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1.3. Os Anos 40 – O Reconhecimento 

 

 Esta década parece ser marcante na obra do escultor, uma vez que vai produzir e dar a 

conhecer as obras pelas quais vai ser nomeado mais vezes na historiografia da arte: Padrão dos 

Descobrimentos, Soberania, Família. Apesar de as duas primeiras peças serem concebidas nos 

anos 30, é em 1940 que são colocadas e inauguradas no espaço da cidade de Lisboa e, apesar de 

terem sido pensadas para um evento de carácter efémero, estas peças ficarão ligadas de uma forma 

marcante ao Estado Novo e quando se fala de Leopoldo de Almeida e da sua obra são elas que são 

nomeadas e destacadas. Porém, vai realizar uma obra bastante díspar. Entre encomenda pública e 

privada, participação em exposições, sem esquecer a actividade de professor de desenho, a 

actividade do escultor vai ser intensa. Apesar disso, ficam para trás obras com um interesse e 

experimentação que será cada vez mais esporádico, uma vez que a avultada encomenda pública, 

espartilhada em temas impostos, não propensa à criação mais livre. 

   

1.3.1. A Exposição do Mundo Português -  Padrão e Soberania 

 

 No capítulo anterior as peças que fez para a Exposição de 1940 foram analisadas em 

detalhe, para agora nos debruçarmos sobre o evento que as acolheu e o que foi escrito sobre elas. 

O comissário geral da Exposição, Augusto de Castro, considerava que a Exposição do Mundo 

Português deveria centrar-se no Tejo, centro geográfico da nossa civilização latina e atlântica1,  e 

a figura do Infante: 

 

  projectará sobre o céu um imenso facho luminoso com duas palavras somente “Mundo 
Português” lidas no espaço, como a nossa própria história2.  
 

Estas afirmações revelam que o Padrão seria um dos principais emblemas da Exposição 

inaugurado a 20 de Julho de 1940: 

                                                 
1 Augusto de Castro, A Exposição do Mundo Português e a sua finalidade nacional, p.16. 
2 Ibidem, p. 20. 
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               Dentro em horas, na extrema ponta do velho 
ancoradouro do Restelo, vós, Senhor Embaixador 
Extraordinário do Brasil, ireis alumiar o monumento em que, 
sobre o projecto admirável do nosso arquitecto Cottinelli 
Telmo, o escultor magnífico e notável que é Leopoldo de 
Almeida ergueu, numa ascensão vibrante, o cortejo triunfal 
duma raça lançada, proa ao mar, sobre o Infinito. É o 
Monumento dos Descobrimentos. À frente o Infante; seguem-no 
os guerreiros, os monges, os poetas, todo um povo numa 
largada ideal e simbólica em demanda de Deus e do Espaço: 
resumo e alegoria da História3. 

Adriano de Gusmão refere que o Padrão seria a síntese do espírito da Exposição, obra traçada 

com vigor, de uma arquitectura decidida e bem do nosso tempo4. Ligando a obra ao concurso para 

o monumento de Sagres, entende que: 

  
Representa o melhor e mais equilibrado, talvez, instante da longa e difusa evolução desse 

desejo que paira desde há alguns anos para cá. (...) Os frisos escultóricos são do melhor como 
criação moderna de escultura monumental e como modelação plástica da figura humana, ainda 
que se notem pequenos senões, devidos decerto mais aos ajudantes do que ao próprio autor. A 
composição é perfeita e plena de vida5. 
 

Ou seja, na época em que foi concebido era já tido como o Monumento de Glória aos 

Descobrimentos e ao Infante, perante o malogro que foram os dois concursos para o monumento a 

erigir em Sagres na década de 30. Adriano de Gusmão refere que o professor de escultura fez uma 

obra moderna, usando uma linguagem artística simplificada e sóbria, mas também uma obra 

eterna, ao imprimir na matéria valor e alto espírito6. No que se refere às figuras históricas, entende 

 

o retrato de Camões como o melhor de toda a Exposição: 

 

         É o poeta, desempenado, cantando os seus versos 
imorredoiros, a cabeça erguida e como que fremente de inspiração, 
no ar, desenhado pela mão, o movimento duma imagem num instante 
apreendida e fixada em forma característica e pessoal, luminosa e 
bela. Não é só o espírito, a dignidade, de que está possuido aquele 
monumento do Poeta, dentro doutro monumento - como é todo o 
Padrão. É também a realização plástica: soberba, própria, vigorosa, 

                                                 
3 Augusto de Castro, Exposição do Mundo Português, p.160-1. 
4 Cf. João Paulo Martins, Cottinelli Telmo (1847-1948): a obra do arquitecto, volume I, p. 348. 
5 Adriano de Gusmão, “A Arte na Exposição de Belém, O Diabo, 16-11-1940, p. 5. 
6 Cf. Ibidem. 
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forte e dominadora. A cabeça de Camões é muito bela, plasticamente observada: aqueles cabelos, 
movimentados como chamas desencontradas, são muito bem feitos e resultam muito bem como 
forma7. 
 

No Roteiro pode ler-se que o Padrão era o grito da Exposição e uma síntese do nosso passado 

glorioso8. Não deixa de ser relevante o mencionar-se o curto espaço de tempo e o cuidado com 

que as figuras históricas foram modeladas, o que se deveu à capacidade de trabalho de Leopoldo 

de Almeida9. 

No que respeita à forma do monumento10, ela não surge como uma novidade, contudo, a 

sua execução pode: 

 

classificar-se de admirável pelo seu dinamismo, pela sua atmosfera marítima, pelo seu 
ritmo heróico: de panos enfunados, uma proa de caravela. Avança e no seu topo levanta-se 
majestosa a figura do Infante D. Henrique, atrás do qual enfileiram os seus bravos capitães11.  
    

A passagem deste monumento efémero a definitivo, é proposta ainda em 1940, por Diogo 

de Macedo12, Costa Lima na revista Brotéria e Adriano de Gusmão, que no peródico O Diabo, 

afirma que: 

 

Todos sentiremos pena se aqueles formosos grupos não forem, para sempre, transpostos 
para o mármore ou o granito13. 

 

Passar a obra para material definitivo entra em contradição com a ideia de quem a concebeu, uma 

vez que era para ser efémera. Esta questão dividia profundamente Cottinelli Telmo e o Ministro 

das Obras Públicas, Duarte Pacheco. O arquitecto era contra a passagem do Padrão a obra 

definitiva, uma vez que havia sido concebido para um determinado fim, havendo aspectos que não 

lhe agradavam, principalmente a parte que se via do rio, bem como o recorte da fachada lateral. 

                                                 
7 Ibidem. 
8 Cf. Margarida Acciaiuoli, “Cotinelli Telmo e Leopoldo de Almeida”, Os Anos 40 na Arte Portuguesa, p. 60. 
9 Cf. Ibidem. 
10 A simbologia do Padrão está ligada ao poder militar e religioso, lembrando a prevalência e domínio político da 
terra. Ao longo da altura do Padrão e na fachada que dá para a Praça do Império, pode ver-se a Cruz de Santiago e 
Espada, elementos reveladores da dilatação da Fé e do Império. Cf. Nuno Campos; Isabel Carneiro, O Padrão dos 
Descobrimentos: roteiro para uma visita de estudo, p. 58-59.  
11 Fernando de Pamplona, “Uma Obra de Arte: A Exposição do Mundo Português”, Ocidente, nº31, p.178, Novembro 
1940. 
12 Cf. Diogo de Macedo, “Notas d’ Arte”, Ocidente, Outubro 1940, p. 133. 
13 Adriano de Gusmão, “A Arte na Exposição de Belém, O Diabo, 16-11-1940, p. 5. 
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Outro dos seus receios era a movimentação dramática e espectacular das figuras esculpidas, que 

apesar de estar bem para o dinamismo e espectáculo inerentes a uma exposição, não eram próprias 

para um monumento comemorativo de carácter definitivo. Duarte Pacheco também era da opinião 

de que tinha que ser estudada com mais cuidado a passagem à pedra, porém, argumentava que o 

Padrão tinha agradado de uma forma unânime, o que era raro14. O ciclone que assolou Lisboa em 

1941, arremessou a estátua do Infante para o Tejo15 e, talvez por isso, se tenha decidido a sua 

demolição, o que aconteceria a 16 de Agosto de 194316. Na Primeira Reunião Olissiponense, em 

1947, Cottinelli Telmo mostrou-se satisfeito por o monumento não ter sido construído de forma 

definitiva. Considerava-o uma: 

 

 obra admirável de escultura, mas no seu todo não podia ser senão uma duração efémera  
como o momento que ele animou...teatralmente!17  
 

Como se verá não é isso que vai acontecer, sendo inaugurado em pedra no ano de 1960.  

