interpretada pelos alunos59, com música composta por Cottinelli Telmo e Hermínio Nascimento. A 

propósito deste espectáculo Carlos Ramos refere, no discurso do seu Jubileu em 1967 : 

 

 Lembram-se vocês, meus queridos e saudosos companheiros, a que outros se juntaram – o 
Cristino, o Pardal Monteiro, o Alfredo Santos, o Amílcar Pinto, o Faião, o Leitão de Barros, o 
Montez, o Leopoldo, o Pimenta, o Fernando Santos, o Lacerda e muitos mais, das revistas que 
aqueles dois últimos escreveram e para uma das quais o Telmo compôs a partitura? 60 
  

 No 4º ano  da Escola, o aluno de escultura passava então à modelação. O professor da 

cadeira, o escultor Simões de Almeida (sobrinho) (1880-1950), que já havia sucedido a Simões de 

Almeida (tio) (1844-1926) no ensino da Escultura, vai, ao entender que a escultura era sobretudo 

modelação61, marcar de forma definitiva a obra de Leopoldo de Almeida, que já na Escola Oficina 

nº 1 tinha convivido com essa técnica. Em nosso entender este aspecto é primordial para Leopoldo 

que será sempre, até 1975, um modelador, não adoptando a prática do talhe directo, uma vez que 

isso caberia ao canteiro, que reproduziria a obra modelada pelo artista-escultor. Isto vai contribuir 

para que seja nas obras em barro, gesso ou bronze que se sentem as mãos, o modelado do escultor, 

ao passo que a obra pública que está espalhada pelo país, em pedra, é uma reprodução do gesso, 

essa sim a obra maior do escultor, dando-se primazia nas imagens das obras, ao exemplar em 

gesso ou barro. Nesse sentido, enquanto seu discípulo, importa pois debruçar um olhar mais atento 

sobre o professor Simões de Almeida (sobrinho). 

 Em conversa com o escultor Joaquim Correia e pedindo-lhe para recordar os seus tempos 

de aluno de Mestre Simões, lembra-se de lhe falar em Rodin e de ele responder: Lá está você a 

falar desse doido!62 Por estas palavras podemos perceber que a escultura que o Mestre ensinava 

                                                 
57 Prémio instituído pela irmã do artista, D. Josefa Adelaide Nunes, para perpetuar a memória do escultor seu irmão, 
que seria entregue anualmente ao aluno de Escultura da Faculdade de Belas Artes de Lisboa que reunisse melhor 
classificação, independentemente da classe que frequentasse, devendo ser concedido àquele que mais merecimento 
tenha demonstrado durante o ano escolar. 
58 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso, Leopoldo de Almeida, Documento 8, fl. 2. 
59 Para além de Leopoldo participaram também Cristino da Silva, Severo Portela, entre outros. Cf. João Paulo 
Martins, Cottinelli Telmo (1898-1948): a obra do arquitecto, 1º volume, p. 41. 
60 Cf. Bárbara Santos Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969):obra, pensamento, acção, vol.II, fl. 5. 
61 entendida por Francisco Assis Rodrigues como a parte principal da estatuária. Cf. Francisco Assis Rodrigues, 
Dicionário técnico e histórico de pintura, escultura, arquitectura e gravura, p. 261. 
62 Cf. Rita Mega, “Conversa com Joaquim Correia”, ArteTeoria, nº11, p. 252. 



 17

era no âmbito dos cânones clássicos, tal como lhe foi ensinada por Simões de Almeida (tio). Tal 

como Leopoldo, era também agraciado com medalha e prémios pecuniários, devido às notas 

elevadas que obtinha e foi para Paris como pensionista do Legado Valmor, onde realizou o 

belíssimo relevo As Ninfas do Mondego chorando a morte de D. Inês de Castro63.  

 Em 1917, Leopoldo morava na Calçada de Santo André, 46-4ºd, expondo pela 1ª vez, 

quatro desenhos na 3ª Exposição de Aguarela, Desenho e Miniatura da Sociedade  Nacional de 

Belas Artes: Cabeça de estudo, O senhor Pego, Mandrião e Inglesa, sendo agraciado com uma 

Menção Honrosa. Desse ano conhecemos um desenho em que o escultor retrata um homem 

ribatejano64, chamando-se a atenção para a diferença de traço relativamente aos desenhos 

anteriores, Neste retrato o escultor traça com precisão todos os pormenores, sejam as rugas do 

rosto, as pregas da indumentária e o detalhe da expressão da boca. 

No mesmo ano em que Leopoldo fazia este tipo de desenho, Almada Negreiros proferia, 

na 1ª Conferência Futurista, realizada no Teatro República a 14 de Abril de 1917,  o “Ultimatum 

Futurista às Gerações Portuguesas do Século XX”. Seria interessante saber se Leopoldo assistiu, 

uma vez que ambos se tornariam amigos, retratando Leopoldo o pintor muito perto do fim65.  

 No ano lectivo de 1917-1918 ganha novamente o prémio Alberto Nunes, para além de 

obter as seguintes medalhas: de prata pelos 19 valores em Escultura; de prata pelos 18 valores em 

História de arte antiga; de prata pelos 18 valores em Literatura. Obtêm também um prémio 

pecuniário de 30 escudos por ser o aluno mais classificado do curso de Escultura66.  

 Logo em Janeiro de 1918, na qualidade de delegado da 10ª cadeira, assina uma carta ao 

director da Escola no sentido de que este autorize a realização de uma exposição em que dos 

 

 trabalhos expostos que fossem vendidos, uma parte revertesse para os cofres da Caixa Escolar67. 

O director da Escola autoriza que a mesma seja realizada entre 23 e 31 de Março. Participa na 

exposição anual da Sociedade Nacional de Belas Artes em 1918, com duas obras: O Despertar do 

Génio (oferecida ao arquitecto Adães Bermudes) e O Riso. Neste ano, volta a fazer parte da Festa 

dos Estudantes, desta vez no Teatro de São Carlos, participando numa revista, representada mais 

                                                 
63 Cf. Rita Mega, “Almeida (Sobrinho), José Simões de”, Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 38-39.  
64 Ver ficha de inventário 13 
65 Fichas de inventário 562 e 563 
66 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso, Leopoldo de Almeida, Documento 8, fl. 2v. 
67 Cf. AHFBAUL, Caixa 9, Carta da Direcção da Caixa Escolar, 28-1-1918. 
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uma vez pelos alunos da Escola68.  É um dos alunos a assinar69 uma carta dirigida à Escola de 

Belas Artes, no sentido de ser criada uma Associação Académica, de forma a que os estudantes 

possam defender os seus interesses, no sentido do progresso e da evolução da Escola70. No ano 

lectivo de 1918-1919 ganha duas medalhas de prata, uma pelos 18 valores em Escultura e outra 

pelos 18 valores em Estilização Ornamental, obtendo também uma menção honrosa pelos 15 

valores em História da Arte Medieval. O prémio pecuniário de 30 escudos e o prémio Alberto 

Nunes confirmam-se também neste ano. 

 Em 1919 é novamente agraciado com uma Menção Honrosa, desta feita em Escultura, 

concedida pela Sociedade Nacional de Belas Artes. Participa na Exposição dos alunos com as  

maquetes: Morte de Hipólito (barro patinado), Redenção (dedicado a 

Aurora Bermudes), Desilusão (na imagem), Ícaro Visionário (oferecido 

ao colega e amigo Santos Júnior), Desejo, Cristo no horto, Nascimento de 

Vénus, Beijo (pertence ao amigo Pardal Monteiro), Rapto das Sabinas (ao 

amigo Luiz Mesquitela), Sansão; e as cabeças de estudo: Malícia, 

Melancolia, Inverno da Vida, Gigi (oferecido à retratada), Estudo, Negro 

(pertence à Escola Oficina nº 1), Exame final de composição (homenagem 

ao actor Augusto Rosa) premiado com medalha de prata e Alegoria à   

Escultura (estudo da aula de composição).  Numa critica à exposição, Manoel de Sousa Pinto 

entende que, de entre os escultores que apresentaram trabalhos71, Leopoldo, que apresentou 

inúmeras obras, promete. O seu busto Gigi é mesmo mais que uma promessa72. 

 No ano lectivo 1919-1920 recebe duas medalhas de prata, uma pelos 20 valores em 

Escultura e outra pelos 18 valores em História de Arte Moderna.  Ganha o prémio Alberto Nunes, 

porque mais uma vez foi o aluno mais bem classificado no curso de Escultura e um prémio de 30 

escudos, porque foi o aluno do seu ano que obteve melhores classificações.  

