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1.2. Os Anos 30 e o início da actividade escultórica em Portugal 

  

 Antes de nos debruçarmos especificamente sobre as obras que Leopoldo vai produzir, 

importa referir que este é um escultor que está sempre a desenhar, o que se aferiu pelas centenas 

de desenhos vistos, decerto uma ínfima  parte do que o escultor terá feito. Assim, retoma a prática 

de Miguel Ângelo, para quem o desenho era da maior importância na concepção de uma obra 

escultórica1. Nem todos os escultores possuíam este método de trabalho, havendo mesmo quem 

passasse imediatamente à modelação, sem desenhar2. Quem trabalhou com Leopoldo refere que 

ele antes de fazer qualquer obra, desenhava muito3. 

 Entendemos que no caso do escultor, os desenhos são a sua escrita, revelando-nos através 

deles as dúvidas, indecisões e evoluções próprias da concepção de uma obra escultórica. Nesse 

sentido, os seus desenhos apresentam-se de uma forma incisiva, mostrando-se  denso nos 

contornos bem definidos dos corpos, valendo sobretudo por esta coisa extraordinariamente bela 

que é sempre o momento em que se começa a concretizar e a definir a ideia4.  Esta forma de 

considerar o desenho de escultor havia sido já partilhada por Adriano de Gusmão, que entendia 

que os desenhos preparatórios para uma escultura possuíam: 

 

 (...) uma excepcional economia de meios. Com a sua visão educada para distinguir os 
contornos bem definidos dos corpos, surpreendendo a estrutura essencial das formas, o escultor 
traça comummente as suas anotações numa forma muito simples e muito sóbria, que muitas vezes 
parece dureza; os pormenores e as doces voluptuosidades dos valores são quase esquecidos. Ao 
escultor interessa sobremaneira fixar a essência arquitectónica dum corpo ou exprimir o carácter 
dum gesto ou dum movimento significativo. O desenho do escultor é incisivo, másculo, 
desataviado, denso apenas de essencialidades de formas5.  
 
 Foi um dos principais objectivos tentar relacionar o espólio desenhado com as obras 

realizadas e, sempre que possível, são apresentados os desenhos que entendemos serem estudos 

para as esculturas. 

                                                 
1 Cf.AAVV, Giambologna: gli dei, gli eroi, p. 46. 
2 Assim trabalhavam Giambologna e Cellini. Cf. Ibidem, p. 48. 
3 Informação cedida por Venâncio Neves, formador que trabalhou com o escultor. 
4 Manuel Mendes, “Sobre o desenho e alguns desenhadores”, Seara Nova, 29-7-1944, p. 210. 
5 Adriano de Gusmão, “Artes Plásticas-Desenhos na Bucholz”, Seara Nova, 23-10-1943, p. 143. 
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Regressado do pensionato em Roma em finais da década anterior, a primeira obra pública 

em que Leopoldo vai colaborar é na construção do Monumento ao  Marquês de Pombal6.  As 

razões para que tal tenha acontecido talvez estejam nas palavras da sua filha, Helena Almeida: 

 

O meu pai volta de Itália e tem a família toda a seu cargo: mãe, irmãs. O pai dele tinha 
morrido e não teve outra hipótese senão começar a trabalhar no que houvesse. Começou por 
ajudar o escultor Francisco dos Santos, que fez o “Marquês de Pombal”, e entrou no circuito da 
estatuária e das encomendas7. 

 

Em nosso entender este facto é decisivo para a sua ligação à estatuária em monumentos públicos, 

uma vez que acabado de chegar de Itália onde esteve 3 anos, vai integrar imediatamente uma 

equipa de escultores que está a finalizar um monumento, onde impera a escultura oitocentista de 

finais do século XIX. Com a morte do escultor Francisco dos Santos8 a 26 de Junho de 1930, 

quem vai terminar a escultura do monumento vão ser Simões de Almeida e Leopoldo de Almeida9. 

                     

Já numa outra ocasião10 nos foi difícil  identificar as peças do monumento nas quais cada 

um dos escultores, Francisco dos Santos, Simões de Almeida (sobrinho) e Leopoldo, participaram. 

Contudo, sabemos que o estudo e ampliação das alegorias da base Terramoto e Maremoto, são da 

                                                 
6 Da autoria dos arquitectos Adães Bermudes, António do Couto e o escultor Francisco dos Santos. Obtiveram o 1º 
prémio no concurso público em 1914, porém, o monumento só seria inaugurado em 1934, após uma polémica 
constestação relativamente à atribuição do  1º prémio. Para a história deste monumento cf. Rita Mega, “Francisco dos 
Santos: para além do Monumento ao Marquês de Pombal”, ArteTeoria, nº 8, p.128-134. 
7 Helena Almeida, “Conversa em dois tempos e dois espaços”, Intus-Helena Almeida, p. 44. 
8 Para quem Leopoldo e o arquitecto Raul Rodrigues Lima desenham um túmulo mas que não viria a ser construído. 
Para imagem ver ficha de inventário 95 
9 O Monumento ao Marquês não sera caso único, uma vez que Diogo de Macedo informa, em Setembro de 1939, que 
é Leopoldo quem irá terminar o Monumento da Guerra Peninsular para a cidade do Porto, da autoria de Marques da 
Silva e Alves de Sousa. Cf. FCG – DM 149/22. Porém, em nosso entender tal obra não se deveria somente ao cinzel 
de um escultor, à semelhança do que aconteceu com o monumento ao Marquês de Pombal, estando também associado 
à conclusão dessa obra os nomes dos escultores Henrique Moreira e Sousa Caldas. Cf. Alexandrino Brochado, O 
Porto e a sua Estatuária, p. 45. 
10 Cf. Rita Mega, “Francisco dos Santos: para além do Monumento ao Marquês de Pombal”, ArteTeoria, nº 8, p.128-
134. 
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sua autoria11, o que se intensifica quando vemos os desenhos que parecem dedicar-se ao deus dos 

mares12. Se olharmos para o monumento no seu todo, estes dois motivos escultóricos que recriam 

as figuras mitológicas de Plutão e Neptuno, contrastam com a restante estatuária, entendendo-se 

estas duas esculturas como os elementos escultóricos de maior qualidade e que conferem 

monumentalidade ao colosso de pedra que serve de base para a estátua do Marquês. 

 Ainda no início da década de 30 tem lugar um importante certame artístico, o I Salão dos 

Independentes, em que participam, para além de Leopoldo, os escultores: António de Azevedo, 

Canto da Maya, António da Costa, António Duarte, Barata Feyo, Francisco Franco, Diogo de 

Macedo, e Roque Gameiro. Luís Teixeira, membro da Comissão executiva explica o espírito que 

esteve presente na iniciativa de um grupo de intelectuais13 e artistas da nova geração, ao levarem a 

cabo esta manifestação, entendida como uma exposição onde um conjunto de personalidades 

propõe algo para além do academismo, tida como a prova de que os artistas portugueses 

independentes existem14. Não deixa de ser curioso o facto de a maior parte das obras de escultura 

            

apresentadas terem sido bustos e, ao encontro do nosso 

pensamento vai um texto que o escultor António Duarte escreve 

em 1980 sobre o Salão dos Independentes de 1930, onde refere 

que dois terços das obras apresentadas foram retratos15. Leopoldo 

expõe dois, um busto de Cristino da Silva16 e uma estatuteta de 

Carlos Ramos, considerada como: 

 

              (...) um retrato fiel, no seu jeito despretensioso de mãos 
nos bolsos, o corpo atirado para trás17. 
 

A Exposição foi recebida pela crítica como a mais variada, mais completa, e mais valorosa de 

quantas, que eu tenha visto, se realizaram em Portugal!, considerando-se as obras de Leopoldo 

                                                 
11 Cf. AHFBAUL-Processo de Concurso de Desenho 1933, Leopoldo de Almeida, Documento 14. 
12 Ver ficha de inventário 96 
13 Referindo-se os nomes de Carlos Queiroz, António Ferro, João Gaspar Simões, Mário Saa. 
14 Cf. Príncipio, nº 3, 25-6-1930, p.7.  
15 Cf. António Duarte, “Breves Considerações em 1980 sobre Independentes de 1930”, Separata Boletim da ANBA, 
p.73-81. Para um comentário deste escultor relativamente ao retrato ver ficha de inventário 97 
16 Que não foi possível conhecer…Em 1929 Leopoldo expôs um desenho que possivelmente seria um estudo para o 
retrato em busto. 
17 Cf. Jornal do Comércio, 15/16 Abril 1961, p. 10. Em conversa com o filho do arquitecto, ele disse-nos que ao olhar 
para a estatueta parece que está a ver o pai, a pose, as mãos nos bolsos… 
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como admiráveis18. Salienta-se a capacidade de modelação do escultor, tido como um artista de 

habilíssimos dedos, uma das certezas da sua geração, e refere-se a estatueta de Carlos Ramos 

como uma obra flagrante de verdade, que vinca o bom recorte clássico e a concepção fogosa,  

ampla e moderna do escultor19, dando a impressão que se vai deslocar, tal é o dinamismo que 

oferece a quem a olha20. Porém, o escultor é também considerado deslocado do ambiente da 

Exposição21, uma vez que que as suas peças destoam das obras expostas, apesar da  correcção22. 

               

No mesmo ano de 1930, Leopoldo participa na 

Exposição da SNBA com a obra Cristo, recriação do que 

havia concebido em Roma e de que viria a fazer mais do 

que uma versão, como se pode perceber pelas imagens, 

exposta na mesma sociedade em 193423 e em 1937, 

valendo-lhe nesta última uma crítica largamente elogiosa: 

 
         Leopoldo de Almeida não executou um 
Cristo, segundo um estilo, ou uma visão 
particular de doutrina. Deu-nos um Cristo 
verídico, sincero – verdadeiramente cristão. É 
o homem que sofreu na alma e na carne, 
devorado, queimado por uma fulgurante 
labareda mística. O real e o espiritual. A 
matéria e o sonho. A vida e a morte. A imagem 
é tão grande, tão bela que, sozinha, podia 
iluminar a nave de uma catedral. (...) A 
anatomia é perfeita, sem truculências 
musculares, dum modelado impecável, tão fino 
que se sente a carne ao contacto visual24 . 

     
 

 

 

 

Entende Artur Portela que estamos perante um mestre de estatuária, que atingiu a maturidade do 

seu talento criador, ao conceber este Cristo inigualável e perfeito. 

                                                 
18 Cf. AMAD/EXP/XV-1, A.Vasconcelos de Carvalho, “O I Salão de Independentes”, Século, s.d. 
19 Cf. AMAD/EXP/XV, Recorte não identificado. 
20 Cf. FCG – DM 149/14, Alfredo Pimenta, A Voz, 22-5-1930. 
21 Cf. AMAD/EXP/XV, Artur Portela, Recorte 15-5-1930. 
22 Cf. AMAD/EXP/XV, Manuel Mendes, “Os escultores portugueses no 1º Salão dos Independentes”, República, 14-
5-1930. Para crítica póstuma ver ficha de inventário 97. 
23 Na 31ª Exposição de Pintura, Escultura, Arquitectura, Desenho e Gravura, juntamente com as peças Anatomia para 
um Viriato, Caminheiro, Milu e Estudo. 
24 Artur Portela, “Exposição de Pintura e Escultura na Sociedade nacional de Belas Artes, Diário de Lisboa, 4-3-
1937, p.4. 
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No que diz respeito aos concursos públicos, Leopoldo participa no do Monumento aos 

Mortos da Grande Guerra, desta vez para erigir em Lourenço Marques, com os arquitectos 

Francisco dos Santos e Raul Rodrigues Lima, contando também com a colaboração do Mestre 

Simões de Almeida, mas que em 1931 daria o 1º prémio ao arquitecto Velosos Reis Camelo e Rui 

Gameiro25.  Ainda com a colaboração de Simões de Almeida e do arquitecto Carlos Ramos, 

concorrem ao Monumento à Rainha D. Leonor, destinado às Caldas da Rainha, com o projecto 

“Mulher e Mãe”, sendo agraciados com o 2º lugar26. Ainda em 1931, faz parte do júri de admissão 

para a 28ª Exposição de Pintura, Pastel e Escultura, juntamente com os seus professores, Simões 

de Almeida Sobrinho e José Neto27, o que não deixa de ser bastante elogioso para o jovem 

escultor, ainda antes da sua entrada para o ensino do Desenho na EBAL. 

 A sua actividade como professor tem início em 193228 na SNBA, quando é nomeado 

professor efectivo de Modelação e Desenho de Ornato e Figuras29. Não sabemos se está 

relacionado com a predisposição para o ensino, mas na qualidade do júri que devia avaliar as obras 

concorrentes para a execução de 2 estátuas para a escada principal do Parque Eduardo VII, 

entregues a Raul Xavier, Leopoldo sugere ao artista algumas correcções30. 