 No que se refere à estátua da Soberania, Fernando de Pamplona entende que: 

                      

(...) a monumental estátua da “Soberania”, de Leopoldo de Almeida, bela e forte, de 
linhas harmoniosas e soberbas em que passa um frémito de larga poesia, de serenidade augusta 
no rosto semi-deus e na atitude de rainha-figura radiosa de mulher, contra cujo olhar de 
diamante as espadas e as lanças dos guerreiros se despedeçariam18. 

 

                                                 
14 Cf. João Paulo Martins, Cottinelli Telmo (1847-1948): a obra do arquitecto, volume I, p. 376. 
15 Cf. Diogo de Macedo, “Notas d’ Arte”, Ocidente, Março 1941, p. 447. 
16 Cf. AHMOP-CAPOPI, Anexo A, Pasta 122. 
17 Cf. João Paulo Martins, Cottinelli Telmo (1847-1948): a obra do arquitecto, volume I, p. 377. 
18 Fernando de Pamplona, “Uma obra de arte: a Exposição do Mundo Português”, Ocidente, nº 31, p. 173-74, 
Novembro 1940. 
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Postumamente esta obra é adjectivada de colossal, agressiva, quase germanicamente 

masculina19, apropriando a estética nazi desses anos20, ao mesmo que era um dos principais 

emblemas da exposição revelando-se como:  

 

 (…) uma das mais assumida sugestão ariano-germânica nesta imponente imagem 
(glacial e desumana, como quase sempre em Leopoldo), assim como a sua excelente articulação 
com a parte arquitectónica, resultante da enorme escala em que foi feita21. 
 

A ideia de que a estátua estava em perfeita articulação com a arquitectura é partilhada por outros 

autores que a nomeiam como coração do complexo arquitectural22, chegando-se ao extremo de a 

considerar como mais um complemento arquitectónico do que uma obra de escultura (...)23. 

Talvez para reforçar o seu carácter escultórico, no átrio do pavilhão dos Portugueses no Mundo, 

estava uma réplica desta escultura, ou seja, numa simbologia de reforço da presença Soberana de 

Portugal no Mundo24. O arquitecto Pedro Vieira de Almeida, entende que: 

 

(...) marcava com autoridade plástica uma bem proporcionada estátua da “Soberania” de 
Leopoldo de Almeida que, feita sobre um esboceto também de Cottinelli, apresenta um vigor de 
modelado, de alguma maneira estranho em quase todo o resto da obra de Leopoldo que quase 
sempre, excepto em obras de juventude, apresenta expressão muito mais macia25. 
 

Este aspecto de que a peça possui um modelado vigoroso 

é partilhado também por Margarida Acciaiuoli, sendo 

talvez um dos aspectos mais interessantes da obra, que 

não se impõe somente pela dimensão colossal26. Para 

além da simbologia da peça, importa olhá-la como 

objecto escultórico, que numa concordância plena com a 

arquitectura, se impunha ao olhar de quem entrava no          

                                                 
19 Artur Portela, Salazarismo e Artes Plásticas, p. 91. 
20 Raquel Henriques da Silva, “Sinais de Ruptura:”Livres” e Humoristas”, História da Arte Portuguesa, vol.III, p. 
392. 
21 Joaquim Saial, Estatuária Portuguesa dos Anos 30 (1926-1940), p. 236. 
22 José-Augusto França, A Arte em Portugal no Século XX, p. 267. 
23 Lúcia Almeida Matos, A Escultura em Portugal no século XX (1910-1969), p. 290. 
24 Cf. Margarida Acciaiuoli, Exposições do Estado Novo 1934-1940, p. 176. 
25 Pedro Vieira de Almeida, A Arquitectura no Estado Novo, p. 104. 
26 Cf. Ibidem. 
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Pavilhão dos Portugueses no Mundo, apresentando-se como uma obra andrógina e futurista ao 

lembrar um ser máquina, longe do humano. 

        

Não deixa de ser interessante que para 

ilustrar o tema do Estado Novo e a 

Arte Portuguesa da década de 40, a 

escolha seja a recriação gráfica desta 

peça escultórica, o que acontece nas 

capas que se apresentam. 

 Acabado o grandioso evento que foi a Exposição é altura das homenagens e 

agradecimentos, o que acontece logo em 1941, por iniciativa do Sindicato Nacional dos 

Arquitectos, que organiza um jantar de homenagem a Cottinelli Telmo, o arquitecto chefe do 

certame. No discurso que profere, Cottinelli afirmou que sem Duarte Pacheco e Sá e Melo 

dificilmente a Exposição teria a grandeza que se conseguiu27. Agradece a todos os colaboradores e 

deixa algumas palavras para três escultores: Rui Gameiro, Leopoldo de Almeida e João Fragoso. 

Interessa-nos particularmente o elogio rasgado que faz a Leopoldo: 

 

(...) representa para mim o passado enternecedor da Escola; o colega querido elevado à 
honrosa categoria de Mestre; um dos colaboradores das primeiras horas nesse Padrão dos 
Descobrimentos em que a sua escultura é tudo e o resto é o elo reforçado da amizade que já nos 
unia28.  
 

Nesse jantar,  outros artistas devem ter feito discursos de homenagem ao arquitecto, conhecendo-

se somente o de Leopoldo de Almeida29 que está no espólio do arquitecto, guardado juntamente 

com o seu. Uma vez que o escultor em questão não é muito dado à palavras escrita, entendeu-se 

importante transcrever na íntegra o discurso de louvor ao amigo Cottinelli: 

 

 Também sou orador, esta noite, por razões de peso e medidas. Eu explico: Alguém, 
arrastando a asa, chilreou-me ao ouvido esta canção: Tens de dizer coisas em nome dos artistas 
colaboradores principais, porque, além de admirador, és particular amigo de Telmo. 

                                                 
27 Cf. IHRU/DGEMN, Caixa 6-Pasta 14, Discurso de Cottinelli Telmo, fl. 4-5. 
28 IHRU/DGEMN, Caixa 6-Pasta 14, Discurso de Cottinelli Telmo, fl.9. 
29 Apesar de não estar assinado e estar dactilografado, algumas das anotações manuscritas permitem reconhecer a 
letra do escultor, como João Paulo Martins já havia referido na sua tese. 
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 Esta é a razão de peso. A das medidas está na importância dimensional da minha 
colaboração no Mundo Português. 
 Visto a homenagem ser a um arquitecto, tenho de fazer um discurso arquitectónico e, 
sendo assim, vou arquitectar uma casa; a casa que deveria ser a do Telmo. A Casa Vida do 
Telmo. 
 Como é feito na escala de 1 para 200 não comporta detalhes, a menos que se amesquinhe 
o projecto. 
 É, portanto, um esboceto, feito, como se vê, á “mão levantada”, não tem planta nenhuma, 
talvez por ser feita por um escultor. 
 Há, apenas, um “alçado”, que sou eu. Também tem vários cortes, na redacção.  