 Ainda no ano de 1919, fez parte de um grupo que recolhia fundos para a realização de uma 

estátua de Sidónio Pais73. Por esta época, o amigo arquitecto Jorge Segurado descreve-o da 

                                                 
68 Cf. João Paulo Martins, Cottinelli Telmo (1898-1948): a obra do arquitecto, 1º volume, p. 56. 
69 Juntamente com Eduardo de Sant’Ana, Paulino Montês, Cottinelli Telmo, Jorge Segurado. Eduardo Fonseca, 
Henrique Tavares. 
70 CF. AHFBAUL, Caixa 9, Carta da Associação Académica da Escola de Belas Artes de Lisboa, 28-2-1918. 
71 Para além de Leopoldo expuseram António da Costa e Severo Portela. 
72 FCG-DM 149/2 – Texto manuscrito por Diogo de Macedo retirado da revista Atlântida, vol.X, nº 38, 1919. 
73 Cf. José-Augusto França, A Arte em Portugal no Século XX, p.267-8. Não deixa de ser interessante que na década 
de 40 é convidado para a conceber… 
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seguinte forma: Estou a ver o Leopoldo de Almeida, grave, com colarinho alto de pontas 

quebradas74. 

 

 Para além de Simões de Almeida (sobrinho) foram professores de Leopoldo de Almeida:  

os pintores Columbano Bordalo Pinheiro, Carlos Reis; e José  Veloso Salgado; os arquitectos 

António Piloto  (Desenho de Ornato) e José Luís Monteiro (Desenho Arquitectónico); Ernesto 

Condeixa (Desenho de Figura); Luciano Freire, seu grande amigo75; Dom José Pessanha (História  

da Arte Moderna e História da Arte em Portugal); João Barreira 

(História de Arte da Antiguidade e da Idade Média); Henrique 

Vilhena (Anatomia); José Alexandre Soares (Desenho Linear 

Geométrico); Luís António Alves (Modelação de Ornato); e 

Henrique Lopes de Mendonça que o escultor irá desenhar no leito  

de morte (1931)76.  

 Leopoldo de Almeida foi ainda colega, entre muitos outros, de: António da Costa,  Álvaro 

de Brée, Eugénio Correia, Gonçalo de Melo Breyner, Francisco Fayão, Jorge Barradas, Mário 

Eloy, António Soares, Varela Aldemira,  Sara Afonso, João Reis, Cristino da Silva77, Pardal 

Monteiro, Jorge Segurado, Carlos Ramos78, Cottinelli Telmo, Paulino Montês, José de Sousa79. 

            Em 1920, termina o curso, obtendo a classificação de 20 

valores no exame final e uma média de 18, 2 valores. É 

contemplado com duas medalhas de prata, uma pelos 20 valores 

em Escultura e outra pelos 18 valores em História da Arte em 

Portugal. Conhece-se a obra de final de curso bem como o 

respectivo esboceto80, tema alusivo à história romana, em o   

                                                 
74 Jorge Segurado, “Morreu Álvaro de Brée”, Arte-Boletim da SNBA, 5-12-1962. 
75 Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 19. 
76 Ver ficha de inventário 14 
77 A quem retrata em busto exposto no I Salão dos Independentes de 1930. 
78 Retratado em estatueta exposta no I Salão dos Independentes de 1930. Ficha de inventário 97 
79 Retratado em busto na ficha de inventário 15 
80 Ficha de inventário 15 
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gaulês Vercingétorix é aprisionado e levado perante César, que se encontra sentado81. Leopoldo 

envia um postal a Cassiano Branco com a imagem do baixo-relevo, onde se lêem as palavras: Ao 

meu amigo C. Branco com um abraço, Lx 14-12-920 82. 

   

1.1.3. Início da carreira de Escultor 

 

 Perante um belo percurso enquanto aluno, chega o momento de encarar a sociedade que 

lhe vai encomendar obras, momento que não foi fácil, como se pode depreender pelos suas 

palavras: 

 
(…) e quando acabei o curso o meu rosto era tão jovem, apesar dos meus 20 e poucos 

anos, que muitas pessoas me consideravam um adolescente…Isso causou-me certos dissabores. 
Olhavam-me, prendiam-se ao meu aspecto e não confiavam em mim83.  
  

Por esta época, possuía já o seu atelier, que se situava-se na Vila Martelo84, confessando que era 

um atelier pobre. Conta a primeira vez que recebeu um potencial cliente: 

 

 (...) apareci eu à porta e ele disse-me: “Desejo falar com o escultor Leopoldo de Almeida. 
– Faça favor de entrar – disse-lhe eu. Ele entrou e manteve-se numa atitude de espera. “Tenha a 
bondade de dizer... - convidei-o. – Desejo, como já disse – teimou o indivíduo -, falar com o 
escultor Leopoldo de Almeida...” “O escultor – informei – sou eu.” O indivíduo deixou 
transparecer um grande espanto e, despedindo-se depressa, disse: “Desculpe...Falaram-me de 
si...Passei por aqui e quis conhecê-lo...Adeus” – Nunca mais me apareceu. Achou-me novo: mas 
eu acredito nos novos85. 
 

Leopoldo conta uma episódio sobre um busto que fez: 

 

 Lembro-me de, quando saí da Escola, ter feito um busto que, por sinal, muito agradava a 
Columbano. Era a cabeça de um jardineiro do Largo da Biblioteca. O busto encontrava-se logo à 
entrada do meu primeiro atelier na Vila Martelo – e acontecia que os meus amigos, lhe 
pespegavam com os chapéus em cima. “Ora fica lá com o chapéu!” – diziam para o busto. 
“Então como estás?” – perguntavam-lhe. Metiam-lhe na boca beatas acesas, tocavam-lhe na 

                                                 
81 A imagem da prova de final de curso foi retirada do currículo que o escultor entrega da EBAL quando concorre 
para o lugar de Professor de Desenho. O facto de a incluir no referido documento revela a sua importância em termos 
escultóricos… 
82 AML-Espólio Cassiano Branco, Cx 1/I.C.127 
83 Cf. Pedro Alvim, op.cit., p.32. 
84 Situada na freguesia de Mina, na Amadora, foi erigida por Luis Martelo. 
85 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra – Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, 9-5-1969, p.32. 
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cara, puxavam-lhe pelo nariz…Eu ficava com o dia estragado quando encontrava o busto de 
chapéu na cabeça e cigarro aceso na boca. E, um dia, fi-lo em cacos. Destrui uma presença 
obececante – e descobri que a obra de arte carece, efectivamente, de uma certa distância que a 
resguarde da intimidade de quem a contempla86. 
 

Leopoldo entende que a escultura não deve apelar ao tacto, não deve atrair as mãos de quem a 

contempla. 

 Concluído o curso e com todos os defeitos e todas as virtudes da sua aprendizagem, feita 

com base mais no Grego que no Romano87, era preciso fazer e mostrar obra, para expor e vender. 

Para tal era preciso realizá-la, já não sob a égide dos professores, mas de forma livre. Leopoldo 

começa por desenhar ensaiando primeiro diversas formas88, até chegar à pose eleita89, em que um 

homem acocorado se enrola sobre si próprio numa atitude de desalento. 

    

É a partir deste desenho que 

parece nascer a peça Vencido 

da Vida90. Esta pose é 

retomada pelo escultor em 

obras posteriores, seja em 

obra de vulto ou baixo-

relevo. É uma peça muito     

interessante e que está enclausurada num nicho do Museu do Chiado, onde não a podemos 

contemplar na sua plenitude. Possui uma delicadeza e escala intimista que o escultor começa a 

deixar para um segundo plano a partir da década de 40. 

 Em 1921 o seu nome é mencionado como um dos escultores escolhidos91 para conceber os 

bustos dos estadistas que seriam colocados na Sala da Sessões da Câmara de Deputados, apesar de 

não ter feito nenhum dos retratos. Não deixa de ser curioso que seja mencionado com escultores 

bem mais velhos que ele e já com provas dadas em termos de obra pública. 

                                                 
86 Cf. Ibidem, p. 33. 
87 Cf. Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 20. 
88 Ver fichas de inventário 16 
89 Ficha de inventário 17 
90 Comprada em 1923 através do Legado Valmor, encontra-se exposta no Museu do Chiado. Ficha de inventário 18 
91 Que para além de Leopoldo seriam: Alves de Sousa, Oliveira Ferreira, Fernandes de Sá, Francisco Franco, Costa 
Mota (tio), Costa Mota (sobrinho), Anjos Teixeira, Simões de Almeida (sobrinho), Francisco dos Santos, Maximiano 
Alves e Tomás Costa. Cf. AHP-SEC XXII, Cx. 1, Notícia-Catálogo do Museu Histórico Bibliográfico privativo da 
Assembleia Nacional, fl.12-13. 
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 No ano de 1922 expõe ao lado dos pintores Joaquim Costa, Adriano Costa, Albertino 

Guimarães, Alberto de Lacerda, Fernando dos Santos e Alberto de Sousa. Expôs obras que já tinha 

mostrado na exposição da escola em 1919, Negro, Desejo, Cristo no Horto e o  busto Gigi, 

assinalado por Manoel Sousa Pinto como não tendo passado despercebido92. Obras que o crítico 

entendia que Leopoldo ainda não tinha mostrado são: uma placa com a cabeça de Cristo, tida 

como académica, um Baco exuberante – mais Sileno que Dionísio e o gesso Desilusão93, que tem 

linhas agradáveis, graciosas até demais para o tema acabrunhador94. O crítico entende que o 

escultor revela qualidades apreciáveis, tendo necessidade de tornar-se menos académico e 

integrar-se na escultura do seu tempo95. Este aspecto do academismo vai ser sempre uma das 

críticas mais persistente na obra de Leopoldo de Almeida. 