 Para além das exposições, dos concursos, das presenças nos júris, Leopoldo começa a 

receber encomendas, quer de obra pública quer para particulares, que vamos passar a mencionar e 

analisar.  

 

1.2.1. Baixos relevos INE e Casa Álvaro Pedro de Sousa  

 

 O edifício do Instituto Nacional de Estatística deve-se ao traço do arquitecto Porfírio 

Pardal Monteiro que o projectou entre Janeiro e Março de 193231, devendo-se certamente ao 

arquitecto a encomenda dos baixos-relevos para decorarem a fachada principal. Os temas que 

                                                 
25 Cf. Joaquim Saial, Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p. 49. 
26 Para imagem da maquete e história do concurso ver ficha de inventário 98 
27 Cf. AMAD/EST/XIX, Catálogo 28ª Exposição Pintura, Escultura, Arquitectura, Pastel, Desenho, Gravura, 
SNBA1931. Fará também parte do júri para a 29ª Exposição que tem lugar ano seguinte. 
28 A 30 de Janeiro desse mesmo ano casa-se com Marina Sousa Neves e Castro e a 23 de Dezembro nasce o primeiro 
filho, Leopoldo de Castro Neves Almeida, que viria a ser arquitecto. 
29 Cf. AHFBAUL-Processo Concurso Desenho 1933-Leopoldo de Almeida, Documento 11. 
30 Cf. Helena Elias, Arte Pública e Instituições do Estado Novo, p.35-36. 
31 Inaugurado a 24 de Maio de 1935, foi um dos primeiros serviços públicos a possuir um edifício construído 
expressamente para a função que iria desempenhar, a reunião das estatísticas sobre a Demografia, Agricultura, 
Comércio e Indústria. Cf. Ana Ruela Assis Pacheco, Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957): a obra do arquitecto, p. 
88-89. 
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Leopoldo tinha de figurar seriam as alegorias alusivas à Agricultura e Demografia e ao Comércio 

e à Indústria.  No primeiro, duas figuras femininas vestidas à maneira grega olham para o enorme 

pergaminho que remete para as actividades ligadas à agricultura, enquanto que a presença da 

criança aninhada no regaço alude à Demografia. No alusivo ao Comércio e Indústria32 impera o 

vigor masculino de Mercúrio acompanhado do caduceu, auxiliando a Indústria a segurar a 

listagem dos seus feitos. No currículo que vai apresentar para concorrer a professor de desenho na 

Escola de Belas Artes de 

Lisboa, Leopoldo insere as 

imagens que apresentamos dos 

baixos-relevos, o que não deixa 

de ser revelador da importância 

que lhes concede. 

O mesmo acontece com a imagem do baixo-relevo para a casa do banqueiro Álvaro Pedro 

de Sousa33 no Estoril, concebida também por Pardal Monteiro34. O relevo em mármore data de 

1933, ano chave para a carreira de Leopoldo e para a parceria entre o escultor e o arquitecto que 

têm entre mãos os projectos de homenagem ao Infante, António José de Almeida e Igreja de Nossa 

Senhora de Fátima. 

 

Desta forma, faz sentido que Pardal 

Monteiro, ao projectar uma casa de raiz, 

convide o escultor que conhece e com 

quem realiza obras em conjunto. Para 

além deste baixo-relevo, Leopoldo realiza 

uma quantidade considerável de obras, 

que vão desde estátuas a grupos 

escultóricos, vasos, e relevos decorativos. 

Para além do baixo-relevo que se     

mostra, somente três obras estão assinadas35, apesar de entendermos que as restantes peças 

inventariadas também são da sua autoria36. 

                                                 
32 Do qual conhecemos o desenho. Para imagem ver ficha de inventário 99 
33 Que Leopoldo irá retratar mais do que uma vez: fichas de inventário 543 e 578. Os seus caminhos irão cruzar-se 
novamente nos anos 40, como se pode ver na ficha de inventário 300 
34 Para imagem do gesso e mármore ver ficha de inventário 100 
35 Ver fichas de inventário 99 e 102 
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 Ainda no âmbito do relevo conhecemos 3 exemplares37 que em nada se assemelham aos 

referidos anteriormente, estando colocados no sentido vertical da fachada dum prédio habitacional. 

Sabemos que o do meio representa O Dia uma vez que se conhece um desenho igual38, onde a 

pose da figura masculina lembra o pormenor central do Éden, com um rosto semelhante à Estátua 

da Liberdade (Nova Iorque), segurando um facho alusivo à luz do Dia.  

 

1.2.2. Busto de Luisa Todi (1753-1833)39 

 

Datado de 1932, o busto da imagem deve ter sido o que 

serviu de modelo para o que foi executado em mármore e 

integrado num Monumento à cantora lírica, que se encontra na 

cidade de Setúbal. O monumento, arquitectado por Abel 

Pascoal, foi inaugurado no dia 1 de Outubro de 1933, na 

ocasião do Centenário da Morte de Luisa Todi. A obra de 

Leopoldo é de um despojamento decorativo já encontrado nos 

retratos de Emídio Garcia e Câmara Pestana, o que obriga o 

olhar a fixar-se no rosto e em todos os seus pormenores, como       

a boca, o nariz, os cabelos e a coroa de louros.  O escultor deve ter tido como paradigma 

  

iconográfico, o quadro que Elisabeth Louise Vigée Le Brun (1755-

1842) pintou em Paris no ano de 1785, onde retrata  a cantora lírica 

com uma coroa de louros. Este busto é dos retratos mais belos que 

o escultor faz para um monumento público e, o facto de incluir a 

sua imagem no currículo já mencionado, leva a crer que o 

considerava como uma obra importante e elucidativa das suas 

capacidades de escultor. 

                                                                                                                                                                
36 Fichas de inventário 101, 103, 104 a 107 
37 Ver fichas de inventário 108 a 110 
38 Ficha de inventário 109 
39 Ficha de inventário 111 
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 Nos dias de hoje, a imagem do busto é utilizada em termos 

gráficos para ilustrar o Concurso Nacional de Canto Luisa Todi. 

Este aproveitamento da obra escultórica e a sua reutilização nas 

artes gráficas vai acontecer a outras obras de Leopoldo, parecendo 

de interesse um estudo aprofundado sobre esta prática.            

  

Paralelamente às obras realizadas importa também conhecer o ambiente em que as mesmas 

eram produzidas, ou seja, contextualizá-las na época em que foram concebidas. Nesse sentido tem 

de mencionar-se que, em 1933 a Sociedade Nacional de Belas Artes nomeia uma Comissão de 

defesa dos interesses dos artistas, da qual faziam parte, o poeta Luiz Teixeira, o arquitecto Jorge 

Segurado e o escultor Diogo de Macedo. No documento que redigiram chamavam a atenção para a 

situação de que havia artistas a viverem na miséria e um dos problemas que afligia mais os 

homens e as mulheres das artes em Portugal era a falta de educação e de cultura artística. Para 

colmatar essa falha propunham uma série de medidas: a começar pelo ensino do desenho na escola 

primária; conceder trabalho aos pintores e escultores; aumentar as verbas a aplicar na aquisição de 

obras de arte para os museus do Estado; criação de um Museu do Ultramar, estabelecendo desta 

forma o intercâmbio de artistas plásticos; construção de ateliers e habitações económicas de renda 

baixa para os artistas; aproveitamento dos artistas nas artes gráficas40.  

Com António Ferro41 à frente do Secretariado de Propaganda Nacional, criado 

precisamente nesse ano, define-se um programa estético que tentava conciliar produção artística 

e acção de propaganda política42. Nas entrevistas que havia feito ao Presidente do Conselho, 

António Ferro questionava o estadista sobre a Política do Espírito43, que preservará: 

 

o essencial do que o homem foi, do que o homem conhece e do que acredita indispensável 
para a continuidade da vida civilizada44. 

 

                                                 
40 Cf. Luiz Teixeira, A Casa das Sombras, p.81-84. 
41 Que traz a Lisboa o futurista Marinetti para uma conferência na SNBA em 1932. Para a sua biografia e obra 
literária cf. António Rodrigues, António Ferro - Na idade do Jazz Band. 
42 Bernardo Pinto de Almeida, Pintura Portuguesa no Século XX, p. 71. 
43 Título de uma conferência de Paul Valery. António Ferro entendia a Política do Espírito como inteligente e 
constante e não uma fantasia, uma vez que ela deve ser a matéria-prima da alma dos homens. Cf. Entrevistas de 
António Ferro a Salazar, p. 229. 
44 Cf. Ibidem, p. 330. 



 50

Em seu entender, deve dar-se primazia à arte viva do nosso tempo, fazendo um apelo a quem tem 

o poder: 

 

 Há aí duas dúzias de rapazes, cheios de talento e mocidade, que esperam, ansiosamente, 
para serem úteis ao seu País, que o Estado se resolva a olhar para eles (...)45. 

 

Salazar apela à paciência dos artistas, dando a ideia de que algo estava prestes a mudar. Em 1935 

são instituídas as Exposições de Arte Moderna levadas a cabo pelo Secretariado de Propaganda 

Nacional, liderado por António Ferro. No discurso da I Exposição, Ferro nomeia as acções levadas 

a cabo pelo Secretariado, nomeadamente as encomendas feitas aos artistas, bem como todas as 

iniciativas do organismo, sem deixar de lançar novos desafios, nomeadamente a criação dos 

prémios Columbano e Sousa Cardoso46. O dinamismo e a proximidade com o poder que António 

Ferro tinha, levam Francisco Franco a afirmar que o artista português não estava divorciado da 

política nacional:  

 

É a primeira vez que em Portugal os intelectuais mandam pela voz do Sr. Dr. Oliveira 
Salazar47. 

 

Opinião partilhada por Almada Negreiros que num elogio a António Ferro refere que:  

 

 Mais do que com júbilo, é com grande respeito que vejo pela primeira vez na minha terra 
os poderes públicos ao lado da arte mais nova de Portugal48. 
 
 

E no caso de Almada mal sabia ele que, anos mais tarde, já na década de 40, ao realizar as pinturas 

para a Gare Marítima de Alcântara, seria a este homem que deveria a efectiva realização da obra. 

Quando Salazar questiona Ferro sobre a obra que Almada está a criar, este diz-lhe que o trabalho 

está magnífico mas pergunta porque não vai vê-lo com os seus olhos ao que o Presidente do 

Conselho responde: 

 

                                                 
45 Cf. Entrevistas de António Ferro a Salazar, p. 57. 
46 Cf. António Ferro, A Política do Espírito e a Arte Moderna, p.12. 
47 Cf. Diário de Notícias, 25-2-1935. 
48 Cf. António Quadros, O Primeiro Modernismo Português-Vanguarda e Tradição, p. 332. 
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 -Não, prefiro que vá você vê-los com olhos de ver, com imparcialidade, porque eu de 
pintura confesso que não percebo muito, e ainda menos de pintura moderna49. 

 

Através desta frase percebemos a confiança que o estadista depositava em António Ferro, 

deixando-o decidir sobre as questões artísticas. Devemos lembrar que em 1936 são instituídas as 

Missões Estéticas de Férias, pela iniciativa de António Ferro, com o apoio da Junta Nacional de 

Educação e da Academia Nacional de Belas Artes, que tinham como principal objectivo 

inventariar os monumentos e castelos de Portugal. 

Para Leopoldo a situação artística iria tornar-se mais estável, ao ser nomeado professor da 

Escola de Belas Artes de Lisboa, o que lhe iria conceder uma determinada segurança e 

comprometer toda a escultura que iria produzir a partir desse momento. 

 

1.2.3. O Concurso para Professor de Desenho 

 

Em Diário do Governo de 12 de Junho de 193350 é publicado o Concurso para professor de 

Desenho de Figura, Estátua e Modelo Vivo, 3ª Cadeira da Escola de Belas Artes de Lisboa. 

Concorrem para o lugar, anteriormente ocupado por Luciano Freire, Francisco Franco, Leopoldo 

de Almeida, Mário Alberto de Sousa Gomes e João Garcia da Fonseca. A prova do concurso 

consistia numa composição desenhada representando um assunto histórico, “O infante D. 

Henrique, no terraço da sua casa em Sagres, contemplando o mar”. Para apreciar as provas foi 

constituído um júri, composto por Acácio Lino, Simões de Almeida, Henrique Vilhena, Cabral de 

Lacerda e Macedo Mendes. Os votos foram distribuídos somente entre os três primeiros 

concorrentes, uma vez que o último acabou por desisitir das provas, cabendo oito votos ao escultor 

Leopoldo de Almeida, de 34 anos, 2 votos ao escultor Francisco Franco, com 48 anos de idade, e 

nenhum a Sousa Gomes.  