Bom, vamos á casa. Tem 2 pisos. Um piso térreo e o andar nobre. 
No primeiro, logo á entrada, depois do indispensável Hall, temos uma saleta; a saleta dos 

retratos. Retratos do Pai e da Mãe, da Mulher e das Filhas, no lugar eminente, que todos poderão 
calcular. Um altar sempre aceso. 

Há muitos retratos do Telmo. Retrato do Zézinho, do José e do Cottinelli Telmo. Desde o 
retrato nu, com a figa ao pescoço, até ao colarinho á mamã, do 1º ano do liceu. 

Não há nenhum com chucha na boca, o que é bom prenúncio. Estão todas tremidas; por 
isso mesmo muito expressivas. 

Esta sala tem um cantinho, chamado o “cantinho da amizade”. 
Há muitos retratos, muitos. 
Deu-me no goto um, de calção curto ainda, tirado na Tapada, abraçando um certo menino 

Luís30, filho duns vizinhos amigos e já nessa altura passava por ser o primeiro nariz da calçada 
da tapada. Ao lado deste retrato está outro. Os comparsas são os mesmos, trinta e tantos anos 
depois; já oficiais do mesmo ofício. Abraçam-se também, mas, num abraço consciente e mais forte 
ainda. 

Há mais retratos, já amarelados, a sumirem-se no tempo. Alguns em atitudes de rebeldia, 
irreverentes mesmo, de língua de fora para um senhor que está em frente, sereno como um 
símbolo, de cabelos e barbas apocalípticos, de chapéu largo, gravata á Lavalière e 
botas...daquelas que se usavam naquele tempo (também lá tenho umas em casa, que guardo com 
certa veneração, visto já me estarem um pouco apertadas). Esta foto tem uma legenda e uma data 
– Campanha dos Novos 1916-1940 – á volta, estão muitos retratos da 1ª Época. Do Zé Pacheco, 
do António Ferro, do Almada, do Diogo, do Franco, do Eduardo Viana e mais artistas, e também 
de poetas e pensadores, todos fanáticos, revolucionários da arte e do pensamento, perseguidos 
ontem e seguidos hoje. 

Na 2º sala a da Música, também há retratos. E, em destaque o de uma orquestra enorme, 
com maestro e tudo. E lá está o Telmo, que tem artes do demo, a reger e a reger tão bem como na 
Exposição do Mundo Português. Também tem uma legenda e uma data. S. Carlos. Revista “Artes 
e Manhas” representada pelos alunos da Escola de Belas Artes de Lisboa – Música do dono da 
casa. Nesta sala há muitas músicas e, ainda fresco da tinta, o Hino da Legião Portuguesa. 

A sala seguinte é das Línguas. Da língua portuguesa, da francesa, da italiana, da inglesa, 
da espanhola, da grega e também da língua malcriada, todas elas, inclusivé a última, faladas á 
maravilha pelo dono da casa. 

Depois está a sala do Cinema. Também tem retratos. Retratos do Telmo a dirigir um dos 
seus primeiros filmes, a Canção de Lisboa e vários documentários portugueses. 

Alguns ainda não foram vitimas do hiposulfito; são os documentários sonoros da C.P. – 
“Maquinas e maquinistas” e “Gente da Via”. 
                                                 
30 Refere-se ao arquitecto Luis Cristino da Silva. 
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Vem depois a sala da Imprensa. Logo á entrada, á guisa de preambulo, lê-se esta frase do 
saudoso Dr. Leite de Vasconcelos, autenticada pelo Engenheiro Nunes da C.P. – “O Cottinelli 
Telmo e o Dr. Brito Camacho foram as pessoas que encontrei na vida com mais facilidade de 
escrever”. 

Nesta sala, em logar de honra, está um exemplar raro do abêcêsinho. Vias-á-vis do 
abêcêsinho está a Revista dos Arquitectos que o dôno da casa dirige e estremece. 

Há montes de revistas e de jornais; montes de colaboração de toda a espécie, montes de 
mocidade, montes de audácia e de cultura. 

Aqui, um livro raro e útil sobre ex-libris. Acolá, vários boletins profissionais da C.P., com 
artigos sobre a “História do Automóvel” e sobre “Estenografia”. A talhe de foice vem esta 
afirmação de quem sabe da poda: “O Telmo é um dos estenógrafos mais distintos e competente”. 

E já que tanto se fala da C.P. lá vai mais uma frase alheia. Ela pertence ao chefe da “Sala 
de Estudos Ferroviários”: “O melhor engenheiro que eu tenho é o arquitecto Cottinelli Telmo 
pelo engenho com que resolve os problemas que se lhe deparam”. 

Cá em baixo há mais uma sala, que poderia muito bem chamar-se, com certa actualidade, 
a do Tiro-liro-ló ou Sala da Loucura Mansa. É uma sala de uso particularíssimo. Serve para 
quando o dono da casa, em momentos de puro optimismo, entra em transe. 

Tem um retrato, apenas. O de um tal Pinheiro, popular e célebre, com esta profunda 
dedicatória: “Ao Mestre dos concertos e dos desconcertos”. Como todos o conhecem bem, escuso 
de explicar melhor. 

Depois há uma escada que nos conduz ao andar nobre. É estreita, alta e difícil de trepar. 
Sua-se para lá chegar. Os degraus são altos, mal calculados. Não são para gente meã. Nem todos 
os podem vencer sem desanimo. Mas a escada é para o Telmo e ha ao lado um elevador para 
quem não quiser tentar subi-la. 

É difícil de atinar com ela. O patim é escuro; só a luz da Fé nos pode guiar; é frio como 
uma tumba e enganador como Judas. Pode-se com facilidade tomar o caminho do alçapão da 
cave que fica mesmo á beirinha da escada. É mais cómodo subir no engenho. 

Á saída do elevador temos em frente a Sala Patriótica. A decoração da sala, que é feita 
por uma legião de portugueses é um grito estridente de clarim numa alvorada. Há estandartes, 
galhardetes, e bandeiras nossas, de conquista e reconquista e, ao lado um equipamento de 
soldado raso, ha um fardamento de legionário português de 1936, pronto a vestir ao primeiro 
rebate. O único homem da casa é o Telmo. 

Nesta sala há só dois retratos de actualidade. Grandes, enormes, mesmo em escala 
sobrehumana. 

São retratos de parentes duma grande família que está espalhada por esse mundo além, 
duma familia de Heróis, de Navegadores, de Sábios, de Santos. 

Não há portas a separar esta sala da Exposição de 1940 ou a Sala de Portugal. 
Esta é uma verdadeira Apoteose e com’ assim, muito difícil de descrever. 
E para quê se não há português que a não conheça. Esta é a única sala que foi 

inteiramente planeada pelo dono da casa. 
É um imenso campo, como o Campo do Restelo. De horizontes tão desafogados que das 

suas janelas manuelinas se lobriga o mar infindo que vai do Japão à ponta sul da América. 
Ao entrar nela lembrei-me dum poeta racial que disse um dia este terceto: 
E em vez dos meus olhos, de sombra e desdita, 
Nasceram-me uns olhos de luz infinita, 
Uns olhos abertos no meu coração. 
Declaro-me impotente para a descrever. De resto ela vai ser maravilhosamente descrita 

no Livro de Ouro da Exposição. 
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Enfim, o nosso querido Telmo, que nos deu a suprema honra e felicidade de jantar 
connosco, conseguiu levar a pesada cruz ao Calvário, embora com a ajuda de alguns Cyreneus. 
E, quando lá, se voltou, a caminho do Capitólio, foi essa mesma luz de martírio que lhe constelou 
o peito ilustre lusitano. 

Parece que não vem muito a propósito falar do dinheiro dispendido nesta sala. Mas como 
português e como artista, não posso deixar de abrir um parêntesis. 