Mas o escultor não vivia de uma forma cega e egoísta para a sua arte, estando atento ao 

que se passava no mundo artístico lisboeta, como revela o texto de protesto que assina em 192296, 

relativamente à não admissão de obras de Martins Barata para figurarem na Exposição do Rio de 

Janeiro. Os signatários entendem que as aguarelas deste artista deveriam ter sido seleccionadas e 

não rejeitadas, chamando a atenção do júri que participou em tal decisão. 

 Tem início em 1922 a colaboração que o escultor vai manter durante décadas com a 

Fábrica de Cerâmica Vista Alegre, concebendo figuras que retratam modos de vida e suportes para 

livros97. 

     

Expõe em 1923 na SNBA com os pintores Alberto 

Lacerda, Carlos Bonvalot, Fernando Santos, 

Albertino Guimarães, Joaquim Costa e Adriano 

Costa, sendo Leopoldo de Almeida o único 

escultor98, o que já havia acontecido em 1922. 

Apresenta 12  

                                                 
92 Cf. Manoel de Sousa Pinto, “Exposições”, Ilustração Portuguesa, 28-1-1922, p. 89. 
93 Mostrada na Exposição de 1919. Ver pág. 18. 
94 Manoel de Sousa Pinto, “Exposições”, Ilustração Portuguesa, 28-1-1922, p. 89. 
95 Cf. Ibidem. 
96 Juntamente com Alfredo Gameiro, João Alves de Sá, Raquel Ottolini, Leitão de Barros, Helena Roque Gameiro, 
Hebe Gonçalves Gomes, José Pacheco, Francisco Amaral, Stuart Carvalhais, Cottinelli Telmo, Jorge Barradas, 
Alberto Cardoso, Mário Eloy, Bernardo Marques, Albino Armando, Fernando Santos, Fernando David, Francisco 
Amaral, Guilherme dos Santos, Henrique Cabral, Sousa Gomes e José Augusto de Sousa. Cf. ABC, 3-8-1922, p.2-3. 
97 Ver fichas de inventário 19 e 20 
98 Leopoldo é o primeiro do lado esquerdo na imagem. Cf. AAVV, Carlos Bonvalot 1893-1934 – Exposição 
Retrospectiva.  
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esculturas que são tidas como sendo o reflexo de esforço de originalidade e de uma técnica 

expressiva99. Entre as obras apresentadas, são mencionadas as seguintes: O Vencido da Vida, 

Carne faminta100, Remorso101, Egle e o Sileno, A vinha, O Sileno e a Ninfa e Pensamento 

Humano. O trabalho que merece o maior elogio é  Vencido da Vida, que tenta seguir italianismos 

de escola que não se harmonizam  com o resto dos trabalhos102.  

Em 1924 começam as participações em concursos públicos: concorre ao Monumento aos 

Mortos da Grande Guerra a erigir em Lisboa, com o projecto “Flandres”, feito em parceria com o 

arquitecto Luís Cristino da Silva, obtendo o 3º prémio. A maquete consistia numa base 

quadrangular decorada com baixos relevos, que suportava a figura alegórica da Vitória Alada, que 

com os braços erguidos segura uma coroa de louros103. O concurso não seria vinculativo uma vez 

que o júri entendeu que nenhuma das maquetas obedecia às condições do programa104.  

 Data também de 1924, a modelação de um baixo relevo105 para a o friso da boca de cena 

do Teatro da Trindade, que ainda hoje se pode ver no local, numa composição repleta de 

movimento, composta por 3 figuras femininas desnudas que dominam o centro, rodeadas por 

inúmeras crianças. 

No âmbito da ornamentação arquitectónica de interior, participa na decoração do Bristol 

Clube106, remodelado por Carlos Ramos e inaugurado em 1925,  com duas figuras femininas de 

perfil, esculpidas em relevo. O arquitecto realiza um trabalho de design de interiores, concebendo 

toda a decoração, desenhando o mobiliário e reunindo diferentes manifestações artísticas numa 

obra de arte total107, denunciando uma estética nova108. Para tal, colaboram Leopoldo de Almeida, 

António Soares, Canto da Maya, Jorge Barradas, Almada Negreiros, Eduardo Viana e Guilherme 

                                                 
99 Cf. P., “A Exposição de pintura e escultura de 7 artistas que expõem nas Belas Artes”,  Diário de Lisboa, 8-1-1923, 
p.5. 
100 Que o critico entende ser uma redução da estátua feminina Crepúsculo de Francisco dos Santos. Para imagem da 
obra de Francisco dos Santos cf. Rita Mega, “Francisco dos Santos: para além do Monumento ao Marquês de 
Pombal”, ArteTeoria, nº8, p. 112. 
101 Que para o jornalista é uma cópia do Cristo no horto que o escultor havia apresentado no ano anterior. 
102 Cf. P., “A Exposição de pintura e escultura de 7 artistas que expõem nas Belas Artes”,  Diário de Lisboa, 8-1-
1923, p. 5. Infelizmente a única obra que conhecemos desta exposição é a peça Vencido da Vida... 
103 Para imagem, em muito mau estado cf. FCG-LCSM 231.1-231.2.  
104 Cf. Monumento aos Mortos da Grande Guerra, p.26-7. Viria a ser aberto um novo concurso em 1925 que iria dar 
o 1º prémio ao escultor Maximiano Alves e arquitecto Guilherme Rebelo de Andrade. 
105 Ver ficha de inventário 21 
106 Cujo proprietário era Mário Ribeiro. Ver ficha de inventário 22 
107 Bárbara Santos Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969):obra, pensamento e acção, p. 41-42. 
108 Cf. Rui Afonso Santos, “O Design e a decoração em Portugal, 1900-1994”, História da Arte Portuguesa, vol.III, p. 
452. 
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Filipe, que contribuíram para que o Clube se tornasse um espaço para aqueles que amam a vida 

moderna, a expressão rítmica, sonora e colorida de uma estética nova109.  

 Em 1926, a revista francesa Le Navire d’ Argent, pela palavras de Valéry Larbaud, informa 

os leitores de que encontrou em Lisboa um clube com uma construção d’ extreme avant-garde110. 

A nível nacional entendia-se ser neste clube que se podia ver a Arte Contemporânea que se fazia 

em Portugal111, funcionando como uma galeria de arte112.  

Esta obra foi certamente importante para o arquitecto Carlos Ramos113, que no discurso de 

Jubileu, em 1967, lembra a obra de arte total que foi concebida no espaço físico do Bristol Clube: 

 

Lembram-se vocês, Stuart, Almada, Viana, Barradas, António Soares, Leopoldo, Afonso de 
Bragança, Luís Teixeira, Carlos Queiroz, Canto da Maia, Kradolfer e muitos outros artistas, 
poetas e escritores do Bristol Club e do Mário de Freitas Ribeiro onde e com quem ensaiamos os 
primeiros passos de uma colaboração na obra comum que ali deixámos? 114 

 

 Expõe no II Salão de Outono da SNBA de 1926 os dois estudos para os baixos-relevos da 

sala de jantar do Bristol-Clube115, considerando Norberto Araújo que ao nível da escultura, 

Leopoldo de Almeida é dos raros que acusam uma alma116.  Ainda no mesmo ano modela o busto 

de Câmara Pestana117,  que comparado com o de Emídio Garcia118,  revela dois tempos diferentes. 

O primeiro é executado antes do escultor ir para Paris e Roma, ao passo que o de Emídio Garcia é 

modelado durante a estada em Itália. Ao olharmos para um e para outro a diferença não é 

significativa, o que demonstra que a maturação do escultor, pelos menos ao nível do retrato, estava 

já bem definida antes de ir para o pensionato.  