A cadeira de Desenho de Figura era extremamente importante para o ensino artístico, 

tornando-se a base para a formação dos pintores e dos escultores: 

 

A escolha do professor a quem tal ensino haja de ser confiado deve, portanto, ser 
meticulosamente feita. A pedra de toque (digamos assim) é o desenho de figura inteira, nua, do 
modelo vivo51. 
                                                 
49 Cf. Fernanda de Castro, Ao Fim da Memória II (1939-1987), p. 258. 
50 Cf. Diário do Governo, II série, nº 141, p. 2775. 
51 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso Desenho 1933, Carta de D. José Pessanha, fl. 3. 
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Leopoldo faz um desenho em grafite sobre papel52, representando o Infante sentado com o olhar 

fixo no horizonte, em que:  

 

 o sfumato leordanesco, em que, o tratamento atento e rigoroso da anatomia, modelação 
do claro-escuro e o recurso à perspectiva linear plana, denota um respeito pelo academismo e a 
norma clássica de representação, que mais tarde Leopoldo de Almeida viria a incutir aos seus 
discípulos53. 
 

D. José Pessanha, Director da Escola e que foi professor de 

Leopoldo, entende que o escultor excedeu os seus 

concorrentes, tanto ao nível da caracterização do modelo vivo 

como na composição, onde prova as suas notáveis qualidades 

de desenhador, concedendo à figura do Infante: 

 

             (...) a expressão concentrada e austera com que nos 
aparece na iluminura da Crónica de Azurara e numa das 
famosas tabuas quatrocentistas do Museu de Arte Antiga54.            

 

Perante a iconografia correcta, o escultor revelou, nas perguntas que os arguentes lhe dirigiram55, 

conhecimentos de anatomia e orientação pedagógica. Apesar de o desenho de Francisco Franco56 

ter optado por uma composição que o júri entendeu interessante, a de um místico, acabou por ser 

penalizado por não ter obedecido às dimensões do papel, nem ter atingido o rigor e a verdade 

conseguidas por Leopoldo de Almeida57.  

 A diferença entre os dois desenhos é relevante, quer no que diz respeito à iconografia bem 

como à técnica, recorrendo Leopoldo ao esfuminho, transformando a grafite em grandes massas 

escultóricas58. Expostos em 2010 na Faculdade de Belas Artes de Lisboa, os dois desenhos 

                                                 
52 A imagem que se mostra é de um exemplar que se encontra no Centro das Artes das Caldas da Rainha (335, 63 x 
48,2) , apesar de haver outro exemplar na FBAUL (356/DA, 155,7 x 125,3). 
53 Desenho Antigo na Clecção da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, p. 82. 
54 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso Desenho 1933, Carta de D. José Pessanha, fl. 3. 
55 Nomeadamente o professor da Escola de Belas Artes do Porto, Acácio Lino. 
56 Para imagem cf. Desenho Antigo na Clecção da Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, p.84 
57 Cf. AHFBAUL, Processo de Concurso Desenho 1933, Carta de D. José Pessanha. 
58 Eduardo Duarte, “Desenho”, Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 195. 
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remetem para a diferença entre o academismo, de Leopoldo e, os valores modernistas da escultura 

de Francisco Franco. 

 Ganhar este concurso vai ser decisivo para a carreira de Leopoldo de Almeida, uma vez 

que ser professor de Desenho e fazer Escultura ao mesmo tempo, o que implica uma série de 

responsabilidades. Não deixa de ser curioso que o concurso para professor de Desenho ocorra no 

mesmo ano em que tem lugar o 1º concurso para o Monumento ao Infante a erigir em Sagres. Não 

se sabe se os desenhos apresentados59 foram feitos antes ou depois, uma vez que não estão  

datados, são de extrema importância, 

uma vez que contrastam, no traço e na 

síntese, com o anterior, apesar de a 

pose do exemplar da esquerda ser 

muito semelhante. Esta forma de 

representar o Infante sentado, vai ser 

recorrente na iconografia henriquina, 

 

 

tanto na obra de Leopoldo, que nas décadas seguintes irá realizar dois exemplares diferentes para 

monumentos públicos60, como na obra de outros escultores61.  

 

1.2.4. Os Concursos do Monumento ao Infante D. Henrique para Sagres 

 

 O ano de 1933 foi intenso em termos de concursos para obra pública. Leopoldo ganha o 

concurso para o Monumento a António José de Almeida e participa no concurso para o 

Monumento ao Infante em Sagres com dois projectos, um feito em parceria com Pardal Monteiro, 

Mar e outro com o arquitecto Veloso Reis Camelo, Mare Nostrum62, que estiveram entre os cinco 

mais votados num total de quinze maquetes. O 1º prémio coube aos arquitectos Rebelo Andrade e 

ao escultor Rui Gameiro, o que leva a que em 1935 seja feita uma Representação a sua Excelência 

o Presidente do Ministério Doutor António de Oliveira Salazar para que seja construído em 

Sagres o Monumento digno dos Descobrimentos e do Infante, na qual se pede que não se realize o 

projecto classificado em 1º lugar, o que seria um formidável desastre artístico. Os signatários do 

                                                 
59 Ficha de inventário 112 
60 Fichas de inventário 238 e 384 
61 Como por exemplo Simões de Almeida (sobrinho), Álvaro de Brée e Barata Feyo. Para imagens cf. AAVV, O 
Rosto do Infante, p. 139-141. 
62 Para imagem das maquetes, relevos e desenho ver fichas de inventário 113 a 117 
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texto vem em defesa de uma arte viva contra o sentimentalismo retórico da arte alegórica, 

apoiando desta forma o projecto do arquitecto Pardal Monteiro, onde imperava a forma 

arquitectónica do padrão, contribuindo Leopoldo de Almeida com uma estátua do Infante, e para o 

dignificar ainda mais, associam-lhe a arquitectura interior do projecto de José Cortez, onde 

predominava a ideia da Capela-Sepulcral, concedendo espiritualidade ao todo. Desta forma, esta 

Representação pugnava por uma obra de arte colectiva,  para a qual era indispensável a 

colaboração dos dois grandes escultores, Francisco Franco e Leopoldo de Almeida63.  

 O Concurso para o monumento ao Infante é anulado por despacho da Presidência do 

Conselho datado de 17 de Fevereiro de 193664, porém, a 28 de Março é lançado novo concurso, 

onde deixa de haver anonimato relativamente à autoria dos projectos. O júri reúne diversas vezes e 

em 1938 publica os resultados, decidindo que o 1º prémio caberia ao arquitecto Carlos Ramos, 

Almada Negreiros e Leopoldo de Almeida65 com 5 votos. No discurso do Jubileu, o arquitecto 

Carlos Ramos lembra este concurso: 

 

Lembram-se, Almada e Leopoldo, das pressões e trabalhos que juntos sofremos e 
passamos, para pôr de pé e transportar o modelo de gesso do Monumento ao Infante D. Henrique, 
a não erigir em Sagres, com que alcançamos o primeiro lugar, por ocasião do 2º concurso? 66 
 

As dificuldades que tiveram em  entregar a maquete provocou alguma expectativa, uma vez que 

no segundo grau do concurso já todos os trabalhos estavam expostos, faltando apenas o destes 

artistas, que já tinha o seu lugar reservado67. Na justificação do projecto, os autores começam por 

dizer que procuraram conjugar uma série de elementos evocativos da época e dos feitos a 

glorificar: a Vela latina, o Padrão, a:  

 

 Cruz de Cristo e a Capela, símbolos do fervor religioso a que as modernas investigações 
cada vez dão mais realce entre as determinantes das empresas ultramarinas; finalmente, não 

                                                 
63 Ver ficha de inventário 114  
64 Cf. AHMOP-Concurso Monumento ao Infante D.Henrique, Caixa 113, Pasta II, Documento assinado por Francisco 
d’ Aguiar, p.5. A sua anulação baseou-se no relatório dos engenheiros sobre a exequibilidade, ou seja, a estabilidade e 
custo do projecto vencedor. 
65 O escultor participa em mais dois projectos, ver fichas de inventário 118, 119 e 121 
66 Cf. Bárbara Santos Coutinho, Carlos Ramos (1897-1969): obra, pensamento, acção, vol.II, Discurso de Jubileu, 
Tivoli 1967. 
67 Cf. Diário de Lisboa, 30/11/1937. Para desenhos preparatórios e uma outra imagem da maquete ver fichas de 
inventário 120 e 121 
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como motivo principal mas subordindo à superior concepção arquitectónica, o vulto do Infante, 
personificação do esforço colectivo que ele orientou e dirigiu68. 
 

                

O elemento principal do projecto é a Vela Latina, o 

maior volume e a maior superfície e, para que não se 

tornasse pesada, representaram-na enfunada pelo 

vento, como se todo o conjunto arquitectónico 

avançasse para a vastidão do mar69. No que diz 

respeito ao local onde o monumento seria colocado, 

optaram por causar o mínimo impacto possível na 

paisagem do promontório, de forma a conceder-lhe 

toda a impressionante grandeza natural70.  

Em Abril de 1938 o arquitecto Carlos Ramos propunha a inauguração do projecto para as 

festas do Centenário71. Apesar de não ter sido construído, a estátua do Infante, concebida por 

Leopoldo de Almeida, possui já a atitude hierática e de liderança que irá ter no Monumento dos 

Descobrimentos. 

 

1.2.5. Monumento António José de Almeida 

 

O presidente da comissão encarregue da construção do monumento, Caetano Gonçalves, 

tinha uma ideia muito clara de como deveria ser a estátua do estadista:  

 

A estátua a erguer a António José de Almeida deverá inspirar-se no pensamento que ditou 
o baixo-relevo colocado no frontispício do “Panthéon” da França, representando a “Pátria”, 
entre a “Liberdade” e a “História”, reconhecida aos seus grandes homens; ou a figura da 
“República”, constituindo na Praça do Instituto, em Paris, o centro de convergência das estátuas 
de Condorcet, Voltaire, Danton e Diderot (…); ou o hemiciclo formando fundo à estátua equestre 
de Vítor Manuel na Piazza Venezia, em Roma72. 
  

                                                 
68 Cf. Álvaro Pinto, “Monumento ao Infante D.Henrique”, Ocidente, nº1, Maio 1938, p.161. 
69 Cf. Ibidem. 
70 Cf. Ibidem, p.163. 
71 Cf. Diário de Lisboa, 8-4-1938, p.5. 
72 Cf. Joaquim Saial, A Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p.132. O Monumento da Praça Veneza em 
Roma foi visto por Leopoldo in loco e registado em desenho na ficha de inventário 43 



 56

As imposições do concurso eram, ao nível dos materiais, a pedra e o bronze, e no que se 

refere à concepção, era obrigatória a estátua de António José de Almeida, que seria em bronze73. 

Reunidas as 23 maquetes na Câmara Municipal de Lisboa a 28 de Março de 1933, o júri74 procede 

à sua apreciação, seleccionando os projectos do escultor Simões de Almeida e arquitecto 

Tertuliano Marques; Leopoldo de Almeida e Pardal Monteiro; Diogo de Macedo e António 

Varela75. 

 Em Abril de 1933, o júri que classificou as maquetes escreve um parecer dirigido à Câmara 

Municipal de Lisboa, dando a sua opinião relativamente ao local definitivo onde seria implantado 

o monumento. Os locais sugeridos eram o Largo da Estefânia e o largo entre o IST e o Bairro 

Social do Arco do Cego, entendendo ser este último o mais apropriado, apelando  para a urgência 

em se estudar o plano de urbanização que iria envolver o monumento:  

 

por forma a aproveitar o melhor possível as suas qualidades naturais e a imprimir-lhe 
unidade, harmonia e beleza, ainda possíveis, e a corrigir a tempo ou, pelo menos,  impedir 
desacertos que tornariam esse local tão impróprio como qualquer dos muitos outros que 
visitamos para o mesmo fim76. 
  