(Tudo isto foi possível, porque, o capitalista, português de lei, não teve a ância do ganho 
material, auferindo, apenas, os lucros morais e espirituais). 

Apenas mais um detalhe. 
A Sala da Exposição, apesar da sua magnificência indiscritivel, pareceu-nos um tanto 

incompleta. 
É por isso mesmo, que, ao centro da sala, se vem montões de fotografias individuais e 

flores. 
De hoje em diante fazem também parte da decoração da casa. Foram ali postas há pouco 

pelos amigos, pelos admiradores e pelos colaboradores que aqui se reúnem. 
Todas elas tem uma profunda dedicatória, de amizade umas, de reconhecimento outras e 

todas de profundíssima admiração. 
Tenho dito31. 

 

Este discurso revela, para além da profunda amizade, criatividade e humor, o que foi entendido 

como uma surpresa, uma vez que este documento é ímpar na parca linguagem escrita do escultor. 

O fio condutor é muito interessante, ou seja, para nos dar a conhecer o homem,  descreve-nos o 

espaço onde ele habita, porque, afinal, estamos a falar de um arquitecto... Este foi sem dúvida um 

dos documentos mais interessantes encontrados, uma vez que revela uma faceta de boa disposição 

e humor, a que o artista não costuma ser associado. É a este discurso que Cottinelli Telmo se 

refere na crítica que escreveu sobre a 6ª Exposição de Arte Moderna do SPN32. 

 O elogio de Leopoldo a Cottinelli Telmo não é somente uma atitude desta década, como se 

pode perceber pelas palavras transcritas numa entrevista de 1965: 

 

 Se falar no Padrão cite, por favor, em primeiro lugar, o nome de Cottinelli Telmo. É dele a 
concepção arquitectónica  do monumento. Mas, além disso, é preciso não esquecermos que, como 
arquitecto chefe da Exposição do Mundo Português, Cottinelli fez um trabalho brilhante. Por 
outro lado, os artistas portugueses devem-lhe bastante. Graças ao seu espírito, às suas qualidades 
 
 morais e de trabalho, criou-se, a partir daí, um clima estimulante. Desde então o Estado não 
mais deixou de fazer encomendas e assim incentivar a produção artística33. 
 

                                                 
31 IRHU/DGEMN-Espólio Cottinelli Telmo, Caixa 6, Pasta 14, Discurso de Leopoldo de Almeida. 
32 Ver ficha de inventário 183 
33 FCG – DM 149/69, Recorte jornal com entrevista de Cândida Cortes a Leopoldo de Almeida, 18-3-1965,  p. 17. 
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Tanto Cottinelli como Leopoldo foram  agraciados com o grau de Comendador da Ordem de 

Santiago e Espada, concedida pelo Chefe de Estado, devido aos notáveis trabalhos que prestaram 

na Exposição do Mundo Português. 

 

1.3.2. O Retrato 

 

 Depois do retrato lido que fez do arquitecto Cottinelli Telmo, importa conhecer o lugar que 

este tipo de escultura ocupa na obra do artista Leopoldo de Almeida. O retrato, vale sobretudo 

como testemunho dos costumes e dos hábitos de uma sociedade numa determinada época e, ao ser 

um fragmento, o retrato em busto é uma forma artística muito concentrada34, uma vez que para 

além do reflexo exterior tem ainda de apresentar os estados de alma do retratado.  

 Através da consulta do espólio fotográfico dos irmãos Novais na FCG, percebeu-se que 

quando o escultor não podia fazer o retrato a partir do modelo, pedia a um dos fotógrafos para ir 

fazer os registos dos diversos ângulos do rosto a retratar (frente, lado, de trás). O retrato ocupa um 

lugar importante na obra de Leopoldo de Almeida, muito solicitado para executar este género de 

escultura, seja em vulto ou em baixo-relevo e, ao fazê-lo, torna as efígies património de todos35. 

 Nesta categoria artística importa destacar os retratos feitos para monumentos públicos e o 

retrato de carácter privado. O busto tem acima de tudo uma função pública e nesse sentido, são 

inúmeros os monumentos que existem em todo o país, onde a tipologia é um retrato escultórico 

assente numa peanha ou esculpido em baixo-relevo. Sobre a impressão de um retrato escultórico, o 

poeta inglês Byron entendeu que, contrariamente a um retrato pintado, o busto parece enunciar 

pretensões à permanência, dando a impressão que se ambiciona a uma reputação pública, mais do 

que a uma recordação privada36.  

 Um dos retratos mais expressivos e enérgicos que Leopoldo cria é a cabeça de João de 

Deus. Foi concebido para ser integrado num monumento dedicado ao poeta, em que a arquitectura 

coube a Raul Lino, sendo inaugurado no Jardim da Estrela a 25 de Outubro de 194237. Este retrato 

                                                 
34 Cf. Christopher Lloyd, “Souverains et chefs d’ État”, Portraits Publics Portraits Privés 1770-1830, p.63. 
35 Cf. Christiane Dotal, Glories de Marbre, p. 36. 
36 Cf. Malcom Baker, “Portraits sculptés all’antica”, Portraits Publics Portraits Privés 1770-1830, p. 257. 
37 Onde já não se encontra. Para imagem do Monumento com o medalhão integrado ver ficha de inventário 193 
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possui uma expressão violenta, 

entendendo-se que o escultor pode ter-se 

baseado no retrato que o pintor Alberto 

Carneiro havia feito em 1908 do poeta, 

em que a barba, os cabelos revoltos e a 

mão que segura o rosto atormentado e 

pensativo, atraem o olhar. Leopoldo    

concede ao retrato uma expressão enérgica que o desenho de Alberto Carneiro não possui, talvez 

por aproximar o rosto do espectador em relevo. Leopoldo faria ainda mais figurações do poeta: 

uma maquete38, em que era representado de pé, ladeado por duas alegorias, chegando a conceber 

duas estatuetas, uma em que o escultor está de pé e outra em que João de Deus era representado 

sentado. Destas duas obras em pequeno formato, resultariam, em finais do século XX, dois 

monumentos ao escritor39.  

Um outro retrato, desta vez em vulto, que seria também para inserir num monumento 

público é o do maestro David de Sousa, destinado à Figueira da Foz, feito em parceria com o 

arquitecto Carlos Ramos, que concebe um enquadramento arquitectónico que abriga o busto de 

forma conceder-lhe maior dignidade40. 

 No que se refere ao rosto feminino o busto mais interessante é Eva41, que parece querer 

falar a qualquer instante e onde o escultor parece querer lembrar-nos do sorriso enigmático das 

estátuas gregas, com uma expressão suave e secreta, reveladora de confiança42. Mas Leopoldo 

retratará inúmeras personalidades, tanto femininas como masculinas, algumas reconhecíveis43, 

embora muitos outros retratos permaneçam não identificados44. Apesar de a sua preferência ser 

 

 

 claramente a arte tridimensional, aventura-se também na pintura, ao retratar a mulher do seu 

amigo arquitecto, Franca Cristino da Silva, sem deixar também de lhe fazer uma estatueta45. 

                                                 
38 Ficha de inventário 193 
39 Ficha de inventário 194 
40 Ficha de inventário 195 
41 Ficha de inventário 196 
42 Cf. Susan Quinnel, The Erotic Object, p. 37. 
43 Fichas de inventário  197 a 201 
44 Fichas de inventário 202 a 204 
45 Ficha de inventário 205 
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 O escritor Júlio Dantas é retratado em medalha46  e os estadistas também não podiam faltar 

na galeria: Duarte Pacheco47, Salazar48, sem esquecer Churchill49. Para a figuração das 

personagens da gesta marítima concebe também retratos isolados, como acontece com António de 

Abreu e Bartolomeu Dias50. 

 Os retratos de Leopoldo não se cingem somente ao busto, esculpido em vulto ou relevo. 