  

1.1.4. A Formação no estrangeiro : Paris e Roma 

  

                                                 
109 Bárbara Santos Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969): obra, pensamento e acção, p. 42. 
110 Cf. Ibidem. 
111 Ibidem. 
112 Cf. Andreia Galvão, A Caminho da Modernidade, vol.I, p.195, nota 34. 
113 Em conversa com o filho do arquitecto, em Fevereiro de 2009, ele falava neste espaço de lazer com entusiasmo. 
114 Cf. Bárbara Santos Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969):obra, pensamento, acção, vol.II, fl. 5-6. 
115 Cf. Lúcia Almeida Matos, A Escultura em Portugal no Século XX, p. 84-85. 
116 Norberto Araújo, “Página de quinta-feira-O Salão de Outono”, Diário de Lisboa, 25-11-1926, p. 3. 
117 Ficha de inventário 23 
118 Ficha de inventário 90 
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 Fazia parte da formação dos escultores irem para Paris e Roma completarem os seus 

estudos, de forma a terem contacto com outras realidades artísticas. Nesse sentido, Leopoldo 

concorre à bolsa para pensionista, que lhe é atribuída por um período de 3 anos. A 22 de 

Dezembro de 1925 escreve uma carta à Academia Nacional de Belas Artes, na qual apresenta o 

itinerário da viagem de estudo que pretende realizar, de forma a que o mesmo seja aprovado. Com 

partida de Lisboa, o seu primeiro destino é Paris, onde fixará residência e de onde pretende fazer 

pequenas viagens de estudo a Amiens, Chartres, Reims, Beauvais, Rouen, Bruxelas. O objectivo 

destas viagens seria reunir uma série de apontamentos para um estudo sobre o simbolismo da 

escultura gótica119. Nessa mesma carta havia já traçado os planos relativos à estadia na cidade de 

Roma, a partir da qual iria fazer uma série de visitas a outras cidades italianas, o que podia vir a 

ser alterado pela permanência de um ano no norte da Europa.  Pela leitura da carta, percebe-se que 

Leopoldo não estava preparado para a escassez de meios com que se iria deparar, planeando, 

ingenuamente uma viagem e estada à Europa do Norte. Esta intenção não deixa de ser reveladora 

de que pretendia aproveitar ao máximo a oportunidade de sair do país, para conhecer realidades 

artísticas diversificadas. 

Parte para Paris em 1926 e no dia 30 de Julho escreve à Academia Nacional de Belas Artes 

a informar que já se encontra instalado em Paris, no nº42 da Avenue Chatillou, no Hotel dês 

Platanes XIV120. A 11 de Outubro, volta a escrever, mas desta vez para dar conta dos museus que 

visitou: Louvre, Luxemburgo, Petit Palais, Galliera, Guimet121, Cluny122, Carnavolet123, 

Pantheon124, Les Invalides125, Jacquemart-André126, Cernuschi127,  Artes Decorativas, Escultura 

Comparada, Museu Rodin, e o Palácio de Versailhes. Na mesma carta pede um aumento da 

                                                 
119 Cf. ANBA, Livro 115, Carta Manuscrita de Leopoldo de Almeida, 22-12-1925. Lamenta-se não ter encontrado 
documentação relativa a esta intenção de estudo. 
120 Cf. ANBA, Livro 155, Carta manuscrita de Leopoldo de Almeida, 30-7-1926. 
121 Museu de Artes Asiáticas. 
122 Museu onde abunda a escultura gótica. 
123 Museu que conta a história de Paris, desde a Antiguidade até à actualidade. 
124 Onde abundam monumentos funerários. 
125 Conjunto de edifícios que reune museus e monumentos, contendo túmulos de alguns heróis de França, como é o 
caso de Napoleão. 
126 Museu que resulta da colecção de Edouard André e de Nelie Jacquemart, e da sua preferência pela pintura 
holandesa (Van Dyck e Reambrandt), pintura da renascença italiana (Mantegna, Bellini, Botticelli, Conigliano, Paolo 
Ucello) e pintura francesa (Chardin, Boucher, Fragonard, Elizabeth Vigée-Lebrun, Jacques-Louis David, Jean-Marc 
Nattier). 
127 Museu inaugurado no ano em que Leopoldo nasceu, 1898, e onde impera a arte asiática. 
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pensão, de forma a poder concluir os estudos a que é obrigado, pois de outra forma tal será 

impossível128. 

De todos esses locais o escultor informa que tirou notas descritivas e fez croquis.  No 

Jardim do Luxemburgo129 copiou a estátua de Marguerite d’ Anjou130, nos Jardins do Louvre 

desenha os Anjos e um Monumento131 e no Cemitério de Montparnasse regista o Anjo que decora 

o Monumento aos Mortos de Guerra132. Mas não eram somente as esculturas que prendiam o seu 

olhar, como se pode perceber pelo desenho da Igreja de Saint-Germain-des-Prés133. Certamente  

  

que o Louvre mereceu mais do que uma visita fosse 

para admirar o seu exterior134, bem como a colecção, 

que parece ter merecido um olhar mais atento, como se 

pensa ser o caso da peça Diana Caçadora, recriada 

pelo escultor no desenho135. Porém, o grupo 

escultórico que parece ter captado o olhar de 

Leopoldo, pelos  

registos que se conhecem, são os domadores de cavalos que se encontram à entrada dos Campos 

Elísios, conhecidos como os Cavalos de Marly-le-roi. Desde desenhar somente o cavaleiro136, até 

conseguir dar a sensação de movimento, tanto do cavalo como da sua montada137, o escultor revela 

a preocupação com o mais ínfimo pormenor138. 

 Não se conhece nenhum indicio de que o escultor tenha tentado o ingresso na Escola de 

Belas Artes de Paris. O que Leopoldo informa é que tem frequentado gostosamente a Academia de 

Croquis da Grand Chaumière139 e que pretende frequentar no mesmo local o curso de escultura. 

Situada perto de Montparnasse, no nº 14 da rua com o mesmo nome, esta Academia foi fundada 

                                                 
128 Cf. ANBA, Livro 155, Carta Manuscrita de Leopoldo de Almeida, 11-10-1926. 
129 Onde impera a escultura do séc. XIX, desde estátuas, fontes, bustos, grupos escultóricos. 
130 Ficha de inventário 24 
131 Fichas de inventário 25 e 26 
132 Fichas de inventário 27 
133 Fichas de inventário 28 
134 Fichas de inventário 29.  
135 Ver fichas de inventário 30 e 31 
136 Ver fichas de inventário 32 e 34 
137 Ver fichas de inventário 32 e 33 
138 Ver Ficha de inventário 35 
139 Onde estudaram também Diogo de Macedo e Canto da Maia. Em inúmeras biografias de Leopoldo é referido que 
frequentou a École des Beaux Arts, bem como a Academia Julien, porém não encontrámos nenhuma informação sobre 
estas instituições na correspondência enviada pelo escultor à Academia. 
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pela artista suíça Martha Stettler140 e no início do século XX  teve um papel preponderante em 

abrir o caminho para uma Arte Independente, onde os artistas se podiam expressar de uma forma 

liberta dos canônes da Academia de Belas Artes141. 

 Foi na Academia Grand Chaumière que Leopoldo de Almeida deve ter tido contacto com o 

escultor Émile-Antoine Bourdelle, uma vez que este, entre 1909 e 1929, dava algumas lições 

práticas e pessoais da sua experiência enquanto escultor, uma vez que entendia ser imperioso que 

os alunos percebessem a diferença entre o plano teórico e prático da escultura142. Bourdelle fazia 

constantemente referência aos mestres do passado, lembrando que todo o artista se constrói a 

partir da admiração pelos antigos, apropriando ao mesmo tempo as suas fórmulas, na busca 

constante pela verdade143. 

   

Os desenhos que 

se mostram 

representam uma 

sessão de Modelo 

que poderá ter 

ocorrido na 

Academia mencionada anteriorment em Outubro de 1926144. É interessante a legenda inscrita nos 

desenhos “1ª sessão 5 minutos”. Não podemos deixar de salientar que com o mínimo de traços no 

papel a expressão é perceptível em pleno, parecendo ser todos da mesma sessão e do mesmo 

modelo. 

              

                                                 
140 Que geria a Academia juntamente com Alice Danenberg e Sergio Castelucho. 
141 Cf.www.grand-chaumiere.fr. O espírito desta Academia era bastante diferenciado da Academia Julien, onde 
imperava o espírito Académico. 
142 Cf. Laure Dalon, Émile-Antoine Bourdelle et l’ ensignement de la sculpture, 
Http://theses.enc.sorbone.fr/document1026.html, p.1. 
143 Cf. Ibidem, p. 4 
144 Ver fichas de inventário 36 a 38 
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 Leopoldo está em Paris somente 4 meses, não chegando a ter atelier145, apesar de afirmar 

que aí viveu, sonhou e trabalhou146. Não possuimos qualquer menção a Leopoldo ter exposto 

nessa cidade, nem o ter participado no tão afamado Salon, facto que certamente o escultor referiria 

no currículo que apresenta em 1933 para concorrer ao professorado de Desenho na Escola de 

Belas Artes de Lisboa. Inerente a esta estadia em Paris, seria muito interessante saber os artistas 

com quem Leopoldo terá convivido, tanto portugueses como estrangeiros. Será que terá conhecido 

o escultor alemão Arno Breker, que está na cidade das luzes precisamente no mesmo ano?  