Uns meses mais tarde, após a ampliação das maquetes seleccionadas, vence a de Leopoldo 

de Almeida e Pardal Monteiro77. Porém, o escultor havia participado com uma outra maquete, 

feita em parceria com o arquitecto Raul Rodrigues Lima, que foi agraciada com um prémio 

pecuniário de 500 escudos78  

 Para quem esteve no âmago de todo o processo, o monumento representava:  

 

o traço-de-união (como o teria desejado o próprio paladino) entre os portugueses 
divididos por meras divergências de pensamento político ou de crenças religiosas, sendo aliás 
comum a todos o generoso sangue herdado pelas gerações extintas na fundação e consolidação 
da nacionalidade!79 
                                                 
73 Cf. O Monumento a António José de Almeida, p.33. 
74 Composto pelo engenheiro António Bélard da Fonseca, pelo arquitecto Adães Bermudes, Luciano Freire, arquitecto 
Tertuliano Marques, o escultor Júlio Vaz Júnior e o arquitecto João Piloto. Cf. O Monumento a António José de 
Almeida, p.15. 
75 Cf. Joaquim Saial, A Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p.132. 
76 Cf. O Monumento a António José de Almeida, p.15. 
77 Para crítica relativamente a esta escolha cf. Joaquim Saial, A Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), 
p.134. 
78 Cf. O Monumento a António José de Almeida, p.16. Este prémio foi concedido a mais três maquetas dos escultores 
Maximiano Alves, Henrique Moreira e Pedro Anjos Teixeira. 
79 Cf. Idem, p.17. 
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Estas palavras são reveladoras da importância do projecto, que deve ter sido pensado ao pormenor 

pelo arquitecto e pelo escultor. No acervo de Leopoldo de Almeida existem dois desenhos80 que 

 se entendem ser estudos para os baixos 

relevos do pedestal, alusivos à actividade do 

Estadista. No primeiro é clara a referência à 

acção do Chefe de Estado na sedimentação 

dos ideais republicanos e, apesar de haverem 

algumas diferenças a composição da figura é 

muito semelhante. No segundo desenho é 

feita alusão à implantação da República, para     

a qual António José de Almeida também contribuiu de forma decisiva. Podem ler-se as palavras 

“Liberdade Egualdade e Fraternidade” bem 

como “Chefe de Estado”, o que intensifica a 

teoria de que seria um desenho para este 

monumento. Não se pode deixar de associar 

estes baixos-relevos aos que Francisco Franco 

já havia feito no pedestal do Monumento a 

Gonçalves Zarco (1928), monumento tido 

como o paradigma de uma nova Estatuária 

Pública.   

 No que diz respeito a esbocetos para a estátua conhecemos somente 2 estudos81. 

Modificando somente o gesto dos braços e mãos, o que concede atitudes bem diferentes para a 

figuração do Chefe de Estado, sendo escolhida a pode da imagem central. 

                                                 
80 Ficha de inventário 122 
81 Ver fichas de inventário 123 e 124 
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Inaugurado a 31 de Outubro de 1937 no cimo da Avenida António José de Almeida 

(Lisboa)82, onde ainda hoje se encontra, este monumento é constituído por uma estátua 

monumental da República em pedra, que se apoia no escudo português, servindo de fundo para a 

estátua de António José de Almeida em bronze, representado de pé, numa escala mais humana. No 

pedestal encontram-se os 2 baixos–relevos em pedra de liós, alusivos à implantação da República 

e a sua acção como Chefe de Estado, que vimos anteriormente. O arquitecto Raul Lino, na 

qualidade  de membro da Junta Nacional de Educação, felicita o arquitecto Pardal Monteiro, 

dizendo que nem todos os artistas se podem gabar de possuir uma obra desta natureza, obra 

puramente monumental83. A arquitecta Ana Ruela Assis Pacheco considera que o monumento 

possui uma linguagem inovadora e poderosa84, contribuindo a exiguidade do local onde foi 

colocado para aumentar a sua força85, opinião que partilhamos. Se atendermos a que foi 

inaugurado em 1937 e,  comparando com alguns monumentos inaugurados nessa década86, este 

possui um aspecto mais depurado, reduzindo a ornamentação escultórica ao essencial. 

No que concerne à alegoria da República, entendida como colossal e que esmaga o 

homenageado87, não se entende que assim seja, uma vez que ela impõe-se como elemento  

                                                 
82 Para uma imagem do monumento implantando no local e crítica ver ficha de inventário 125 
83 Cf. ANTT, Junta Nacional de Educação, Livro de Actas 96, folha 21. 
84 Cf. Ana Ruela Assis Pacheco, Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957): a obra do arquitecto, p.106. 
85 Cf. Ibidem, p.124. 
86 Monumento Marquês de Pombal, Monumento Heróis Guerra Peninsular. 
87 Cf. José Guilherme de Abreu, “A estatuária novecentista entre dois paradigmas de monumentalidade”, Encontro de 
Escultura, p.155.  
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arquitectural, que deve ter sido pensado por Pardal Monteiro. Ao 

abrigar a estátua em bronze, a República protege e é aliada de 

António José de Almeida, servindo-lhe de enquadramento e 

concedendo ao Monumento um todo integrado, que não se deixa 

afectar pelas modificações do cenário envolvente.  O amigo de 

Leopoldo, Severo Portela considerava que esta peça deixava 

perpassar:  

 

 a eloquência de duma “cariatide de Erechtheion” e a 
delicadeza de panejamentos de uma figura do friso do Partenon 88. 

 

1.2.6. Baixos-Relevos Éden Teatro 

 

 Coube ao arquitecto Cassiano Branco o projecto de remodelação do Éden-Teatro, que 

consistia em ampliar o espaço de espectáculos, de forma a permitir a exibição de cinema sonoro, 

aumentando a capacidade de espectadores. O arquitecto faz 3 propostas diferentes, sendo a de 

1930 a que mais se assemelha com o que seria construído89. O projecto final é entregue à Câmara 

Municipal de Lisboa em 1933, não sendo assinado pelo arquitecto mas por um colaborador, Carlos 

Dias90: 

 

 Com o Éden construía-se em pleno uma proximidade com o que de mais moderno se fazia 
internacionalmente. Porém, a novidade que constituía a grande fachada cega do Cine-Teatro da 
Praça dos Restauradores, não deixava de incomodar os mais conservadores. Os baixos-relevos de 
Leopoldo de Almeida e as grandes chapas de mármore, não eram suficientes para atenuar a 
grande massa do edifício, o grande argumento seria então a possibilidade de aproveitamento da 
“majestosa” parede para fins publicitários91. 

 

Os baixos-relevos para a fachada92 seriam concebidos por Leopoldo de Almeida, sendo passados à 

pedra em 193493, embora o cinema só tenha sido inaugurado a 1 de Abril de 1937. Este é um bom 

                                                 
88 Severo Portela, Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 26-27. 
89 Para imagem cf. Paulo Tormenta Pinto, Cassiano Branco, 1897-1970-arquitectura e artifício, p. 41. 
90 Cf. Ibidem, p.41. 
91 Ibidem, p. 42. 
92 A partir destes seriam feitas cópias em bronze para serem colocadas no interior do teatro. 
93 Ano em que nasce a sua filha Helena. 
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exemplo de como os baixos-relevos concedem magnificência a um edifício, provando que a 

decoração arquitectónica pode ser muito bem conseguida.  Em 1934, quando são dados a conhecer 

pela imprensa o título do artigo é “Um belo friso de esculturas da autoria de Leopoldo de 

Almeida”, apresentando belas imagens do que se pensa serem os modelos em barro94. 

 Ao longo da fachada e começando a leitura da esquerda para a direita, são 5 painéis 

esculpidos em baixo relevo, alusivos à Dança95, Cinema/Zarzuela/Teatro Português96, 

Glorificação Teatro e da Música97, Teatro Grego/Revista/Canto98 e Música99. 

Do motivo alusivo ao Canto conhecemos 

a maquete para a obra final100. Estas 

peças são de grande valência uma vez 

que se pode ver muito melhor a obra, que 

é muito difícil de fotografar devido à 

distância a que se encontra. Desta forma      

visualiza-se a diferença que existe entre a obra em gesso e a passagem à pedra. 

 Existe um desenho para o baixo-relevo central101, Glorificação do Teatro e da Música, 

onde as diferenças de composição são diminutas. As figuras que ladeiam a alegoria central, no 

desenho estão em pé e com pesadas roupagens, ao passo que na pedra ficariam ajoelhadas, uma 

feminina que segura uma lira nas mãos (Música) e outra masculina que mostra uma máscara 

(Teatro), contrastando na nudez com a anterior.  Tal como havia feito para o INE, a figura 

alegórica masculina está nua, enquanto que a feminina está envolta em vestes. Não podemos 

deixar de lembrar que este motivo central foi recriado com a arquitectura e escolhido para a 

imagem Prémio Secil de Arquitectura102. 

                                                 
94 Cf. Moreira Fernandes, “Um belo friso de esculturas da autoria de Leopoldo de Almeida”, Ilustração, nº 216, 16-2-
1934, p.10. 
95 Ficha de inventário 126 
96 Ficha de inventário 127 
97 Ficha de inventário 128 
98 Ficha de inventário 129 
99 Ficha de inventário 130 
100 Ficha de inventário 131. Para a designação das alegorias cf. Maria Rosa Figueiredo, “A obra de Joseph Bernard, 
influência discreta no modernismo escultórico português”, Joseph Bernard (1866/1931), p. 75 
101 Ficha de inventário 128 
102 Para a razão da escolha ver ficha de inventário 128 
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Para o baixo-relevo alusivo às origens do Teatro Português, é conhecido o desenho e a 

maquete103, em que o tema revisitado é o Monólogo do Vaqueiro, de Gil Vicente104. Para o painel 

que se 

                      

refere ao Teatro Grego, em que o escultor evoca As Suplicantes de Ésquilo, conhecemos o 

estudo105, o que permite ver o detalhe de toda a composição, quer ao nível da anatomia quer no 

que diz respeito à indumentária, que cai nos corpos como se de um véu se tratasse. Talvez por 

dizer 

     

respeito à Tragédia Grega este relevo possui um tratamento 

diferenciado relativamente aos restantes, pelo menos no que 

diz respeito ao gesso. A forma quase estilizada e alongada 

como as pregas da roupa assentam nos corpos difere dos 

restantes painéis, cujas formas nos parecem mais 

arredondadas. 

 Salientam-se os frisos que se consideram os mais interessantes, onde o escultor retoma, 

principalmente numa das figuras masculinas, o tema do Fauno, agora representado em pé. Nestes 
                                                 
103 Ficha de inventário 132 
104 Cf. Maria Rosa Figueiredo, “A obra de Joseph Bernard, influência discreta no modernismo escultórico português”, 
Joseph Bernard (1866/1931), p. 75. 
105 Ficha de inventário 133 
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dois frisos, um dedicado à Dança e outro 

à Música, a delicadeza e leveza das 

figuras esculpidas em relevo é bem 

visível, ao mesmo tempo que parecem 

mover-se, o que é salientado pela 

maneira como as vestes femininas 

flutuam no espaço ao mesmo tempo que 

o corpo balança. 

No que diz respeito à crítica póstuma divide-se entre considerar os baixos-relevos de 

notáveis, contribuindo para a onda de modernização que surgia em Portugal106, uma distracção 

modernista na obra do escultor107, ou como não favorecendo a arquitectura de Cassiano Branco, 

uma vez que os frisos esculpidos de Leopoldo de Almeida são de gosto académico108. 

 

 No mesmo ano em que os baixos-relevos do Éden são passados à pedra, 1934, a revista 

francesa L’ Art Vivant, dedica um número especial a Portugal, onde são referidos os escultores 

mais significativos, Francisco Franco, Diogo de Macedo e Canto da Maya, díscipulos da escola 

francesa e, Leopoldo de Almeida, que vem da escola de Roma. Os dois primeiros possuem uma 

sensibilidade vibrante e humana, enquanto Canto da Maya é mais decorativo e Leopoldo 

académico, embora possuam um forte temperamento na busca da verdade109. 

Em 1935 Leopoldo modela o retrato em busto de Francisco de Paula Borba que seria 

passado a bronze e colocado num Jardim de Setúbal110. Data também deste ano de 1935 o projecto 

para um Monumento a Sidónio Pais, que Leopoldo faz em parceria com o arquitecto Cottinelli 

Telmo111 e uma alegoria efémera112. Nesta época, o escultor morava na Avenida 5 de Outubro nº 

279 (Lisboa) e ainda em 1935 faz parte do júri de admissão e classificação de Escultura da 

Sociedade Nacional de Belas Artes, tarefa que repartia com Simões de Almeida. 