Algumas pessoas são retratadas em estatuetas, como foi o caso de Franca Cristino da Silva e vai 

acontecer com o Cardeal Teodósio Clemente Gouveia51 e outras figuras ligadas à Igreja52, do 

pintor Domingos Rebelo e do poeta e jornalista Luís Teixeira53. Uma estatueta que merece 

especial 

destaque é a do Garoto das Ruas de Lisboa54 ou Garoto da 

Saquita. A história deste retrato é conhecida:  num dia de 

inverno, um garoto bate à porta do atelier de Campo de 

Ourique (Rua Coelho da Rocha, 69), para pedir uma esmola. 

Leopoldo chegou à porta e pediu imediatamente à criança, que 

rondava os 8 anos de idade, que subisse para o estrado. O 

escultor começa a trabalhar o barro e concebe este retrato, 

animado pelo sopro de humanidade que lhe é característico55.                      

 

1.3.3. A Figura Feminina 

 

 Tema recorrente e inerente à escultura desde tempos imemoriais, a figura feminina isolada 

não podia deixar de fazer parte da obra de Leopoldo de Almeida. Um dos exemplares mais 

interessantes que o escultor cria nesta década é a peça Mater Natura56, exposta em 1940. 

                                                 
46 Ficha de inventário 207 
47 Retratado em medalha na ficha de inventário 206 e em busto na ficha de inventário 405.  
48 Ficha de inventário 208 
49 Ficha de inventário 208 
50 Ficha de inventário 209 
51 Ficha de inventário 210 
52 Fichas de inventário 211 
53 Ficha de inventário 212 
54 Cf. Lisboa Século XX nas Artes Plásticas, p.64. A peça esteve presente nesta exposição, que teve lugar no Palácio 
Galveias em 1991. 
55 Cf. Jornal do Comércio 15/16 Abril 1961, p.10. 
56 Ficha de inventário 213 



 97

Importante seria conhecer o modo como foi concebida, ou seja, da livre criação do escultor, por 

encomenda, a partir do visionamento de alguma obra de arte, ou ser de carne e osso? Não 

possuímos resposta mas entendemos importante mencionar estas questões, que ao longo do 

trabalho estiveram sempre presentes, uma vez que figuras femininas nuas não parecem ser a 

temática predominante na obra do artista.  

         Associada à obra Nióbia57, que muito 

provavelmente foi vista pelo escultor na sua 

estadia em Roma, a Mater Natura de Leopoldo, 

que em termos de composição é muito semelhante, 

possui um deleite que a obra grega não tem, uma 

vez que se inclina porque foi atingida por uma 

flecha, que tenta desesperadamente arrancar58. Na 

peça em que evoca a Mãe Natureza, o escultor 

representa uma figura feminina que parece nascer   

de um bloco de pedra, torcendo o corpo para se libertar, ao mesmo tempo que tenta desviar o 

rosto, numa atitude contrária ao peito, que nu, encara quem a olha. Só uma peça de roupa 

interrompe pudicamente a nudez deste corpo de joelhos flectidos, numa pose incómoda, que 

parece não a perturbar. Noutras peças, em relevo, Leopoldo experimenta a mesma torção mas 

numa posição horizontal, rodeada de panejamentos59, figuração retomada num outro exemplar em 

que a horizontalidade é comprimida, segurando com a mão esquerda uma pomba60. Apesar de 

estes dois exemplos estarem amplamente trajados, a torção parece semelhante, ou seja, o rosto 

para um lado e o corpo para outro.  

 Também o tema da Vénus é recriado pelo escultor, na tentativa de representar as 

características que lhe são inerentes: a Beleza Ideal e a personificação do Amor. Alguns autores 

entendem que as variações sob o tema da Vénus e da figura feminina, relegam o artista para uma 

situação de adoração e sumbissão61, o que não parece acontecer com Leopoldo de Almeida. Nas 

peças que executará sob esta temática, o escultor concede a um exemplar a identidade de Vénus 

                                                 
57 Cf. José Teixeira, Escultura Pública em Portugal: Monumentos, Heróis e Mitos (Séc.XX), p. 255. 
58 Cf. G. Bazin, Historia de la Escultura Mundial, p. 150. 
59 Ficha de inventário  214 
60 Fichas de inventário 215 
61 Cf. Caroline Ascott, “Venus dominatrix: nineteenth-century artists and their creations”, Manifestations of Venus, p. 
109. 
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das Tranças62, numa escultura assumidamente vertical, inteira na sua nudez, o que apesar de tudo 

não lhe confere o erotismo da Mater Natura.  

 A recriação de Botticelli parece estar presente na obra Nascimento de Vénus63, em que uma 

figura de corpo inteiro, onde o nu e o panejamento tendem a disputar a primazia, parece ter saído 

de uma concha, que assenta sobre dois peixes, motivo já usado anteriormente por Leopoldo. Uma 

outra peça parece recriar o tema da Vénus, onde uma figura de corpo inteiro levemente inclinado, 

segura um panejamento ao nível das pernas, lembrando quer a Vénus Celestial quer a Vénus de 

Milo64. 

 As peças Vénus do Peixe, Menina dos Patos e Menina do Cabrito, são decorativas, no 

sentido em que parecem ter sido concebidas para adornarem o mesmo espaço arquitectónico, ideia 

intensificada pela existência de um desenho que as compõe ao lado umas das outras, em nichos65.  

  

As duas primeiras  encontram-se no Palácio 

Foz, uma no pátio exterior66 e a outra no 

interior67, porém, a última está no Palácio de 

Seteais, abrigada num nicho68, mantendo a 

ideia expressa no desenho. Nestas peças 

Leopoldo parece querer conferir às suas 

Vénus um carácter popular e facilmente 

identificável, ao associar a cada uma um 

animal, sendo retomadas ao nível da  

concepção e reproduzidas em porcelana69. Num outro exemplar, também para decoração 

arquitectónica70, a figura feminina aparece vestida de pesadas roupagens o que lhe retira a leveza 

própria das figuras referidas anteriormente. 

                                                 
62 Ficha de inventário 216 
63 Ficha de inventário 221 
64 Para imagens desta peças cf. Francis Haskel; Nicholas Penny, Taste and the Antique, p. 320 e 329. Ficha de 
inventário 221 
65 Ficha de inventário 222 para o desenho e 223 para texto que intensifica esta ideia. 
66 Ficha de inventário 225 
67 Fichas de inventário 223 
68 Ficha de inventário 224 
69 Fichas de inventário 226 
70 Fichas de inventário 227 
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No torso O Modelo71 a nudez é 

plena, com uma leve 

inclinação do rosto para baixo 

e o esboçar de um sorriso, tal 

como na belíssima Candura 72, 

onde a nudez se assume como 

inocência. Através das 

imagens, percebe-se que a 
        

figura feminina foi ensaiada nas mais variadas poses e formas, amplamente vestida ou, de 

preferência, nua. Porém, todas as peças parecem caminhar para o torso Êxtase73, onde a nudez nos 

enfrenta e se assume como prazer, o que é intensificado pela 

pose da cabeça. Perante esta peça, tal como aconteceu com 

Mater Natura, não podemos deixar de pensar se o escultor 

encontrou em alguém a pose ou se a imaginou desta forma. 

Esta concepção vai ser retomada na peça As Mulheres 

Portuguesas Gratas a Salazar, de uma forma mais 

convencional e contida, a preferida para figurar num jardim 

público.              

 De todas as figurações femininas que conhecemos desta década, somente uma foi 

concebida e colocada no espaço público da cidade de Lisboa, num monumento evocativo, As 

Mulheres Portuguesas Gratas a Salazar, datado de 1946 e inaugurado no Jardim da Imprensa no 

dia 11 de Janeiro de 1948. Imperava a imagem de uma figura feminina, que, no que parece ser 

uma clara alusão à Rainha Santa Isabel, carregava rosas no seu regaço, parecendo elevar-se. 