 Ainda no ano de 1926 que parte para Roma, confirmando a sua entrada no Instituto de 

Santo António dos Portugueses a 25 de Novembro147.  Se em Paris Leopoldo resistiu aos apelos 

dos escultores franceses, o mesmo não vai suceder em Roma, onde a presença dos escultores de 

400 e desse gigantesco Donatello seduziram-no! 148 

 Em Janeiro do ano seguinte, escreve o relatório com a descrição do que havia feito durante 

as 6 semanas que havia passado em Roma. Leopoldo escreve o nome dos locais que visitou: 

Museu Capitolino149, Museu Nacional de Antiguidade da vila do Papa Júlio, Museu de Escultura 

Antiga, Museu Nacional das Termas de Diocleciano, Vila Borghese, Academia S. Lucas150, 

Barberini151, Coloma, Dória-Pamphily, Villa Farnesina, Corsini, Museu Nacional de Arte 

Moderna, Museu e Galeria Pontifica, Biblioteca Apostólica Vaticana, Palácio do Quirinal e seus 

monumentos, edifícios monumentais, igrejas, catacumbas, o Fórum, o Palatino, as termas de 

Caracalla. Afirma que todos os locais o impressionaram forte e agradavelmente152.   

 Comparativamente com a estada em Paris e através do número de desenhos, pode 

perceber-se que Roma impressionou Leopoldo de Almeida de uma outra forma. Desde os 

desenhos que registam as esculturas das pontes153, das fontes154 ao interior de igrejas155, dos 

                                                 
145 No documentário que a RTP fez em 1973 sobre o escultor ele diz que esteve 9 meses em Paris, mas perante a 
correspondência a que se teve acesso na ANBA. 
146 Cf. FCG–DM 149/103, Entrevista de Cristiano Lima a Leopoldo de Almeida, 13-11-1969, p. 2. 
147 Cf. ANBA, Livro 115, Carta manuscrita de Leopoldo, 25-11-1926. 
148 Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 21. 
149 Onde viu muitas peças escultóricas, destacando-se a estátua equestre de Marco Aurélio, Spinario, mão da estátua 
de Constantino e Minerva. 
150 Possuidora de um vasto espólio escultórico de terracotas, gessos, bronzes, de diversos escultores romanos e não 
só. 
151 Possui obras de Bernini e Borromini e dos pintores Caravaggio, Rafael, Fra Angelico e Pietro da Cortona. 
152 Cf. ANBA, Livro 115, Carta Manuscrita de Leopoldo, 3-1-1927. 
153 Ficha de inventário 39 e 45 
154 Ficha de inventário 40 e 58  
155 Ficha de inventário 41 
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monumentos mais emblemáticos como os grupos escultóricos da Praça Quirinal156, as estátuas 

equestres de Victor Manuel II157 e Umberto I158, estátuas decorativas159 e estátuas retratos160 ou 

respectivas alegorias161, bem como uma imagem de Santo António162. Também a arquitectura era 

motivo para registo, nomeadamente os arcos de triunfo163, ou o pormenor de uma janela164, sem 

esquecer o desenho de paisagem, neste caso, urbana165. No que diz respeito ao retrato, o modelo 

eleito é o porteiro de Santo António dos Portugueses, Avelar Telles, em quatro registos bem 

diferentes uns dos outros166.   

 São de particular interesse os registos das sessões de modelo feitos na cidade de Roma, 

abundando os modelos masculinos em detrimento dos femininos. No que diz respeito aos modelos 

masculinos, as poses são as mais variadas possíveis, em pé167,  sentado168, reclinado169, apoiado 

numa vara170, ajoelhado171.  Relativamente aos modelos femininos conhecem-se os desenhos em  

 

que a pose desenhada no papel é a da figura em pé, de costas, perfil, com as mãos unidas à frente 

ou a segurarem a cabeça172. Nos desenhos que retratam uma outra modelo, que parece ser mais 

nova, o traço parece possuir um rigor diferente, o que é visível ao nível do rosto173.  

 No que diz respeito às sessões de modelo, existem ainda uns exemplares em que o 

tratamento das sombras remete para um desenho mais escultórico, ou seja, onde nos são dadas a 

ver as sombras provenientes dos volumes. As poses são também distintas das anteriores, não se 

                                                 
156 Ficha de inventário 42 
157 Ficha de inventário 43 
158 Ficha de inventário 53 
159 Fichas de inventário 44 
160 Fichas de inventário 46, 48, 49, 50, 51, 52, 54 
161 Fichas de inventário 47 e 52 
162 Ficha de inventário 83 
163 Ficha de inventário 55 
164 Ficha de inventário 56 
165 Ficha de inventário 57 
166 Fichas de inventário 59 e 60 
167 Fichas de inventário 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79 
168 Fichas de inventário 61, 64, 70, 72, 79 
169 Ficha de inventário 61, 67, 84 
170 Fichas de inventário 62, 63, 65, 66 
171 Ficha de inventário 68 
172 Fichas de inventário 73 e 74 
173 Fichas de inventário 76 e 77 
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representando um homem de pé, mas sim numa posição mais desafiante174, como o exemplar que 

lembra a escultura o Gladiador Moribundo175, que Leopoldo deve ter visto no Museu Capitolino, 

mas que parece ser feito a partir de uma sessão de modelo.  Tem de se mencionar os dois desenhos 

 

que se consideram distintos dos mencionados 

anteriormente, revelando uma qualidade 

superior, no que se refere ao detalhe e ao 

volume176.  Um diz respeito a uma tipologia 

importante na obra de Leopoldo, o retrato, 

enquanto o outro repreesenta o elemento 

anatómico a que irá conceder especial 

importância na sua escultura, a mão. 
   

Na carta que escreve à Academia, Leopoldo refere a escassez de recursos de um 

pensionista de escultura que, para além da necessidade de estudar, tem a obrigação de mostrar os 

efeitos que a viagem ao estrangeiro exerce no seu espírito e nos seus estudos plásticos177. Perante 

a parca bolsa, não tem a possibilidade de comprar catálogos que lhe permitam o estudos das 

épocas, das escolas e das obras, já para não falar dos materiais necessários, tais como, ferros, 

barros, cavaletes, bem como do aluguer do atelier e dos modelos para poder aperfeiçoar a arte 

escultórica. No final da carta pede para que se proceda ao seu regresso, o que não acontece porque  

é-lhe enviado em cheque para que permaneça e continue os estudos, situação que já se havia 

repetido em Paris. Na cidade de Roma Leopoldo possui um atelier, que lhe custava mais caro do 

que a pensão que lhe atribuíram178. 

A sua primeira encomenda em Roma é de um medalhão que retratava o filho dum 

farmacêutico amigo do director do Pensionato179. Em Agosto de 1927, envia para o Conselho de 

Arte e Arqueologia uma série de croquis, impressões de velha Roma e desenhos que considera 

serem: 

                                                 
174 Fichas de inventário 80 a 82 
175 Ficha de inventário 78. Para imagem da escultura ver Taste and the Antique, p. 225. 
176 Ficha de inventário 85 e 86 
177 Cf. ANBA, Livro 115, Carta Manuscrita de Leopoldo, 3-1-1927. 
178 FCG – DM  149/103, Recorte jornal com entrevista de Cristiano Lima a Leopoldo de Almeida, 13-11-1969, p. 2. 
179 Cf. Jornal do Comércio, 15/16 Abril 1961, p. 11. 
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Estudos subsidiários, sem pretensões e sem valor intrínseco e por este motivo mais 
pertencem à bagagem particular do pensionista por terem apenas a recomendá-los a vida efémera 
do tempo de estudo180. 
 

       

É em Roma que Leopoldo concebe a primeira prova de 

escultura que realiza durante o pensionato, em Julho de 

1927, denominada Melancolia do Ancestral181 

(conhecida por Fauno e Sátiro) que envia para 

Portugal, a bordo do vapor Doride, a 8 de Novembro, 

juntamente com a estatueta Viriato e um busto182. 

Leopoldo sente a necessidade de explicar a obra:  

 O tema deste trabalho é sobre a tristeza dum Sátiro que se vê desprezado e que encontra 
sua infelicidade na sua ascendência animal183. 
 
O escultor devia conhecer a versão deste tema no exemplar conhecido como Fauno Barberini, que 

adopta uma pose bem diferente da escolhida por Leopoldo, toda ela contida e enrolada sobre si. 