                                                 
106 Cf. Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, vol.I, p.680. 
107 Cf. Maria Rosa Figueiredo, “A obra de Joseph Bernard, influência discreta no modernismo escultórico português”, 
Joseph Bernard (1866/1931), p. 75. 
108 Cf. José Augusto França, “Arquitectura e Artes Plásticas”, Portugal-Arquitectura do Século XX, p.90. 
109 Cf. M. D., “La Sculpture Contenporaine”, L’Art Vivant, 1934, p. 447. 
110 Ficha de Inventário 134 
111 Cf. Helena Elias, Arte Pública e Instituições do Estado Novo, p..48-50. 
112 Ficha de inventário 135 
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No ano de 1936 quando faz parte do júri do concurso para o Monumento a Mouzinho de 

Albuquerque a erigir em Lourenço Marques, que concede a vitória ao projecto do arquitecto 

António do Couto e  escultor Simões de Almeida. Como se irá ver, acabará mesmo por participar 

na execução de um elemento decorativo. Ainda neste mesmo ano, o escultor faz parte da 

Comissão Executiva que organiza uma homenagem ao escultor Artur Anjos Teixeira, falecido no 

ano anterior113. 

 

Em 1937 concebe 2 grupos 

escultóricos em alto-relevo, A 

Pesca114 e A Agricultura115 para 

serem colocados no topo das 

portas da escadaria principal do 

Palácio de São Bento, que  
 

 representam as 8 províncias de Portugal à época: Trás-os-Montes, Minho, Beira Litoral, 

Estremadura, Beira Alta, Beira Baixa, Alentejo e Algarve.  

 São também atribuídas ao escultor as duas figuras decorativas que se encontram no cimo 

da escadaria da fachada posterior do Palácio de São Bento, cujo projecto é de Luís Cristino da 

Silva e data de 1937-1941. As Esfinges não estão assinadas, apesar de se encontrarem desenhadas 

nas plantas do arquitecto116, não se encontrando nenhuma informação relativamente a quem as iria 

executar. Importa relacionar estas peças com os Leões Egípcios que Leopoldo deve ter visto em 

Roma, na Piazza del Campidoglio, que tal como as Esfinges formam um par. O escultor retoma a 

questão já abordada na obra O Fauno, em que o animal e o humano se misturam. 

 

Mas, talvez para marcar a presença em 

território português, Leopoldo identifica 

cada uma das das Esfinges com as cinco 

quinas que compõem o escudo da 

bandeira nacional.        

                                                 
113 Cf. In Memoriam ao escultor Anjos Teixeira. 
114 Ficha de inventário 136 
115 Ficha de inventário 137 
116 Cf. FCG-LCS 51.64. 
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 Em 1937 tem lugar a 1ª Exposição de Arte Retrospectiva (1880-1930),  contando com 

Leopoldo de Almeida no júri da secção de Escultura, ao mesmo que participa com as obras 

Homenagem Póstuma e Mary117. No mesmo ano, concebe a figura alegórica Portugal118 para o  

Café Portugal (Rossio), desenhado por Cristino da 

Silva. Muito provavelmente terá sido o arquitecto 

quem o convidou para realizar a escultura, composta 

por uma figura masculina musculada sentada, 

segurando uma caravela e apoiando-se no escudo 

nacional. O rosto é muito semelhante a uma outra 

peça que o escultor modelará também nesta década, 

O Pensador. A imprensa da época notícia a 

inauguração do Café e comenta a escultura: 

 
                       

 No átrio do café eleva-se uma estátua, belo trecho de escultura simbólica, que representa 
“Portugal Novo”, executada pelo distinto escultor Leopoldo de Almeida, e fundida em bronze, na 
cor natural do metal 119. 
  
 

1.2.7. Igreja de Nossa Senhora de Fátima 

 

 Encomendada a 15 de Agosto de 1933 pela Sociedade Progresso do Portugal, a igreja foi 

projectada em 1934 pelo arquitecto Porfírio Pardal Monteiro, com a colaboração do arquitecto 

Raul Rodrigues Lima e os estudantes de arquitectura João Faria da Costa, António Martins e 

Fernando Batalha. Ao delinear o que viria a ser a primeira igreja do século XX a ser construída em 

Lisboa120, Pardal Monteiro queria que ela representasse: 

 

 (...) o mais absoluto espírito de sinceridade, o escrupuloso cuidado de acusar francamente 
o que constitui utilidade ou necessidade, e a preocupação de dar a cada elemento útil e 
necessário a expressão que lhe acuse a finalidade com a elegância que o valorise sob o ponto de 
vista estético121. 
 
                                                 
117 Que já havia exposto em 1929 na SNBA. 
118 Ficha de inventário 138. Aí podem ler-se algumas impressões do ambiente que se vivia no Café Portugal. 
119 Cf. Diário  de Lisboa, 6-4-1938, p. 5. 
120 Cf. Ana Ruela Assis Pacheco, Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957):a obra do arquitecto, p. 111-112. 
121 Cf. AICML, Processo de Obra nº 47105. 
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Para além de prestar um serviço profissional a um cliente, o arquitecto procurou, prestar um 

serviço à nação e à arte nacional, ao conceber uma edificação rigorosamente baseada na tradição, 

aliando as progressivas e reveladoras possibilidades técnicas da época122. Pardal Monteiro 

entendia que Portugal possui uma lacuna ao nível da arquitectura religiosa: 

 

 Portugal, é dos raros paizes da Europa que não possuem uma única igreja moderna e esta 
que agora se pretende construir não representa mais do que o primeiro passo no sentido do 
progresso da arquitectura religiosa, a qual foi sempre o reflexo e a expressão mais pura das 
possibilidades técnicas de cada época123.  
 

Consciente de que o novo edifício podia ser enobrecido com a participação de outros criadores, o 

arquitecto convida nove artistas para integrar a sua equipa, uma vez que desde o início se 

preocupou com a ornamentação da Igreja: 

 

 (...) não que tal preocupação me levasse a condicionar a composição arquitectónica, mas 
porque ambicionava tentar uma oportunidade única para os artistas portugueses, de harmonia 
com a tradição da arte, manifestarem a sua capacidade de elaboração numa obra de 
arquitectura124. 

 

Porfírio Pardal Monteiro entendia que: 

 

A escultura, os efeitos arquitecturais de luz e de sombra, o valor pictural dos efeitos da 
cor e mesmo a ornamentação torna-se-ão assim elementos orgânicos de uma arquitectura 
robusta, que admita a decoração. E, pretender que a decoração é coisa má, é negar a 
magnificência das maiores obras arquitecturais do passado. (...) Nos bons períodos de cada estilo 
o ornamento integra-se na construção e faz corpo com ela. O seu papel é o de valorizar as massas 
ou os elementos de um edifício, e quando o ornamento é inteligentemente compreendido, constitui 
riqueza de uma época125. 

 

A Igreja foi consagrada em 1938, tendo os artistas plásticos que participaram na obra 

organizado um banquete no Palácio Foz em homenagem ao arquitecto, bem como uma exposição 

das suas obras no Instituto Superior Técnico126. Na homenagem dedicada a Pardal Monteiro127, 

                                                 
122 Cf. Ana Ruela Assis Pacheco, Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957): a obra do arquitecto, p. 115. 
123 Cf. Ibidem. 
124 Cf. Ibidem, p.116. 
125 Cf. Ibidem, p. 33. 
126 Cf. Ana Ruela Assis Pacheco, Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957):a obra do arquitecto, p. 111. 
127 que consistiu num banquete no Maxims no dia 12 de Novembro de 1938. 
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onde Leopoldo certamente deve ter estado presente, Almada Negreiros profere as palavras que se 

transcrevem, de forma a que se perceba como esta obra foi marcante no meio artístico nacional: 

 

Quis o destino que a primeira grande obra de colaboração entre artistas em Portugal 
coubesse ao arquitecto Professor Pardal Monteiro (...). Ainda que de iniciativa particular, esta 
primeira colaboração de artistas portugueses é um acontecimento nacional da maior importância 
na Arte e amanhã se-lo-á mais128. 
 

No final do discurso, Almada afirmava que esta tinha sido a maior e a melhor colaboração da 

minha vida de artista129. 

      

No entender de Margarida Acciaiuoli, 

com a Igreja de Nossa Senhora de Fátima:  

 

         a escultura conquistou todos os 
direitos de cidadania que 
temporariamente havia perdido130. 
 
Atribui a Leopoldo de Almeida a estátua 

de S. João Baptista131  e um baixo-relevo 

na casa mortuária que representa a Ressurreição de Lázaro132, numa modelação cuidada e 

conseguida133. Nas monografias que consultamos dedicadas ao arquitecto, existem disparidades 

relativamente às obras que cada um dos artistas plásticos executou. Ana Ruela Assis Pacheco 

refere que o escultor Leopoldo de Almeida executou a imagem da Nossa Senhora de Fátima134 e, 

João Vieira Caldas, refere somente a estátua de S. João Baptista135.  

São efectivamente de Leopoldo a estátua de S. João Baptista que decora a pia baptismal, a 

estátua de Nossa Senhora de Fátima 136 que ladeia o altar e o baixo-relevo da capela mortuária 

                                                 
128 José de Almada Negreiros, Manifestos e Conferências, p. 269. 
129 Ibidem. 
130 Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, vol.I, p. 697. 
131 Ficha de inventário 139 
132 Ficha de inventário 141. Para desenho e estudo ver ficha de inventário 140 
133 Cf. Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, vol.I, p. 697. 
134 Cf. Ana Ruela Assis Pacheco, Porfírio Pardal Monteiro (1897-1957): a obra do arquitecto, p. 116. 
135 Cf. Pedro Vieira Caldas, Pardal Monteiro: arquitecto, p.54. 
136 Ficha de inventário 143. Para desenho e o estudo em gesso ver fichas 142. 
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Ressurreição de Lázaro, todas datadas de 1938. Certamente que influenciada pelas peças 

referidas, a crítica da época considerava que: 

 

As figuras religiosas saídas do seu cinzel têm humanidade e encantamento, sendo por isso 
admiradas até por aquêles que não sentem religiosidade137. 

 

A imagem de Nossa Senhora de Fátima é a peça mais arrojada em 

termos de concepção, se tivermos em conta a preferência popular pela 

imagem do Santuário de Fátima, a peça do santeiro José Fereira 

Thedim, que: 

 

                adquiriu uma grande importância devocional e formal, 
tendo vindo a marcar toda a posterior iconografia da Nossa Senhora 
de Fátima138. 
 

No caso da peça do Santuário de Fátima, em que o escultor Teixeira 

Lopes foi preterido na sua concepção iconográfica pela peça do 

santeiro, o objecto é venerado não pelas qualidades artísticas mas pela 

forma como apropria e exibe o sagrado139. 
            

Leopoldo concebe uma peça despojada em que o manto, o crucifixo e a coroa são adornos 

que não desviam o olhar do rosto da imagem, por onde perpassa uma tranquilidade só perturbada 

pelo foco de luz que a ilumina na igreja. Em conversa com o arquitecto João Sousa Araújo, ele 

afirmou que Pardal Monteiro ambicionava a que esta fosse a única imagem iconográfica de Nossa 

Senhora de Fátima, opinião partilhada por outros140. 

É Pardal Monteiro quem faz um elogio rasgado à participação de Leopoldo, ao considerar 

que as suas obras vão emparceirar com as mais afamadas na arte portuguesa141. A escultora Clara 

Menéres entende que a Igreja de Nossa Senhora de Fátima: 

 

                                                 
137 Cf. Arquitectura, nº42, Abril/Maio 1938, p. 41. 
138 Clara Menéres, “Artes Plásticas de temática religiosa”, A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, p. 60. 
139 Cf. Marco Daniel Duarte, Arte Sacra em Fátima – uma peregrinação estética, p. 110.  
140 Cf. J. da Costa Lima, “Grandeza e Missão da Arte”, Brotéria, vol.XXX, Fascículo V, Maio 1940, p. 577. A citação 
está transcrita na nossa página    …… (anos 40) 
141 Lúcia Almeida Matos, A Escultura em Portugal no Século XX (1919-1969), p. 270. 
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 Foi um acontecimento no panorama cultural da época, não só pela sua concepção 
arrojada como pelo facto de ter integrado um conjunto de artistas de primeiro plano: Almada, 
Franco, Leopoldo, Barata Feio, Lino António, António Costa, Henrique Franco, António Máximo 
Ribeiro, Anjos Teixeira, Raul Xavier142. 
 

Existe a ideia de que é com a construção e decoração deste templo que tem início uma 

revitalização do movimento da arte sacra em Portugal, uma vez o meio artístico foi abalado por 

uma obra arrojada, retomando uma tradição que estava esquecida143. Porém, a construção e 

inauguração do novo edifício foi bastante polémica, tomando: 

 

 (...) foros de acontecimento cultural a nível nacional e que se o empenhamento pessoal do 
prelado de então D. Manuel Gonçalves Cerejeira, Cardeal Patriarca de Lisboa, evitou que fosse 
desvirtuado durante a fase de execução144. 
 