Porém, antes de chegar à imagem que foi inaugurada74 o escultor propõe outras concepções bem 

diferentes, quer ao nível do desenho75 , bem como da escultura. 

                                                 
71 Ficha de inventário 217 
72 Ficha de inventário 218 
73 Fichas de inventário 220. Para uma outra concepção desta obra ver ficha de inventário 219. 
74 Ficha de inventário 232 
75 Ficha de inventário 228 
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Indeciso entre a imagem da 

Rainha Santa Isabel76 e de uma 

Minhota77, o escultor acabaria 

por pender mais para uma 

imagem de santidade, misturada 

com a posição da cabeça do 

torso Êxtase, que aqui se torna 

mais comedida.  

Pensamos que se não fosse a inscrição no pedestal “Mulheres 

Portuguesas Gratas a Salazar”, esta obra não teria sido 

vandalizada78 e retirada do jardim onde estava. A intenção 

certamente era destruir o ídolo cujo nome estava inscrito na 

base, “Salazar”, mas acabou por se retirar do espaço público 

uma peça escultórica  de grande qualidade plástica, que se 

pode ver, no local onde se encontrava, somente a partir de 

registos fotográficos.               

 

1.3.4. Figuras da História - glorificação do passado 

 

 Todas estas obras escultóricas foram feitas sob encomenda pública, com o propósito de 

ornamentarem um edifício, praça ou jardim. Sobre esta temática da figuração histórica, Leopoldo 

de Almeida: 

 

 Se me agradam as figuras históricas? Sim: exigem uma interpretação de factos que me 
entregam um tempo passado que modulo no tempo presente. O contraste entre esses dois tempos 
proporciona-me a sensação de ser o homem, o artista, senhor absoluto das idades. O homem- 
artista manipula o tempo, distende-o, torna-o plástico, integra-o numa sociedade 
diferente…Aliás, a obra de arte antecede, muitas vezes, o futuro. O que hoje não se compreende, é 
compreendido amanhã. E, na mesma ordem de ideias, uma figura do passado, através da 
interpretação artística, pode surgir no presente sob uma luz diferente79. 
 

                                                 
76 Ficha de inventário 231 
77 Ficha de inventário 230 
78 O exemplar em mármore foi decapitado encontrando-se no depósito camarário de Figo Mauduro (Dep.10). 
79 Cf. Pedro Alvim, “Um perfil e uma obra – Leopoldo de Almeida”, Vida Mundial, p.33. 
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Este tipo de monumentos constituí uma apresentação pública de poder, sendo a escultura a melhor 

forma de a representar, uma vez que um homem, em tamanho maior do que o natural, em pé ou 

sentado, é sempre uma presença imponente, seja na pedra ou no bronze. Através destas 

representações determinadas personagens da História impõem o seu domínio na teia urbana. 

A linguagem visual que preside às obras que Leopoldo de Almeida concebe é sem dúvida a 

da Antiguidade, onde as armaduras lembram os ideais de protecção e um um simples gesto, como 

uma mão estendida ou um olhar dirigido, fazem menção à responsabilidade moral. A personagem 

histórica define-se pela sua acção, de forma que o seu retrato ilustra um determinado momento 

escolhido, resumindo a personalidade de forma decisiva80.  

Os reis, Afonso Henriques e D. João I, foram pensados para adornarem os dois nichos da 

entrada do edifício dos Paços do Concelho (Lisboa)81. No que se refere ao primeiro Rei de 

Portugal, Leopoldo já o havia representado a cavalo82, sendo imperioso que fosse eternizado numa 

pose imponente e vigorosa, uma vez que estes dois reis recebiam quem entrasse no edifício. Desde 

o esboceto até à obra final, imperaria a verticalidade em ambas as peças, estando o escultor mais 

indeciso na representação de Afonso Henriques, provavelmente tendo em mente, certamente o 

exemplar que Soares dos Reis concebeu na década anterior para a cidade de Guimarães. Ao olhar-

se para o que devem ter sido os primeiros estudos83, pode perceber-se que o rei é representado com 

elmo, tal como Soares dos Reis o havia feito, acabando por ficar com coroa, apesar de o elmo estar 

colocado perto do seu pé direito84. No que respeita à figura de D. João I, a indecisão não se fez 

sentir quando deparamos com os estudos que fez, todos eles muito semelhantes, com excepção do 

elemento que ficaria colocado junto ao seu pé esquerdo85. 

                                                 
80 Cf. Guilhem Scherf, “L’histoire incarnée”, Portraits Publics Portraits Privés 1770-1830, p.237. 
81 Acabariam por ser retiradas desse local anos mais tarde. Ver fichas de inventário 236 e 237 
82 Ficha de inventário 147 
83 Ficha de inventário 233 
84 Ficha de inventário 234 e 237 
85 Ficha de inventário 235 e 236 
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No local onde se encontravam, estas obras 

possuíam uma dignidade que hoje não 

tem. Após o incêndio que assolou o 

edifício dos Paços do Concelho em 1996 

as estátuas foram retiradas, tendo ido 

ocupar o lugar onde outrora de encontrava 

o Monumento ao Marechal Carmona86. 
       

Ou seja, as estátuas dos reis estão viradas para o viaduto da 2ª circular, num espaço demasiado 

grande para as acolher, quando não eram para serem vistas como obras de vulto, mas sim adoçadas 

à arquitectura. Esta atitude para com a escultura, ou seja, mudam-se as obras dos locais para onde 

foram concebidas, desenquadrando-as, é comum87. Na imprensa escrita a troca de dois reis por um 

marechal, não passou despercebida, criticando-se a intervenção urbanística de destruir o pórtico 

que abrigava a estátua em bronze do Marechal deposta após o 25 de Abril, sem se ponderar a sua 

recuperação e aproveitamento: 

 

Porque o que resulta da operação como ela é avançada, não tenhamos dúvidas, será 
apenas um local com mais duas estátuas (pensadas para outro tempo e contexto) meio-perdidas, 
ridicularizadas na escala, na função e na dignidade (frente aos pilares do viaduto da Segunda 
Circular, Afonso Henriques e D. João I), num perigoso (pelo trânsito e assaltos) e meio-
abandonado espaço público (o topo norte do Campo Grande) a necessitar de visão renovadora 
mais ampla88. 
 

          Retomando a pose do desenho que fez para a prova do 

Concurso de 1933, Leopoldo vais mais uma vez representar o 

Infante D. Henrique em vulto. Não deixa de ser curioso que este 

exemplar é executado em 1941 e tal como no Padrão, segura um 

mapa com a mão esquerda, sentado e abrigado num enorme arco 

ogival, para ser colocado numa praça do Funchal com o nome do 

Navegador89.    

                                                 
86 Ficha de inventário 561 
87 A título de exemplo referimos o caso do escultor João Cutileiro e da sua estátua de Camões (Cascais) que mudou 
de sítio mais do que uma vez, tendo de ser reparado, pois nestes passeios pelas decisões camárias a peça danificava-
se… 
88 José Manuel Fernandes, “Monumentos e Estátuas (2)”, Expresso, Revista, 4-10-1997, p. 119. 
89 Ver ficha de inventário 238 
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 Na senda das figuras históricas, Leopoldo retrataria também quatro navegadores, que 

fariam parte do Projecto de Urbanização da Torre de Belém, delineado pelo arquitecto Cottinelli 

Telmo em 1943, mas que não chegaria a ser executado. A concepção das figuras seria feita sob 

observação do arquitecto, como recomendara Duarte Pacheco, que aconselhava a que se 

contratassem escultores que já tivessem dado provas, de forma a que todo o conjunto resultasse em 

harmonia90. No seu todo, o projecto necessitaria de 12 estátuas de navegadores, sendo as restantes 

encomendadas aos escultores Álvaro de Brée91 e Canto da Maya92. Tanto a figura de Pêro Escobar 

como a de António Abreu93 não eram estranhas a Leopoldo, uma vez que ambos figuraram no 

Padrão. Porém, para o projecto em questão, o escultor teria de os representar individualmente e 

não integrados num grupo escultórico, estando acompanhados de Nicolau Coelho94 e Pêro de 

Alenquer95, aproveitando-se essa representação, para em 1957 serem concebidas em biscuit pela 

Fábrica Vista Alegre, para comemorar o V Centenário da Morte do Infante D. Henrique (1460-

1960)96. 