Não deixa de ser pertinente a escolha do tema da mitologia grega184 (Sátiro) e romana (Fauno), em 

que seres humanos apresentam características animais, nomeadamente de bode, que na escultura 

de Leopoldo são bem visíveis. Em nosso entender, o escultor faz uma recriação muito interessante 

do tema, quase enigmática. O olhar do espectador parece prender-se nas mãos...apesar do seu rosto 

tão peculiar. Ao mesmo tempo, as características de animal que contrastam com a anatomia 

masculina, prendem também os olhos de quem está na presença da peça. Mas o sentimento que 

perpassa é de profundo desalento e melancolia de um ser que se encontra perdido na fronteira 

entre dois mundos, o animal e o humano.  Nenhum se sobrepõe ao outro nem está em maior 

evidência, o que contribui ainda mais para o desespero existente num equilíbrio tão estranho.  Esta 

talvez seja a peça mais enigmática que Leopoldo de Almeida fará. 

 Sobre as academias e ateliers com os seus respectivos mestres que terá frequentado em 

Roma não possuímos qualquer informação, o que seria uma mais valia para o nosso estudo, 

inclusive saber se conviveu com artistas italianos e quais. Este elemento de interligação entre os 

                                                 
180 Cf. ANBA, Livro 115, Carta Manuscrita de Leopoldo, 29-8-1927. 
181 Ver ficha de inventário 87 para referências à obra. 
182 Cf. ANBA, Livro 115, carta manuscrita de Leopoldo, 8-11-1927. 
183 Cf. ANBA, Livro 115, carta manuscrita de Leopoldo 20-7-1927, fl. 2. 
184 O seu amigo Severo Portela entende esta obra como podendo ser um exemplar da Antiguidade Grega. Para as suas 
palavras ver ficha de inventário 87. 
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artistas nacionais e estrangeiros é, em nosso entender, importante pois dessa forma podemos 

compreender afinidades plásticas ou o porquê de um determinado tipo de representação em 

detrimento de outros, uma vez que enquanto seres humanos e artistas, todos se influenciam 

mutuamente. 

              Parece ser na cidade de Roma que a maturação como 

escultor se consolida, facto revelado na disparidade de obras e 

respectivas atitudes. Comparece-se O Fauno e Viriato185. A calma e 

resignação do primeiro com o vigor e força do segundo. Ambos 

incidem sobre a anatomia humana e as suas possibilidades em 

modelação, em que a torção parece ser a experimentação nas duas 

esculturas. Esta peça é, em nosso entender, um bom exemplo de 

uma escultura que, apesar da sua dimensão (60 cm) possui grandeza 

e imponência, quase monumental, no sentido do valor estético.         

Em Maio de 1928 Leopoldo encontra-se a realizar o trabalho final, Homenagem 

Póstuma186, depois de saber, com entusiasmo, que a obra O Fauno estava exposta no Museu 

Nacional de Arte Contemporânea, convivendo com as obras dos seus Mestres187. Na peça  

Homenagem Póstuma o escultor retoma a pose do Vencido da Vida, concedendo-lhe agora a graça 

de não sofrer só... Nesta obra, a expressão a roupa mais bela que uma mulher pode vestir são os 

braços de um homem que ela ame188, tem uma concordância plena. É importante mostrar os 

 

diferentes ângulos da 

escultura, uma vez que uma 

só visão não concede a 

plenitude da peça. A 

imagem da esquerda 

integrava o currículo que 

Leopoldo irá apresentar em 

1933 para concorrer para 

professor de desenho na  

                                                 
185 Ficha de inventário 88 
186 Ficha de inventário 89 
187 Cf. ANBA, Livro 115, carta manuscrita de Leopoldo, 8-5-1928. 
188 Palavras escritas por João Cutileiro no flyer que acaompanhou a exposição João Cutileiro-Ingres e outros 
Clássicos, Galeria Gomes Alves, 18 Julho-26 Setembro 2008. 
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Escola de Belas Artes de Lisboa, e por aqui se depreende a importância deste ponto de vista189. 

Nesta peça, muito mais convencional se comparada com O Fauno, o escultor concebe uma figura 

feminina frágil, em tamanho natural, abrigada no abraço do ser masculino. Vistas de frente, as 

duas figuras parecem estar num equilíbrio instável, ou seja, se o ser masculino retirar o braço que 

tem em redor da figura feminina, ela irá cai. Este grupo escultórico lembra um monumento 

funerário, uma vez que a dor, melancolia ou desalento parecem ser os sentimentos predominantes. 

  

           Em 1928, é-lhe 

incumbida a tarefa de conceber o  

retrato de Emídio Garcia190 , por 

parte do Administrador do 

Instituto Português em Roma, 

Manuel Emídio Furtado Garcia, 

filho da personalidade a retratar. 

Sabemos que o escultor modelou a peça a partir de fotografias, uma vez que o homenageado 

falecera 23 anos antes191.  Tal como havia feito  com o retrato de Câmara Pestana, não existe 

qualquer indumentária, que perturbe a concentração do olhar no rosto. 

No ano de 1928, escreve à ANBA, referindo que os Ministros portugueses que representam 

Portugal junto do Quirinal e do Vaticano, desejam que ele faça uma Exposição dos trabalhos 

realizados em Roma192. Esta seria a sua primeira exposição individual193. Algumas das obras que 

apresentou foram: O Fauno, Cristo na Cruz, Homenagem póstuma aos Vencidos da Vida, Santo 

António (sem o Menino Jesus), diversas estatuetas, entre as quais a de Viriato e Buontempone (do 

porteiro do Círculo Artístico de Roma), Donne (busto) Fanciulle (busto), Mary (busto), Elena 

(busto)194, para além de desenhos de Roma antiga, retratos e croquis do natural195: 

 

                                                 
189 O exemplar da direita é da mesma obra, sendo contudo um exemplar diferente, como se pode perceber pela base. 
190 (1838-1904), Professor Catedrático de Direito da Universidade de Coimbra e um doutrinador Republicano. Para 
uma biografia mais completa ver Cf. Carlos Lipari Garcia Pinto, “Memória do Professor Doutor Manuel Emídio 
Garcia”, Comemorações dos 150 Anos do Liceu de Bragança, p.15-27. Ficha de inventário 90 
191 Cf. Carlos Lipari Garcia Pinto, “Memória do Professor Doutor Manuel Emídio Garcia”, Comemorações dos 150 
Anos do Liceu de Bragança, p.13. A ideia era colocar o busto numa praça em Bragança. Porém acabou por ser 
depositado no Museu Abade Baçal até 2004, altura em que foi colocado na Escola Secundária Emídio Garcia.  
192 Cf. ANBA, Livro 115, Carta manuscrita de Leopoldo, 10-1-1928, fl. 2. 
193 Pensamos que foi mesmo a única exposição individual que terá feito. 
194 Para imagens dos dois retratos femininos que podem ter estado expostos ver ficha de inventário 91 
195 Cf. Arquitectura, nº 42, Abril/Maio 1938, p. 39. 
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Expus, em Roma, no Pensionato Artístico de Santo António dos Portugueses. 
Individualmente. Cheio de medo. Um crítico muito exigente, Piero Scarpa, do Messagero, tinha 
desfeito, na altura, académicos de vários países com tradições seguras na arte da escultura. Que 
será de mim – pensava eu. Não me atrevia, sequer, a ir ao Pensionato durante as horas em que 
estava aberto ao público. Só de noite, isolado, passava diante dos meus trabalhos, interrogando-
os um a um, encontrando neste um motivo de desânimo, naquele um encorajamento.  
 

Para além do receio do crítico italiano e da sua autocrítica, também o perturbava o que pensaria a 

restante imprensa italiana das suas obras recém-criadas:  

 

Certa madrugada, o porteiro do Pensionato, Calzolaio, sapateiro e poeta in stesso tempo, 
como ele gostava de dizer, corre para mim e diz-me: Ele esteve cá! Ele – era Piero Scarpa. O 
crítico tinha deixado um bilhete dirigido ao artista. Que dizia o terrível crítico? Cumprimentava o 
escultor, dava-lhe os parabéns e aconselhava-o a ler a sua coluna no Messagero. Assim fiz: a 
minha exposição, a primeira de escultura portuguesa no estrangeiro, tinha agradado a Piero 
Scarpa196.  
 

Temos de dar ênfase às palavras de Leopoldo de Almeida, quando ele diz que a sua exposição em 

Roma foi a primeira de escultura portuguesa no estrangeiro197, facto de que obviamente se devia 

orgulhar. Apesar dos seus receios, a exposição foi recebida com agrado pelos jornais italianos e  

portugueses198. Emydio Garcia199 resume do seguinte modo a prestação do escultor: 

 

 Pode dizer-se, sem favor, que Leopoldo de Almeida foi um embaixador da Arte Nacional 
nos autorizados meios artísticos de Roma-o que constitui um soberbo padrão de glória para a sua 
quasi incrível modéstia200. 
  