Perante as críticas ao edifício, o Cardeal Cerejeira decide manifestar-se por escrito, afirmando que: 

 

 Copiar cegamente formas artísticas doutras épocas, será fazer obra de arqueologia 
artística; mas não é seguramente obra viva de arte145. 
 

Esta Igreja fica como exemplo de uma obra de arquitectura religiosa que as décadas seguintes 

dificilmente conseguem suplantar, como se irá perceber através de outras igrejas em que Leopoldo 

também irá participar na decoração arquitectónica. 

 

 No mesmo ano em que a Igreja de Nossa Senhora de Fátima era consagrada, 1938, 

Leopoldo é referido na imprensa como o professor mais novo da Escola de Belas Artes de Lisboa 

e um dos nossos mais brilhantes estatuários, aliando ao classicismo puro da forma um frémito 

moderno de elegância146. Na revista Arquitectura, as suas esculturas são consideradas como 

possuidoras de um carácter monumental, sem deixarem de ser humanas, para além de:  

 

                                                 
142 Clara Menéres, “Artes Plásticas de temática religiosa”, A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal, p.55. 
143 Cf. Maria José Mendonça, 1ª Exposição de Arte Sacra Moderna. 
144 Luiz Cunha, “Caminhos da Arquitectura Religiosa Contemporânea em Portugal”, Um Século de Cultura Católica 
em Portugal, p.189. 
145 Revista Oficial do Sindicato Nacional dos Arquitectos, nº 7, Nov.-Dez. 1938, p.186. 
146 Cf. Diário de Lisboa, 8-4-1938, p. 4. 
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 Como professor tem este artista marcado o seu lugar com brilhantismo auspicioso, como 
profissional tem sabido honrar ao máximo a sua sublime profissão e como homem possui um 
carácter probo e franco 147. 
 

No que diz respeito à obra: 

 

As suas esculturas são de cáracter monumental sem perderem um simples traço de 
humanismo e os seus desenhos são de belíssimo aspecto e de factura perfeitamente superior. 
Leopoldo de Almeida é um dos artistas do cinzel que mais contribui para que a escultura 
portuguesa esteja bem longe da decadência, que bastante se avisinha já das outras artes. 
Leopoldo de Almeida procura dia a dia dar mais beleza e vida ás suas obras, numa ânsia 
constante de atingir o belo e a verdade148. 
 

O autor do artigo entende que o escultor possuia um talento muito acima do que se costuma 

encontrar149. 

 Porém, mais importante que o reconhecimento da imprensa é o convite do Mestre e 

Professor de escultura Simões de Almeida, para que Leopoldo modele um dos baixos relevos que 

iriam decorar o pedestal do Monumento a Mouzinho de Albuquerque a erigir em Lourenço 

Marques150. Em nosso entender, o facto de o discípulo participar numa obra do Mestre, demonstra 

a confiança nas suas capacidades. A obra de Leopoldo, Prisão de Gungunhana151 é uma peça que 

revela uma grande qualidade de modelação, distinguindo-se os vários planos em que as 

personagens nos são mostradas, até ao mais ínfimo pormenor. Representa o episódio em que 

Gungunhana é capturado por Mouzinho devendo salientar-se a altivez do rosto deste em contraste 

com o daquele que vai ter de se submeter. Para o pormenor do rosto o escultor chega mesmo a 

fazer um estudo isolado152. 

1.2.8. Exposição de Nova Iorque153- A Estátua de Carmona 

 

                                                 
147 Cf. Arquitectura, nº 42, Abril/Maio 1938, p. 39-40. 
148 Cf. Idem, p.40. 
149 Cf. Idem, p. 41. 
150 Só seria inaugrado em Dezembro de 1940 em Lourenço Marques. Para imagem do Monumento Cf. Joaquim Saial, 
Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p.165. 
151 Ficha de inventário 144  
152 Ficha de inventário 145 
153 Para a participação portuguesa nesta Exposição Cf. Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado Novo-1934-1940, 
p. 75-101. 
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 A estátua-retrato do Chefe de Estado, concebida para a Exposição Internacional de Nova 

Iorque, a primeira Exposição Internacional em que Leopoldo participa, foi feita a partir da 

presença do estadista, que foi ao atelier do escultor pousar, o que deve ter ocorrido no ano de 

1938154. Numa das entrevistas que concede, Leopoldo faz referência às sessões de pose, 

mencionando que Carmona ia tirando grande parte dos abafos que trazia, o que se devia ao 

ambiente aquecido do atelier. E a propósito desse acto de se ir despindo é o modelo quem lembra a 

história de Carolina Bonaparte quando esta pousou para Canova, em que foi tirando as roupagens 

até ficar nua, forma como ficou eternizada no mármore. Leopoldo de Almeida responde-lhe com 

humor: 

 

 -Sim, conheço essa história; mas confesso que não tive para o sr. a intenção que teve 
Canova ao sobre aquecer o atelier. (...) Todavia devo acrescentar que V. Exa já aqui esteve 
núsinho como veio ao mundo. É que a estátua começa pelo nú. 
 -E que tal? Magrote, não? 
 -Sim, magro, muito magro!155 
 

Como se pode perceber pela afirmação, o escultor fazia primeiro o corpo humano e só depois lhe 

vestia a indumentária156 e no caso do retrato do marechal, Leopoldo de Almeida concede-lhe uma 

robustez física que não correspondia à realidade157. Em Abril a obra é apresentada na revista 

Ocidente, onde Diogo de Macedo refere que: 

 

 Leopoldo de Almeida com o seu gosto delicado e a sua técnica elegante, realizou na 
estátua do Senhor Presidente da República, (...), uma obra a par e cheia de dignidade, que conta 
um lugar de honra na vasta galeria de retratos do General Carmona158. 
 
 
A partir de 8 de Maio de 1939 esteve exposta na Exposição Internacional de Nova Iorque, 

colocada na Sala de Honra de Portugal, cuja arquitectura era de Jorge Segurado, acompanhada 

pela estátua de Salazar do escultor Francisco Franco159. Para as enquadrar, servia-lhes de pano de 

fundo dois painéis alegóricos, numa dimensão quatro vezes superior à das esculturas, da autoria de 

                                                 
154 Sugere-se esta data a partir de uma fotografia datada de 28 de Dezembro de 1938, em que o escultor ainda está a 
trabalhar na estátua. Ver ficha de inventário 146 
155 Cf. Jornal do Comércio, 15/16 Abril,1961, p.11. 
156 Ideia reforçada por Severo Portela no texto Leopoldo de Almeida, um artista singular, p. 32. 
157 Para uma proposta diferente da obra que realizou ver ficha de inventário 146 
158 Cf. Ocidente, nº 12, Abril 1939, p.130. 
159 Que já havia sido exposta em Paris em 1937 
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Fred Kardolfer, a Fé e o Império, sendo este último que estava colocado por detrás da estátua de 

Carmona160. Desta forma, as duas esculturas davam a impressão de: 

 

 

          Guardiões e Protectores, estes 
irrompiam do extenso revestimento 
metálico e canelado que os emoldurava e 
conjuntamente com o feliz efeito 
cenográfico da iluminação, conferiam a 
toda a composição um aspecto de lugar 
quase onírico161. 
 
Desta forma, o interior do Salão de Honra 

tinha um ambiente monumentalizante e 

expressivamente espectacular162. A figura 
 

de Carmona concebida por Leopoldo de Almeida aparece: 

 

 De novo163 apoiado na espada, mas agora envergando uma capa segura nos ombros, desta 
vez ele aparece-nos mais solto e mais elegante, enquadrado por excelente cenografia em que 
avulta a figura de um anjo, também de espada, segurando a esfera armilar encimada por Cruz de 
Cristo. A transferência entre a estátua e a decoração era mais que óbvia. Carmona era 
apresentado como o anjo-da-guarda da Pátria, sentinela vigilante em forma de general164. 
 

 E de uma estátua pedestre passamos para a primeira estátua equestre que Leopoldo 

concebe, encomendada pelo arquitecto Cassiano Branco, para figurar no Portugal dos 

Pequenitos165, obra que no entender do arquitecto não devia ser entendida como um museu de 

miniaturas arquitectónicas de Portugal, mas sim como uma biblioteca para as crianças, para ser 

lida por todos os seus sentidos166. Será que o convite ao escultor esteve relacionado com a 

                                                 
160 Cf. Rui Afonso Santos, “O Design e a Decoração em Portugal 1900-1994”, História da Arte Portuguesa, vol.III, 
p. 463. Para imagem das duas esculturas com os respectivos painéis Cf. Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado 
Novo-1934-1940, p. 100-101 
161 Cf. Andreia Galvão, A Caminho da Modernidade, p. 378. 
162 Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado Novo-1934-1940, p. 99. 
163 Esta expressão deve-se referir-se à estátua de Carmona que António da Costa havia exposto em 1937 na Exposição 
Universal de Paris. Para imagem Cf. Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado Novo-1934-1940, p. 53. 
164 Joaquim Saial, Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940),  p.136. 
165 Para uma análise muito interessante do Portugal dos Pequenitos cf. José Bandeirinha, Quinas Vivas. 
166 Cf. CML-Arquivo Arco do Cego-Espólio Cassiano Branco, Bobine 60. 
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experiência do Éden Teatro? Teria o efeito final agradado ao arquitecto, que mais tarde convida 

Leopoldo para modelar a primeira escultura167 a ser construída no projecto de Cassiano? 

A 10 de Junho de 1939 a obra estava terminada e segundo o 

arquitecto levou 15 dias a conceber168. Esta peça, quando foi 

passada à pedra pelo canteiro perdeu muito do fulgor inicial 

da modelação em barro, como se pode perceber pelas 

fotografias que se encontram na Fundação Calouste 

Gulbenkian. Mas talvez seja a fotografia que lhe concede essa 

grandiosidade que deixa transparecer...                

 

1.2.9. O Pensador (ou Meditação) 

 

 Obra datada de 1939169, em que é representando um homem sentado num rochedo, de 

pernas cruzadas, apoiando o rosto na mão direita, numa atitude pensativa. A única roupagem que 

possui é um manto na zona da cintura. O exemplar em mármore encontra-se no jardim da 

residência Oficial do Primeiro Ministro170, no edifício anexo ao Palácio de São Bento. Seria muito 

interessante perceber se a obra foi realizada especificamente para o local, sendo dado um 

determinado tema para inspiração ou se foi imaginada de forma livre e espontânea pelo artista.  

 No que diz respeito à sua aquisição e colocação no local onde se encontra, existe a hipótese 

de ter sido adquirida após a consagração da atribuição do prémio Soares dos Reis em 1940, uma 

vez que era costume do Estado comprar obras premiadas. De maior interesse ainda seria saber se 

quem foi habitar o palacete pela primeira vez, desde que foi convertido em residência oficial, teve 

alguma palavra a dizer na sua escolha. 

                                                 
167 Foi a primeira estátua a ser construída e inaugurada em 1940, juntamente com o grupo a Aldeia. Cf. José 
Bandeirinha, Quinas Vivas, p.58. 
168 Cf. CML-Arquivo Arco do Cego-Espólio Cassiano Branco, Bobine 61. Ficha de Inventário 147 
169 Embora em Dezembro de 1938 já estivesse modelada no atelier do escultor. Ver Ficha de inventário 146 
170 O primeiro estadista a habitar na residência após o projecto de remodelação de Cristino da Silva foi António de 
Oliveira Salazar. Ver ficha de inventário 149 
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Parece que Leopoldo já andava a desenhar algo parecido 

com o que viria a modelar. Não se pode precisar se o 

desenho171 foi feito como estudo para a peça, uma vez 

que não possui qualquer indicação nesse sentido. 

Contudo a semelhança na atitude leva-nos a crer que 

pode ter sido a fonte inspiração, seja um desenho de 

criação livre ou feito a partir de um modelo. 

 No que se refere ao local em que a obra foi colocada, ele contribui para a sua  dignificação. 

A vegetação que a envolve cria como que um nicho, onde os três fios de água que jorram do 

chafariz que lhe serve de base, completam o carácter introspectivo que a figura possui. Perante a 

imagem do barro, fotografado no atelier do escultor172 quase que se é tentado a afirmar que o 

exemplar em mármore não o poderia exceder. Assim se continuou a pensar quando vimos um 

registo fotográfico da obra173. Porém, 

um apelo fez com que se quisesse  

presenciar O Pensador e, quando tal 

aconteceu, a expectativa foi 

largamente superada. A imagem do 

exemplar em pedra não consegue 

transmitir a sua grandeza e na maior          

parte das vezes é a partir deste registo que a podemos ver, uma vez que não está acessível ao olhar 

de todos... 