            

   

 

 

1.3.5. As Profissões em relevo 

                                                 
90 Cf. João Paulo Martins, Cottinelli Telmo (1847-1948): a obra do arquitecto, volume I, p. 392. Para mais 
informações sobre este projecto e destino das estátuas ver fichas de inventário 239, 240 e 242 
91 Realizaria as estátuas de Diogo Gomes, Pedro de Sintra, João de Santarém e Diogo Cão. 
92 Realizaria as estátuas de Gonçalves Zarco, Nuno Tristão (Museu da Marinha, Lisboa), Gil Eanes e Gaspar Corte 
Real. 
93 Fichas de inventário 239 e 242 
94 Ficha de inventário 243 
95 Ficha de inventário 240 
96 Bem como uma imagem do Infante (ver ficha de inventário 384), que no I Leilão da Vista Alegre em 1997 atingiu 
o valor de € 2100, enquanto os 4 navegadores se ficaram pelos € 375. Cf.www.cml.pt/cmleilões, p. 113 a 115. 
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 Os temas de eleição para serem representados nesta forma escultórica eram a Agricultura, 

o Comércio e a Indústria, entendidos como os pilares económicos do Estado97. Nesse sentido os 

baixos-relevos que Leopoldo concebe para a Caixa Geral de Depósitos da Figueira da Foz 

aproximam-se bastante dos que irá fazer para o túmulo de Alfredo da Silva. O processo relativo à 

obras para a Figueira da Foz está bem documentado, possuindo uma carta do escultor onde 

disserta sobre a responsabilidade de elaborar uma obra escultórica: 

 

 Reconhece, decerto, que os trabalhos exigem estudo demorado, pois nós vamos e eles 
ficam. Um trabalho que aparece é sempre novo. Executá-lo com risco de perdermos, só pode 
prejudicar o nosso entusiasmo e o bom resultado final que se pretende atingir na sua realização. 
Pelo volume de trabalho, que é preciso não esquecer, pois são seis relevos de figuras e dois com 
motivos das armas Nacionais, apesar da minha boa vontade em ir ao encontro das suas 
indicações, considero a verba de vinte três mil escudos muito baixo. É um trabalho em que deve 
empregar cerca de seis meses, em estudo continuo, que exige muitas despesas e ao qual terei de 
dar, como se impõe, o meu melhor esforço. Julgo que a verba de cinquenta mil escudos estaria 
bem e, julgando que Você atribui cerca de dois mil escudos por metro quadrado, a Exma 
Administração da Caixa tal deve considerar, pois essa média serviu algumas vezes para a 
execução dos trabalhos da Exposição do Mundo Português. Este caso agora é diferente, não só 
porque na exposição se executaram muitos trabalhos, simultaneamente, como porque a 
responsabilidade para o autor foi sempre mais limitada, além de que, quasi tudo, foi para 
destruir. O trabalho que se vai fazer é para ficar, tem outras responsabilidades, e não sendo de 
improviso, como muitas coisas lá se fizeram, não pode ser considerado da mesma maneira98. 
 

Este texto é importante para se perceber a forma como Leopoldo trabalhava e se entregava aos 

projectos, o que não era de ânimo leve, uma vez que o artista morre e a obra fica... Quando lhe era 

feita uma encomenda, devia ser este tipo de responsabilidade que era apreciada, uma vez que o 

empenho do escultor era total para criar uma obra de qualidade, distinguindo muito bem o que é 

obra efémera e de improviso e obra para a posteridade.  

 Como se pode perceber pelas palavras do escultor, a ideia inicial seriam 6 baixos-relevos e 

mais dois motivos com as armas nacionais99, acabando por serem feitos somente dois, um alusivo  

                                                 
97 Cf. Joana Brites, “Amar a Pátria, Servir a Arquitectura: funções e programas iconográficos das Artes Decorativas 
nas filiais da Caixa Geral de Depósitos, Crédito e Previdência”, Estados autoritários e totalitários e suas 
representações, p.87. 
98 Cf. AHCGD-Figueira da Foz-Pasta 113, Carta de Leopoldo de Almeida, s.d. 
99 Para a história do processo, desenho, gessos, ver fichas de inventário 244 a 246 
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à Pesca e outro à 

Metalurgia100. 

Serem feitos 

somente dois relevos 

não agradou ao 

arquitecto João 

Simões, que via a 

composição  
 

arquitectural do edifício sair empobrecida, uma vez que considerou a escultura como parte 

integrante da concepção arquitectónica101.  

 Para o túmulo de Alfredo da Silva, Leopoldo começa por desenhar muito102,  desde a 

composição à expressão, indo ao pormenor de representar cada uma das figuras isoladamente.  

Ensaia algumas soluções muito interessantes nos desenhos, quando coloca as figuras todas num 

 

mesmo nível, dando as 

mãos103, criando uma 

intimidade e vivência 

que não existem nos 

relevos finais, um 

alusivo à Agricultura e 

outro à Indústria 104.  

 Na mesma época em que está a realizar os baixos-relevos analisados anteriormente, é 

construído o Hospital da CUF, projectado por Vasco Regaleira e inaugurado a 10 de Junho de 

1945. Leopoldo concebe dois baixos-relevos para o átrio da outrora entrada principal,  compostos 

por um tríptico, que descrevem as actividades inerentes à Medicina e à Cirurgia. Para a sua 

concepção, e tal como acontece nos motivos para o túmulo de Alfredo da Silva, o escultor faz uma 

série de desenhos, de composição de cada um dos painéis no seu todo, ou de elementos relativos 

                                                 
100 Embora Leopoldo faça um estudo alusivo à Indústria do vidro na ficha de inventário 245 
101 Cf. AHCGD-Figueira da Foz-Pasta 113, Carta de João Simões, 6-10-1942. 
102 Fichas de inventário 247 a 250 
103 Ficha de inventário 247 
104 Para o gesso e aspecto geral do túmulo ver fichas de inventário 251 e 252 
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às personagens a retratar, indo ao pormenor dos instrumentos médicos que caberiam a cada uma 

das figuras105. 

 Ainda no que se refere à representação em baixo-relevo, não podemos deixar de mencionar 

o motivo floral onde imperam dois pombos numa pose de enamoramento, para decorar a entrada 

de um prédio de rendimento106 e uma série de motivos alegóricos que, possivelmente, se 

destinavam a decorar a arquitectura107. 

 

1.3.6. Esculturas Religiosas 

 

Fazer uma obra de arte sacra implica conseguir o equilíbrio entre 3 questões fundamentais: 

as exigências da própria criação do objecto de arte; a natureza sacra da obra, situada entre a 

realidade sobrenatural e a liturgia que a celebra; e o seu sentido religioso108. Desta forma, quando 

o artista recebe uma encomenda desta natureza tem de se documentar relativamente à imagem que 

vai representar, o que requer um estudo atento e cuidadoso.  