No que diz respeito à imprensa italiana os elogios possuem também eco, considerando que o 

escultor dá provas de possuir talento e bom senso, bem como o gosto pelo estudo da forma201.  

                                                 
196 Cf. Pedro Alvim, op.cit., p. 32. 
197 Afirmação intensificada por A. Lopes de Oliveira in As Colmeias da Arte, p. 41, que na mesma obra afirma que 
Leopoldo de Almeida foi entre os diversos pensionistas estrangeiros o mais distinto de todos. (p. 10) 
198 Cf. O Século, 31-8-1928; Diário de Notícias, 16-9-1928; Diário de Lisboa, 27-9-1928; La Tribuna, 31-8-1928; Il 
Messaggero, 22-8-1928; Del Corriere d’ Italia, 9-9-1928; Il Tevere, 12-8-1928; La Rivista illustrata, 9-9-1928. Cf. 
AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa. 
199 Fiho do retratado em busto… 
200 AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, Diário de 
Lisboa, 27-9-1928. 
201 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, La Tribuna, 
31-8-1928. 
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Descrito como um jovem de olhar vivo e inteligente, refere-se que Leopoldo possui um estilo 

seguro e cheio de leveza202.  

 O crítico mais temido, Piero Scarpa apelida-o de jovem mas seguro de si, com engenho, 

muito culto e equilibrado no exercício da plástica, que sente a forma na sua pureza original e na 

harmonia das linhas. Caracteriza-o como sendo um artista sereno e maduro, um observador 

diligente e astuto e um modelador vibrante e sincero203. Os elogios de Piero Scarpa  transcritos por 

um periódico português: 

 

Em todas as manifestações plásticas de Leopoldo de Almeida nota-se uma apaixonada 
expressão interior, que anima distintamente os personagens e evidencia o seu carácter com 
marcado acento de ternura e bondade. Tradicionalista, por excelência, ele sabe, todavia, 
demonstrar que, embora mantendo a pureza, é possível fugir ao amaneirado, e antes, muitas 
vezes, como se vê na cabeça de criança e nos retratos femininos, o sintetismo triunfa, na serena e 
expressiva manifestação escultórica204. 

 
A obra Cristo na Cruz 205 era tida como repleta de humanidade, 

irradiando ao mesmo tempo uma luz divina da face que se 

apresenta resignada, sendo considerada uma das obras de maior 

fôlego do escultor206. Foi uma das peças que mais palavras 

elogiosas recebeu por parte da crítica, entendendo-se que o 

artista arriscou, ao escolher um tema que tem tentado diversos 

escultores, o que pode resultar numa comparação. Leopoldo 

parece ter estado à altura do tema uma vez que a obra é 

considerada uma das melhores que realizou até à data:       

 A expressão das mãos, enclavinhadas pela dilaceração dos tendões, a distensão dos 
músculos dos braços, suportando o peso da morte, são dum impressionante realismo, que sugere, 
nitidamente, a grandeza da tragédia do calvário207. 

                                                 
202 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, Il Tevere, 12-
8-1928. 
203 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, Il 
Messaggero, 22-8-1928. 
204 AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes  Imprensa, O Século, 31-8-
1928. 
205 A imagem que se mostra é do currículo que Leopoldo apresenta para o concurso de Professor de Desenho da 
EBAL, acompanhada da legenda: “Cristo na Cruz exposto em Roma a que se referem as críticas juntas”. Cf. 
AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida. 
206 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, O Século, 31-
8-1928, p.1. 
207 Ibidem. 
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Pietro Toti entende que a peça possui uma estrutura clássica, de linha magistral, concedendo a 

sensação de um tormento sem igual208, considerando que o escultor português captou a atenção 

pela perfeição técnica, pela expressão e rigor anatómico, mas sobretudo pelo conceito 

verdadeiramente original e moderno. Entendia também que esta exposição demonstrava o notável 

progresso da escultura portuguesa209.  

A escultura Homenagem Póstuma é adjectivada de perfeita: 

 

Duas figuras, um homem e uma mulher, em plena mocidade agrupam-se, uma bela 
originalidade de linhas, comungando numa indefinida e cruciante amargura. Essa composição 
traduz, maravilhosamente a dor pungente, mas silenciosa, que transparece na expressão estética 
do desalento, no entrelaçar das mãos, na contracção das faces e no descaído das comissuras dos 
lábios. É duma torturante serenidade essa dor assim esculpida, tratada em planos largos e com 
uma grande simplicidade de pormenores210. 
 

Ainda sobre a mesma obra, Emídio Garcia, entende que traduz e exterioriza uma dor pungente 

mas silenciosa, sem lágrimas nem cabelos desgrenhados: 

 

 É uma dor egoisticamente sentida e amarfanhada no fundo de duas almas amantes e que 
transparece no abandono e desalento dos corpos, no religioso entrelaçar de mãos e nos lábios 
levemente caídos211. 
 
Piero Scarpa considera-a possuidora de um perfeito equilíbrio das massas, que harmoniosamente 

impõem uma linha arquitectónica212.    

                                                 
208 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, La Rivista 
Illustrata, 9-9-1928. 
209 Cf. AHFBAUL, Ibidem. 
210 Cf. AHFBAUL, Processo Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recorte de Imprensa, O Século, 31-
8-1928, p. 1 
211 AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, Diário de Lisboa, 
27-9-1928. 
212 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, Il 
Messaggero, 22-8-1928. 
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             Exposta ou não em Roma, esta estatueta213 foi feita 

naquela cidade uma vez que se encontra assinada e datada, 

chamando-lhe o escultor Velho Romano, quando faz a listagem de 

peças a doar ao Museu Leopoldo de Almeida em 1968. O que não 

significa que ele não a tenha apresentado na Exposição em Roma 

com outro nome, o que não é de todo invulgar, como já foi referido 

anteriormente214 e como iremos ver com outras peças.          

Entende-se importante referir que, enquanto Leopoldo expunha em Roma com assinalável 

sucesso, Francisco Franco mostrava, em Lisboa, a estátua de Gonçalves Zarco, que no entender da 

crítica generalizada, passa a ser o paradigma para a estatuária que se lhe vai seguir, uma vez que 

nada se lhe consegue acrescentar.   

 

Leopoldo deixaria em Roma uma imagem de Santo 

António no pátio do Instituto Santo António dos 

Portugueses215, que provavelmente seria uma das peças 

que fez parte da exposição individual que realizou na 

instituição216. Comparada com as representações do Santo 

que Leopoldo fará nas décadas de 50 e 60217, esta obra  

distingue-se pela ausência do Menino e pela atitude de despojamento, interrogação e chamamento 

divino. 

A estadia em Roma vai revelar-se de extrema importância, nomeadamente algumas das 

obras que aí realiza: Fauno, Homenagem Póstuma e Cristo na Cruz, das quais o escultor vai 

apresentar belas imagens no currículo que entrega para a prova de Professor de Desenho da Escola 

de Belas Artes de Lisboa em 1933. Ao colocar fotografias destas peças no seu currículo, o escultor 

está a mostrar o que de melhor fez. 

O seu amigo Severo Portela, dirá uns anos mais tarde que a viagem a Itália não deixou 

indiferente o jovem escultor, seduzido pela escultura de Donatello218, opinião partilhada por 

Américo Cortez Pinto, ao entender que Leopoldo se encantou pela Itália quatrocentista, 
                                                 
213 Ficha de inventário 91 
214 A obra Fauno tem diferentes denominações bem como Homenagem Póstuma. 
215 Para um possível estudo em desenho para a peça ver ficha de inventário 83 
216 A peça foi oferecida por Leopoldo ao Instituto. Cf. Moreira Fernandes, “Um belo friso de esculturas da autoria de 
Leopoldo de Almeida”, Ilustração, 16-2-1934, p. 10.  
217 Fichas de Inventário 379, 500 e 501. 
218 Cf. Severo Portela, Leopoldo de Almeia – Um artista singular, p. 21. 
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particularmente pelas obras de Donatello e Miguel Ângelo219. Numa análise mais recente, Raquel 

Henriques da Silva considera que é na estadia em Roma que o artista confirma o seu gosto pelos 

valores académicos modernos220.  

 Antes de regressar a Portugal, Leopoldo de Almeida ainda visitou Florença e Veneza, onde 

pretendia ver as obras de Mino da Fiesole221, Il Verrocchio222 e Donatello223. A imprensa italiana 

refere que o escultor vai regressar a Portugal para colaborar com Francisco dos Santos no 

Monumento ao Marquês de Pombal224. 

 Aquando do regresso, Augusto de Castro225, na qualidade de superintendente do Instituto 

Português em Roma onde Leopoldo passou o pensionato, sente-se na obrigação de escrever ao 

director–geral do Ensino Superior e Belas Artes, de forma a dar a conhecer que o escultor honrou 

Portugal e a Arte durante sua estada de 20 meses em Roma. Como não podia deixar de ser, 

menciona a exposição que Leopoldo realizou, chamando a atenção para a unanimidade da 

imprensa romana em reconhecer os seus méritos de escultor226. 