 Será que ao idealizar a peça Leopoldo estaria a pensar na representação da figura 

mitológica Ajax? Perpassa um sentimento de melancolia, adoptando a sua pose clássica, ou seja, o 

rosto inclinado para baixo e a cabeça apoiada pela mão, tal como Ajax174. E é precisamente por 

causa deste sentimento de melancolia que a peça lembra O Desterrado de Soares dos Reis. Terá 

sido a escolha do tema decisivo para a atribuição do Prémio Soares dos Reis, que irá acontecer em 

1940? 

                                                 
171 Ficha de inventário 149 
172 Cf. FCG-CFT 003 103496.  
173 Pelo Gabinete do Primeiro-Ministro José Sócrates. Ficha de inventário 149 
174 Cf. AAVV, Mélancolie: genie et folie en Occident, p. 51. 
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 Ao referir-se o título da obra vem imediatamente à ideia a obra que Rodin realizou em 

1880. Certamente que Leopoldo a viu quando esteve em Paris uma vez que a pose é semelhante, 

embora o escultor português coloque o seu Pensador sentado de uma forma mais confortável, 

cruzando-lhe as pernas. Rodin concebe a sua obra nua, enquanto que Leopoldo, envolve-a ao nível 

da cintura com num panejamento. Tal como acontece com a obra de Rodin, esta é a peça de 

Leopoldo a partir da qual se conhecem mais reproduções175, embora o escultor Diogo de Macedo 

fosse contrário à sua passagem ao bronze176: 

 

(...) atendendo a que a reprodução de obras de escultura, que as desvalorizam na sua 
raridade de peças únicas como esta em que o Estado adquiriu para o Jardim do Palácio 
Residencial de S. Bento e cujo modelo em gesso pertence a um museu, é meu parecer que, 
evitando essa vulgarização da qual o seu autor tão pouco recebe qualquer benefício, não seja 
autorizado esta reprodução ou outra em iguais condições177. 

 

  

Lúcia Almeida Matos compara esta obra com O 

Guerreiro Ferido (1940) de Arno Breker178, mas 

se as visualizarmos lado a lado, a obra do escultor 

alemão possui um despudor que acentua ainda 

mais o panejamento e o cruzar das pernas do 

Pensador de Leopoldo, para além de ser 

posterior. Considera-se O Pensador como uma  

das obras mais interessantes que o escultor vai produzir nesta década.  

 Ainda para os jardins da Residência Oficial do Presidente do Conselho iria conceber o 

motivo do Peixe179, repetidos quatro vezes em redor do tanque. No espólio do escultor existem  

                                                 
175 Conhecemos pelo menos duas em pequeno formato, uma que fazia parte da colecção do arq. Cristino da Silva 
doada ao CAM 82E822 e outra numa colecção particular. 
176 Ficha de inventário 148 
177 Cf. AHME, Processo 90, Cx. 292. Em resposta à sugestão do Museu José Malhoa, que em 1957 propõe a passagem 
a bronze da obra para ser exposta ao ar livre.  
178 Cf. Lúcia Almeida Matos, A Escultura em Portugal no Século XX (1910-1969), p. 335. 
179 Que Leopoldo já havia concebido em relevo para a Casa de Álvaro Pedro de Sousa como se pode perceber pela 
ficha de inventário 105 
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desenhos180 que podem dizer 

respeito ao pormenor decorativo,  

concedendo-lhe desta forma a 

autoria181. O escultor poderá ter 

tido como paradigma a Fonte do 

Tritão182, obra de Bernini que 

deve ter visto em Roma (Praça 

Barberini), recriando a colocação     

dos Peixes um em cada canto.  

   

 Para o final da década, ficaram as obras que fez para o grande evento a inaugurar em 1940, 

a Exposição do Mundo Português: O Padrão dos Descobrimentos e a Soberania.  Importa 

contextualizá-las na celebração que Portugal pretendia levar a cabo. Ao acontecer em plena 2ª 

Guerra Mundial, era ideia do regime que a Exposição se apresentasse como expressão de fé e 

optimismo183. Neste sentido ela pretendia acima de tudo valorizar e mostrar a civilização 

portuguesa, quer através da imagem (obras de arte) quer através da palavra (discursos, artigos, 

entrevistas, catálogos). E os homens que estavam no cerne da sua organização: 

 

 Estavam certos de estar nesse momento a dar um forte contributo para a construção de 
uma imagem mítica do seu pais, a levantar as paredes de um imaginário colectivo e, em suma, a 
exposição deveria surgir aos visitantes como um imenso espelho onde todos se poderiam rever, 
onde todos podiam adquirir uma imagem positiva e eterna de si próprios184. 
 

As datas basilares eram 1140, 1640 e 1940 e as estátuas e legendas deram inteligência à letra 

desenhada dos escribas medievais185. A autoria não era o elemento primordial como se pode 

depreender pela análise do Guia Oficial, em que nenhum dos arquitectos, enquanto autores dos 

                                                 
180 Ver fichas de inventário 150 
181 Apesar de ela já ser mencionada na obra O Palacete de S. Bento, p. 303. 
182 Para imagem cf. Rudolf Wittkower, Bernini, p.177; 180. 
183 Cf. Ângela Guimarães, “O Labirinto dos Mitos”, O Estado Novo - das origens ao Fim da Autarcia 1926-1959, 
p.110. 
184 Jorge Ramos do Ó, “Modernidade e tradição-Algumas reflexões em torno da Exposição do Mundo Português, O 
Estado Novo - das origens ao Fim da Autarcia 1926-1959, p.179 
185 Ibidem. 
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pavilhões, é mencionado186. Apesar disso, é António Ferro quem diz que, na esteira da sua Política 

do espírito: 

 

Os artistas – que devem ser os príncipes das Comemorações porque deles dependerá em 
grande parte o seu êxito – farão o possível para chegar ao aparente impossível: criar na pintura, 
na escultura, na arquitectura, o estilo português de 1940, não um estilo arte-nova mas um estilo 
moderno, forte, novo, saudável, que venha do passado sacudindo a poeira do caminho187. 
 

Era pedido aos artistas um estilo novo, mas acima de tudo nacional, uma vez que tal como o 

Presidente do Conselho havia referido um dos principais objectivos da Exposição do Mundo 

Português seria dar ao povo português um tónico de alegria e confiança em si próprio188. Nesse 

sentido, toda a decoração, bem como os pavilhões teriam de lembrar que Portugal, nação 

civilizadora, continua a sua missão no mundo189. 

 

1.2.10. A Soberania 

 

           Parece ter sido com base na ideia de Portugal enquanto 

Nação Civilizadora do Mundo, que Leopoldo concebeu a 

colossal estátua da Soberania, um dos emblemas da Exposição 

do Mundo Português. A alegoria teria sido desenhada por 

Cottinelli Telmo190 como se percebe pelo pormenor da planta 

apresentado, para ser colocada à entrada do Pavilhão também         

por ele arquitectado, representativo de “Os Portugueses no Mundo”. Não se pode precisar se  o 

desenho de Leopoldo é anterior ao do arquitecto, certo é que o escultor ensaia diversas propostas, 

algumas repletas de movimento, até chegar a esta pose hierática e estática191. O facto de ter sido 

desenhada pelo arquitecto em nada lhe diminui o mérito, revelando a empatia existente entre os 

dois, Cottinelli e Leopoldo, que vai ser também visível do Padrão. 

                                                 
186 Cf. Ibidem. 
187 Miguel Soromenho, “A Grande Exposição do Mundo Português-Alguns aspectos artísticos e ideológicos”, 
Congresso de Arte Portuguesa, p.121. 
188 Cf. Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado Novo 1934-1940, p. 109. 
189 Cf. Ibidem. 
190 Cf. Ibidem, p.178. Para a imagem Cf. AHMOP, Exposição do Mundo Português, Pasta Portugueses no Mundo, 
Planta 1-Pormenor. A planta está assinada pelo arquitecto chefe, Cottinelli Telmo. 
191 Cf. Ficha de inventário 151 
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 Um olhar atento da obra, revela sem dúvida o seu carácter, se não mesmo masculino, pelo 

menos andrógino, revelando-se quase como uma escultura máquina, estando longe da suavidade 

inerente a um corpo que se quer humano. Está vestida de uma forma pesada, o que lhe confere 

 

 

solidez e, com a mão direita segura um globo, assentando a mão 

esquerda numa coluna que lhe chega ao nível da cintura, onde se 

podem ver cinco faixas simbolizando os cinco continentes: Europa, 

África, Ásia, América e Oceânia. Sem género definido, esta figura 

lembra uma máquina, com um olhar frio, distante, intemporal. 

Escultura efémera, construída em estafe e com 9 metros de altura, 

não foi passada à pedra posteriormente, como viria a acontecer com o 

Padrão, sendo de salientar que os registos fotográficos que 

vislumbrámos são tirados no atelier do escultor ou no local para onde 

foi concebida. Neste caso, a fotografia vale como sendo a própria 

obra de arte192. 

 

1.2.11. O Padrão dos Descobrimentos 

 

 Em 1939, Leitão de Barros e Duarte Pacheco concebiam o que seria a Exposição do 

Mundo Português. Dirigindo-se ao atelier de Cottinelli Telmo, que já havia sido instruído no 

sentido de elaborar um projecto-modelo, aí ficaram com a ideia do plano geral da Exposição193.  

 O Padrão foi delineado para aproximar a Exposição do Tejo, sendo um dos elementos 

principais do evento, revelando-se como uma síntese dinâmica  do esforço dos portugueses, no 

Descobrimento, na Conquista, na Propagação da Fé. Ainda na fase do projecto, Cottinelli Telmo 

entende o monumento como a homenagem ao Infante: 

 

 É a estilização duma nau, com a proa sobre as águas do Tejo. Em duas linhas 
ascendentes, como vê, em duas armaduras de história, dum lado e outro, sobre uma teoria de 
herois, de santos e de guerreiros. A figura da proa, a figura máxima, é o infante de Sagres194. 
 

                                                 
192 Cf. G.A. Johnson, Sculpture and Photography, p.15. Para imagem das maquetes ver fichas de inventário 151 e 152 
193 Para a concepção do monumento ver ficha de inventário 182 
194 Cf. Diário de Lisboa, 5-6-1939. 
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Pensada como construção efémera para quem a concebeu, havia contudo um ponto de vista bem 

diferenciado. Para o Presidente do Conselho, a construção deste monumento na Exposição, daria a 

possibilidade de:  

 

 verificar experimentalmente se por aquele caminho se encontrou a solução do problema 
do Monumento ao Infante se Sagres195.  
 

Será que os artistas, ao conceberem a obra sabiam disto? Fariam o mesmo se o soubessem? Sem 

resposta a esta questões e definida a forma do monumento, é chegado o momento de saber quais as 

figuras históricas e símbolos que aí se deveriam representar, escolha que coube a uma equipa de 

especialistas da área de História, orientada pelo director da Exposição, Gustavo Matos Sequeira196. 

Os artistas tentam explicar o critério que presidiu à escolha das figuras a representar: 

 

 É óbvio que para moldar esta peça e lhe dar um sentido estético  com base na variedade 
de atitudes, expressões e trajos, houve que individualizar algumas das mais notáveis figuras, 
vulgarizadas por desenhos ou pinturas coevas, para assim poderem despertar no observador não 
só o interesse pela composição global, como também guiá-lo, pelo seu próprio conhecimento, na 
observação aturada do pormenor197. 
  