 

1.1.4. O regresso a Portugal e as Exposições na Sociedade Nacional de Belas Artes 

 

Acabado de regressar e com obra para mostrar, participa na Exposição da Sociedade 

Nacional de Belas Artes com: Homenagem Póstuma227 aos vencidos da Vida, Mary, Inês e O 

Fauno, devendo a esta última a Medalha de 1ª classe em Escultura.  Num artigo a propósito do 

certame, o autor faz um louvor à escultura que não é de todo vulgar: 

 

                                                 
219 Cf. Américo Cortez Pinto, Museus e Museologia, p. 27. 
220 Raquel Henriques da Silva, “Sinais de Ruptura: Livres e Humoristas”, História da Arte Portuguesa, vol. III, p. 
392. 
221 (c. 1429-1484) escultor italiano que se notabilizou pelos seus retratos em busto, a maior parte preservados no 
Museu Bargello em Florença. Segundo Germain Bazin deve-se a este escultor a reinvenção do retrato em busto 
renascentista. Cf. G. Bazin, Historia de la Escultura Mundial, p. 78. 
222 (1437-1488) pintor e escultor nascido em Florença, autor da pintura O Baptismo de Cristo (Galleria Uffizi), que 
pode ter sido inspiração para o exemplar que Leopoldo faz em 1940. Ficha de Inventário 183. 
223 (1386-1466) escultor de Florença, com inúmeras obras nessa cidade, desde as magníficas portas do Baptistério 
(Portas do Paraíso), à estátua de S. Jorge e David, confessando Leopoldo que para a estátua equestre de D. Nuno 
Álvares Pereira, este foi o escultor a quem foi beber inspiração. Ver capítulo dedicado à década de 60, pág. 182. 
224 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Recortes Imprensa, Il 
Messaggero, 22-8-1928. 
225 Com quem Leopoldo irá contactar novamente na Exposição do Mundo Português. 
226 Cf. AHBAUL, Processo Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, carta datada de 24-9-1928. 
227 Obra que seria adquirida, ainda no ano de 1929, pelo Legado Valmor. Cf. Ibidem. 
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Na escultura há uma vibração mais alta, um sentido universalista mais profundo228.  
 

Entende que imprimir num bloco de mármore ou no bronze, a vida, requer um esforço maior que 

aos pintores: 

 

 Neles deve ser mais violenta a dor de criar, e a matéria que dominam, pesa demasiado nas 
suas bolsas de intelectuais, que têm a infelicidade de viver num pais pobre, ou antes, de pobres229. 

 

Louva os escultores por haverem apresentado cerca de quarenta esculturas, concedendo ao 

certame um carácter europeu, uma vez que a pintura apresentada é profundamente nacionalista230. 

No que se refere a Leopoldo entende que ele ocupa no catálogo o primeiro lugar na escultura por 

direito próprio: 

 

 É da estirpe dos grandes estatuários este rapaz que já na escola se afirmou um dos 
primeiros cujas as obras há muito que alcançaram justo acolhimento no Museu de Arte 
Contemporânea (...) 231.  
 

Respectivamente à peça Homenagem Póstuma, entende que é 

uma obra que se impõe : 

 

           Se a concepção é já reveladora dum pensamento 
disciplinado, a realização é uma maravilha de equilíbrio, de 
domínio pleno da técnica, de penetração psicológica e de 
ciência anatómica. (...) A expressão das duas figuras que há 
que buscar na atitude compungida, é um prodígio de 
modelação. A anatomia deste grupo é uma revelação de 
profundo saber. Sente-se que o artista, depois de arquitectar o 
esqueleto, o revestiu de músculos, sabiamente232. 

 

 

Vai ser com a peça Homenagem Póstuma que Leopoldo ganha o Prémio Rocha Cabral233. 

                                                 
228 J.B., “Os escultores na Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes”, O Século, 27-4-1929. 
229 Ibidem. 
230 Ibidem. 
231 Ibidem. 
232 Ibidem. 
233 Instituído em Fevereiro de 1926 para ser conferido anualmente pela Academia Nacional de Belas Artes. É um 
prémio pecuniário, para o autor da obra de pintura ou escultura de mais elevadas intenções e de melhor técnica que 
figurem nas exposições anuais da SNBA. A importância concedida nunca será inferior a 600$00. Da obra premiada 
entregará o autor à Academia Nacional de Belas Artes uma reprodução fotográfica.Cf.ANBA, 3-C-SEC.282. O 



 40

Ainda a propósito da Exposição da SNBA, entende Artur Portela que o escultor Leopoldo 

de Almeida, acabado de regressar de Roma, apresenta duas esplêndidas estátuas234, equiparando-o 

aos melhores artistas da geração moderna: 

 

A sua forma é perfeita. Equilíbrio, harmonia de linhas, riqueza de modelação. Marca e 
marcará mais ainda, no dia em que, livrar o seu pensamento ao tumulto e ao vento inspirador das 
ideias235. 
 

 No mesmo ano de 1929 tem lugar uma outra Exposição na SNBA dedicada à Arquitectura, 

Aguarela, Desenho, Gravura e Miniatura, onde o crítico Carlos Parreira considera a escultura 

como a arte nobre por excelência, a complexa arte do cérebro, destacando os escultores Leopoldo 

de Almeida, Francisco Franco e Diogo de Macedo236. Leopoldo expõe os desenhos: “O porteiro do 

círculo artístico de Roma”, “Roma vista do meu quarto”, “Paulo Rodrigues”, “O arquitecto 

Cristino da Silva”, “Croquis”, “Jaime Tristão”, “Velho Romano” e “José Leal”, que são criticados 

por Artur Portela da seguinte forma: 

 

 Leopoldo de Almeida é um valor que o demasiado estudo e a paixão da estatuária clássica 
pode prejudicar. A par dos seus belos croquis de atelier, espontâneos, com estilo e garra, quão 
mal ficam os retratos, que apesar da certeza fisionómica, não revelam a maneira237. 
  

 Ainda em 1929, realiza um retrato de Carvalho Araújo, em baixo-relevo, para o paquete 

com o seu nome238, e cede obras para o II Salão de Arte das Caldas da Rainha, cujos lucros seriam 

para mandar erigir um Monumento à Rainha D. Leonor239. Em Outubro era fotografada no seu 

atelier uma maquete para um Monumento a Marcelino Mesquita, que seria uma realidade somente 

na década de 50240 e, no dia 15 de Novembro é inaugurado o busto de Câmara Pestana, 

                                                                                                                                                                
exemplar em gesso faz parte a colecção de escultura do Museu do Chiado, não se encontrando no espaço físico do 
mesmo…mas sim em Oliveira do Hospital, na Fundação Emilia Vasconcelos Cabral, que gentilmente nos cedeu as 
imagens. 
234 O autor do artigo deve referir-se ao grupo escultórico Homenagem Póstuma e Fauno. 
235 Artur Portela, “A 26ª Exposição da Sociedade Nacional de Belas Artes”, Diário de Lisboa, 30-4-1929, p. 8. 
236 Cf. Patrícia Ribeiro, Teoria e Crítica de Arte em Portugal (1921-1940), p. 180 
237 Artur Portela, “A Exposição Annual da Rua Barata Salgueiro marca um belo triunfo para os nossos artistas”, 
Diário de Lisboa, 26-12-1929, p. 5 e 8. 
238 Ficha de inventário 94 
239 Cf. Diário de Lisboa, 1-8-1929, p. 4. 
240 Ficha de inventário 92 e 335 
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assinalando o 30º aniversário do seu falecimento241. No final do ano, a 13 de Dezembro de 1929, 

Leopoldo faz parte do júri para apreciar as maquetes do Monumento aos Mortos da Grande Guerra 

para a cidade de Lamego242, que elegeria o trabalho “Pró-Pátria”, do arquitecto Álvaro Machado e 

do escultor Júlio Vaz Júnior, como o vencedor.  É um dos membros do júri de classificação e 

admissão à XXVI Exposição da SNBA, juntamente com Varela Aldemira e Jorge Segurado243. 

Leopoldo de Almeida, depois de uma estadia no estrangeiro, onde expôs e fez obra, vendo-

a ser reconhecida e premiada, estava preparado para a década seguinte, essa sim, repleta de 

encomendas e com uma responsabilidade decisiva para a sua carreira de escultor: o ser escolhido 

para leccionar a Cadeira de Desenho da Escola de Belas Artes de Lisboa. 

                                                 
241 Cf. Diário de Lisboa, 14-11-1929, p. 4. 
242 Cf. ANTT/APF, Álbum nº 15, Imagem 1712D. 
243 Cf. AMAD/EST/XIX. 