Para uma obra desta dimensão Leopoldo de Almeida deve ter desenhado muito, apesar de serem 

poucos os desenhos que se conhecem. Desde rostos de navegadores sem nome198, onde Leopoldo 

procura o eco da epopeia a executar de forma a dar-nos um passado glorioso,  a desenho de 

composição com respectiva identificação de cada uma das personagens199, praticamente ilegível, 

até a um outro em que nos informa que as figuras a representar seriam: Cronistas, Trovadores, 

épicos e Cosmógrafos200, todos eles serviram para criar uma confusão ainda maior sobre quais as 

figuras representadas. Se se atentar na identificação das personagens históricas201 e a compararmos 

 

 

                                                 
195 Cf. ANTT-SNI, Caixa 3959, Ofício Presidência do Conselho, 30-5-1939, fl. 4. 
196 Cf. Nuno Campos; Isabel Carneiro, O Padrão dos Descobrimentos: roteiro para uma visita de estudo, p.11. 
197 O Padrão dos Descobrimentos. 
198 Ver ficha de inventário 153 
199 Ver Ficha de inventário 154 
200 Ver Ficha de inventário 155 
201 As obras consultadas para essa identificacão são unânimes: Manuela Synek, “O Padrão dos Descobrimentos”, 
Revista Municipal, nº 13, p. 45; Nuno Campos; Isabel Carneiro, O Padrão dos Descobrimentos: roteiro para uma 
visita de estudo; Maria Isabel João, Memória e Império, p. 438. 
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 com as legendas do desenho de composição, as discrepâncias são grandes. Porém, ao nível do 

papel tudo é modificável. Analisemos a identificação, começando num plano inferior e pelo lado 

 

ocidental: Infante D. Pedro, Filipa de Lencastre, 

Fernão Mendes Pinto, Frei Gonçalo de 

Carvalho202, Frei Henrique de Coimbra203, Luís 

Vaz de Camões, Nuno Gonçalves, Gomes Eanes 

de Zurara, Pêro da Covilhã, Jacome de Maiorca, 

Pêro Escobar204, Pedro Nunes, Pedro de 

Alenquer, Gil Eanes, Gonçalves Zarco, Infante  

D. Fernando, Infante D. Henrique. Do outro lado e também em sentido ascendente: Cristóvão da  

Gama, Francisco Xavier, Afonso de Albuquerque, 

António de Abreu, Diogo Cão, Bartolomeu Dias, 

Estevão da Gama, João de Barros, Martim Afonso 

de Sousa, Gaspar Côrte Real, Nicolau Coelho205, 

Fernão de Magalhães, Pedro Álvares Cabral, 

Afonso Baldaia, Vasco da Gama e Afonso V.  

Tendo em conta esta descrição e os nomes que aparecem no desenho de composição as distinções 

não são muito grandes, sendo excluídos da representação final: Dom Francisco de Almeida e D. 

João de Castro, que juntamente com Afonso de Albuquerque eram acompanhados pelo epíteto de 

serem “os grandes capitães da Expansão no Oriente”; António Ferreira, responsável pela 

“Expansão Comercial na Ásia”; Garcia da Orta; Diogo de Couto206; D. Sebastião que “combateu 

os inimigos da fé”. 

 Deve também ter-se em atenção que em outros desenhos que o escultor fez existem 

personalidades históricas, que tal como aconteceu com o desenho anterior, ficaram de fora: padre 

                                                 
202 Dominicano que se destacou pela sua acção na Índia. 
203 Franciscano que rezou a primeira Missa no Brasil. Cf. Maria Isabel João, Memória e Império, p. 439. Segundo os 
desenhos de Leopoldo seria Anchieta, fazendo 3 desenhos em que representa a figura isoladamente. Ver fichas de 
inventário 166, 169, 175 
204 Não vem mencionado no desenho. 
205 Identificado por Leopoldo da seguinte forma: “comandou um navio de Vasco da Gama; comandou navio 
descoberta do Brasil”. Cf. MC-Dossier Fotografias Leopoldo de  Almeida, foto pormenor Padrão. Para mais 
elementos biográficos ver ficha de inventário 244 
206 Para apontamentos sobre a sua vida ver ficha de inventário 178 
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Manuel da Nóbrega207, D. João de Castro208, D. Duarte de Menezes209, Damião de Góis210, Sá de 

Miranda e João Lourenço da Cunha211, Tristão Vaz212, Garcia da Orta213. Em cada registo 

Leopoldo faz um pequeno apontamento biográfico da personagem desenhada, chegando mesmo a 

incluir expressões como : Devo inclui-lo?214. Existe um caso de excepção que é Frei F. de S. 

Bernardino215, uma vez que entendemos ter estado representado no estafe, apesar de não ter 

permanecido na versão em pedra. Em capítulo posterior serão analisadas as discrepâncias entre as 

duas versões. 

 Ao apresentarem-se estes desenhos em fichas de inventário onde se tentou esboçar uma 

pequena biografia de cada personagem desenhada, surge um novo olhar relativamente às figuras 

representadas no Padrão, uma vez que as análises referidas não possuíam estes elementos, que se 

entendem ser de importância para perceber o porquê da presença de algumas figuras da história 

em detrimento de outras. Porque é que se deve identificar a figura ajoelhada como Francisco 

Xavier, em detrimento de Frei S. Bernardino, ou o Infante Santo em vez de D. João de Castro?  

Atendamos no processo criativo de Leopoldo para a representação das 33 figuras e suas 

respectivas poses. Um dos elementos escultóricos mais fortes de todo a composição escultórica é 

 

o grupo em que 2 homens seguram um 

padrão, que remete para a actividade 

marítima e conquistadora do Portugal 

quinhentista. Diogo Cão e Bartolomeu 

Dias216 erguem um padrão com o auxílio 

de António Abreu217.  
    

                                                 
207 Ficha de inventário 177 
208 Ajoelhado ao lado do Infante segurando a espada e numa outra pose. Ver fichas de inventário 159 e 171 
209 Ficha de inventário 161 
210 Ficha de inventário 165 
211 Ficha de inventário 170 
212 Ficha de inventário 174 
213 Ficha de inventário 178 
214 Ver fichas de inventário 177 e 178 
215 No papel com a mesma pose  e do mesmo lado que S. Francisco Xavier. Ver ficha de inventário 157 
216 Ficha de inventário 155 
217 Para a sua biografia ver ficha de inventário 242 
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Na figura de Gonçalves Zarco, 

terá certamente tido em conta a 

escultura de Francisco Franco, 

sendo o desenho218 semelhante 

com a obra inaugurada em 1940, 

com diferenças no que respeita à 

indumentária e à colocação das 

mãos. 

No caso de Gaspar Corte Real no desenho219, quem irá assumir a tridimensionalidade da 

sua pose é Pêro da Covilhã, apesar de Gaspar Corte Real acabar também por ser representado mas 

  

no lado oriental, tendo um 

desenho muito semelhante ao 

que seria a sua concepção, porém 

Leopoldo intitula a personagem 

desenhada D. Duarte de 

Menezes220 que acabaria por 

figurar na pose mas com outro 

nome...  

  

D. Fernando, que no desenho de 

Leopoldo é D. João de Castro221, 

assume precisamente a mesma 

posição. Isto não deixa de ser 

interessante ou seja, a posição e a 

localização das figuras estava já 

definida, sendo somente necessário 

definir o nome da personagem a 

figurar. 

                                                 
218 Ficha de inventário 156 
219 Ficha de inventário 158 
220 Ficha de inventário 161 
221 Ficha de inventário 159 
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 No caso de Fernão Mendes Pinto, o aventureiro viajante que percorreu o Oriente e nos 

deixou a maravilha que é  Peregrinação, seria igual no desenho222 e na composição construída. 

Para a imagem de Camões Leopoldo faria inúmeros esboços223, tal como aconteceria com a 

representação de Afonso de Albuquerque224. João de Barros impressiona pela semelhança no 

papel225 e em estafe. 

No grupo de topo oriental, Infante, 

D. Afonso V e Vasco da Gama, 

aqui sim existem diferenças, 

fundamentalmente na figura de 

Vasco da Gama, que no desenho226 

possui uma pose repleta de 

movimento, o que não viria a 

acontecer na tridimensionalidade.  
 

A única personagem feminina representada neste enorme friso esculpido seria D. Filipa de 

Lencastre, princesa inglesa e rainha de Portugal, casada com D. João I, mãe da ínclita geração, tida 

 

como uma das impulsionadoras da 

viagem para tomar Ceuta227. A pose 

seria semelhante no papel228, 

estando na versão em estafe 

acompanhada por seu filho D. 

Pedro, que teve um papel activo na 

tomada de Ceuta229. 
 

 O Infante230, representação que deve certamente ser o culminar de pesquisas iconográficas 

                                                 
222 Ficha de inventário 162 
223 Ver fichas de inventário 164,  173 e 179 
224 Ficha de inventário 167 e 168 
225 Ficha de inventário 176 
226 Ficha de inventário 163 
227 Cf. Isabel Stilwell, Filipa de Lencastre, p. 474-475. 
228 Ficha de inventário 172 
229 Cf. Umberto Baquero Moreno, O Infante D. Pedro, Duque de Coimbra, Porto 1997. 
230 Fichas de inventário 160, 163, 169, 174 
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que datam de 1933, com o concurso 

para professor de desenho e os 

concursos para um monumento em sua 

homenagem, aparece no desenho e em 

estafe com a calma própria de quem 

lidera, sendo o culminar de um 

movimento ascensional. 

 Margarida Acciaiuoli, entende que a inspiração para as personagens esculpidas teve como 

paradigma os painéis de Nuno Gonçalves e da estátua de Gonçalves Zarco concebida por 

Francisco Franco em 1928: 

 

 Não deixa, mesmo assim, de merecer um justo reparo a atenção com que todas estas 
figuras foram cuidadosamente modeladas, mau grado os limites estereotipados que evidenciam 
(...)231. 
 

Nalguns casos a influência dos Painéis é visível, porém, estão representadas inúmeras personagens 

que não foram contempladas na obra atribuída a Nuno Gonçalves, por isso o escultor deve ter tido 

outras fontes de inspiração ou foram impostas determinadas personalidades históricas. 

No que se 

refere a 

esbocetos232 

existem dois 

exemplares que 

parecem estar     

relacionados com o esforço de por o Padrão de pé, pormenor, que como já foi mencionado, parece 

ser um dos mais interessantes da composição, uma vez que a sua energia distingue-se da calma 

dos restantes. Maquetes de todo o conjunto sobreviveram até aos nossos dias dois exemplares233. 

 Relativamente à execução de todo o conjunto, o escultor explica alguns problemas com 

que se deparou: 

 Quem pensa, por exemplo, nas dificuldades que técnica e artisticamente houve a superar 
para, ao longo do monumento, surgirem de modo a não formarem um todo pesado e inestético 64 
                                                 
231 Cf. Margarida Acciaiuoli, Os Anos 40 em Portugal, vol. I, p. 239. 
232 Ver Fichas de inventário 180 e 181 
233 Ver Fichas de inventário 182 
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braços e 64 pernas? É claro que houve que estudar o problema minuciosamente, detendo-me, 
analisando figura a figura e resolvendo: aqui coloquei uma veste de modo a disfarçar um braço, 
acolá uma posição de movimento a ocultar uma perna, depois um pergaminho...Enfim, e se tudo 
isto teve de ser concebido e solucionado artisticamente, houve ainda que acautelar o valor 
documental. Jamais se pode improvisar sob o risco de adulterarmos a verdade histórica...234 

 

Para passar todas estas figuras ao estafe a à escala pretendida, 7 m de altura e 9 m a figura do 

Infante, Leopoldo de Almeida deve ter tido uma quantidade considerável de ajudantes. Sabemos 

que pelo menos dois dos seus alunos, João Fragoso e Vasco Pereira da Conceição235, trabalharam 

com o mestre. No que respeita à crítica a esta obra será analisada na década de 40, época em que o 

Monumento é inaugurado. 

 Não se pode deixar terminar a década sem atender ao estatuto que a profissão de escultor 

possuía no Portugal da década de 30.  Para tal damos a palavra ao artista António Duarte, que 

entendia ser em 1939 que a carreira de escultor começou a ter condições de profissionalismo, 

proporcionando a escultores muito novos a possibilidade de se exercitarem em obras de vulto: 

 

 Muitos escultores no estímulo que têm recebido das encomendas oficiais, é que 
encontraram possibilidades para a realização de obras de investigação de estética pura, 
realizadas a par daquelas, e que pela falta de coleccionadores particulares de escultura não 
poderia ser possibilitada de outra forma236. 
 

António Duarte a louvar a participação do Estado no desenvolvimento da estética pura, que 

podemos entender como obra de criação livre, feita a par das encomendadas e graças aos recursos 

que elas produziam, pois de outra forma o artista não teria possibilidade de o fazer. 

Apesar da azáfama que foi o ano de 1939, Leopoldo ainda tem tempo, para visitar a 

Exposição de Veloso Salgado e Simões de Almeida (tio) organizada pela Academia Nacional de 

Belas Artes237 e,  viajar para Espanha entre 23 e 31 de Dezembro, para uma visita de estudo238. Ou 

seja, para além da imensa obra em mãos, o papel de professor não é descurado. 

                                                 
234 FCG – DM 149/69, Entrevista de Cândida Cortes a Leopoldo de Almeida, 18-3-1965, p. 17. 
235 Cf. AAVV, Mestre Barata Feyo-Exposição Retrospectiva, p.19 ; Cf. Catálogo Museu Municipal de Bombarral, 
p.1. 
236 AMAD–António Duarte, “Considerações sobre a exposição As Artes ao Serviço da Nação”, p. 3 
237 Cf. ANBA-Livro 3º-Processos 1-4 (1940-1941), Assinatura dos visitantes da Exposição, fl.1. 
238 Cf. AMFBAUL, Processo de Professor, Carta 14-12-1939. 