É precisamente o que vai acontecer com a Via Sacra que Leopoldo faz para a Catedral de 

Lourenço Marques109, em que os desenhos preparatórios que conhecemos ultrapassam a centena, o 

que se percebe pela dimensão da obra a realizar: 14 painéis em baixo-relevo. Para além da 

composição de cada painel110, o escultor vai conceder também importância a determinadas figuras, 

como é o caso de Cirineu111, Pilatos112, os soldados romanos113, os carrascos114, ao desenhá-las 

individualmente. Contudo, a figura que mereceu mais atenção foi Jesus Cristo, que é representado 

nu ou vestido, em inúmeras poses115, cada uma relativa aos passos que dará até ao Calvário. Um 

desenho muito interessante é onde o escultor ensaia a relação entre o relevo e o espectador que o 

                                                 
105 Fichas de inventário 253 a 256 
106 Ficha de inventário 257 
107 Fichas de inventário 258 a 260 
108 Cf. António dos Reis Rodrigues, “Palavras de Apresentação”, Novas Igrejas de Vários Tempos, p.11. 
109 Inaugurada em 1944 pelo Cardeal Cerejeira o traço da Catedral deve-se ao engenheiro de Obras Públicas Freitas e 
Costa. Em Abril de 1942 Leopoldo já estava a trabalhar na Via Sacra. Cf. Diogo de Macedo, “Notas de Arte”, 
Ocidente, nº48, Abril 1942, p.504. 
110 Fichas de inventário 261, 264, 265, 269, 271, 278 
111 Fichas de inventário 263 
112 Ficha de inventário 261 
113 Fichas de inventário 268, 269, 273 
114 Fichas de inventário 264, 268, 276, 284 
115 Fichas de inventário 262, 263, 265, 266, 267, 270, 272, 274, 275, 280, 281, 282, 283 
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vai observar116. A semelhança entre os desenhos e a obra final é flagrante, como se pode ver 

através das imagens dos exemplares em gesso que se encontram no Museu José Malhoa117.  

 Para a Catedral de Lourenço Marques, concebe o grupo escultórico Baptismo de Cristo118, 

uma estátua de Santa Filomena, que temos sérias dúvidas de que alguma vez tenha sido 

colocada119, e uma imagem de Jesus Crucificado, que não foi possível identificar, apesar de o 

escultor ter recriado o tema em 1949120. Para a Catedral de Nova Lisboa concebe uma outra versão 

de Santa Filomena121 e São João Baptista, que não se sabe se é uma cópia do que havia concebido 

para a Igreja de Fátima ou se é um exemplar em baixo-relevo122.  

 Em 1943 Leopoldo recebe no seu atelier um jornalista que faz uma reportagem sobre a 

obra que o escultor está a modelar no momento, uma estátua de Santo Isidro123, o 

Santo patrono dos Lavradores que lhe foi encomendada 

pela Federação Nacional dos Trigos. A propósito da sua 

actividade de escultor Leopoldo confessa que: 

 
          Trabalho muito! É preciso aproveitar o tempo. O 
escultor é como um pianista...Pena é que a guerra tenha 
vindo atrasar, adiar tantos projectos... Ha uma geração   

de que espero muito...Grandes arquitectos, admiráveis estatuários. Novos? Velhos? Repare, por 
exemplo em mestre Simões de Almeida, um extraordinário medalhista, e em Francisco Franco, 
um escultor de projecção mundial. A arte é só uma. Para quando uma grande exposição de 
“maquettes” de arquitectura em gesso e de reproduções de escultura, que não fosse do grupo A, 
ou do grupo B, mas de todos, de tudo quanto ultimamente se tem feito? Tenho a certeza de que 
nós mesmo ficaríamos assombrados!124. 

 

Esta referência a uma exposição de arquitectos e escultores não deixa de ser interessante, 

nomeadamente se pensarmos que em 1948 irá ter lugar a Exposição de Obras Públicas, onde se 

mostram obras de arquitectura e esculturas...  

                                                 
116 Ficha de inventário 271 
117 Fichas de inventário 274 a 287. No que diz respeito às obras realizadas para o Portugal Ultramarino, não é fácil 
verificar se se encontram no local para onde foram concebidas. Neste caso particular, uma vez que as peças se 
encontravam no interior de um espaço religioso, pensa-se que ainda podem estar no local. 
118 Ficha de inventário 183 
119 Ficha de inventário 185 
120 Ficha de inventário 301 
121 Ficha de inventário 186 
122 Ficha de inventário 288 
123 Fichas de inventário 187 a 189 
124 Cf. AMAD/VAR/XXI, Recorte Diário de Lisboa, 23-1-1943, p. 6-7. 
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 Ainda no âmbito da escultura sacra, Leopoldo participa na decoração arquitectónica 

exterior de duas das igrejas que eram entendidas pelo Movimento de Renovação da Arte 

Religiosa, como recusando a modernidade125. Para a fachada da Igreja do Santo Condestável, 

projectada pelo arquitecto Vasco Regaleira126, inaugurada a 14 de Agosto de 1951 com pompa e 

circunstância127, Leopoldo concebe o relevo alusivo ao Santo que se encontra sobre a fachada da 

entrada principal. Representa Nuno Álvares na pose e atitude de beato, representado de pé, com 

hábito e segurando um livro aberto. A seu lado estão duas figuras angelicais,  S. Miguel Arcanjo e 

o Anjo de Portugal. O pormenor das asas em ambas as figuras é muito curioso, chamando-se a 

atenção para o seu tamanho desmesurado. Ainda para a fachada principal concebe  

 

duas esculturas que ladeiam a entrada para o templo: 

Nossa Senhora do Carmo128 e São Jorge129, santos 

por quem Nuno Álvares tinha grande devoção. 

Relativamente à imagem da Santa não podemos 

deixar de a comparar com a que concebeu para a 

Igreja de Fátima, entendendo-se que nesta peça o 

escultor é muito mais convencional, o que parece  

reforçar a ideia de que estes templos recusavam a modernidade. 

No caso da Igreja São de Deus, traçada por António Lino e inaugurada 

em 1953, o arquitecto contou com a colaboração, para além de 

Leopoldo de Almeida, de Soares Branco, Jorge Barradas e Domingos 

Rebelo130. Leopoldo concebe as figuras da fachada, São João   

Evangelista, São João de Deus131 e São Rafael, esculpidas em alto relevo132, que pairam na  

                                                 
125 Cf. João Paulo Martins, “A Renovação da arquitectura Religiosa”, João Correia Rebelo: um arquitecto moderno 
nos Acores, p.53-54. 
126 Autor do projecto da Catedral de Nova Lisboa em 1945, para onde o escultor modelou duas peças. Para imagem 
da fachada ver ficha de inventário 289 
127 Realizou-se um aparatoso cortejo desde o Convento do Carmo para transportar a urna com as relíquias de Nuno 
Álvares Pereira. Cf. Pelas Freguesias de Lisboa-Santo Condestável, Santa Isabel, São Mamede, Coração de Jesus, p. 
50. 
128 Para o exemplar em gesso ver ficha de inventário 291 
129 Para desenho e o exemplar em gesso ver ficha de inventário 290 
130 O painel pintado por este artista que se encontra por detrás do altar, retrata ele própio e Leopoldo de Almeida com 
as respectivas esposas, ao evocar o tema biblico. Informação cedida pelo escultor Soares Branco. 
131 Figura para a qual conhecemos os desenhos. Ver fichas de inventário 292 a 294 
132 Para a maquete ver ficha de inventário 294 
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fachada neo-gótica, como se de 

fantasmas se tratassem. A 

forma como as imagens dos 

Santos estão adoçadas à 

fachada, acentuada pela 

posição dos pés, faz com que 

pareçam estar enforcadas e daí 

advém o seu aspecto 

fantasmagórico. 

 Para a Capela do IPO Leopoldo modela uma Nossa Senhora das Graças133, sendo a peça 

mais interessante que irá conceber para adornar uma capela, a de Nossa Senhora de Fátima para a 

capela de devoção à Santa, na Igreja de Santo Eugénio, em Roma, inaugurada em 2 de Junho de 

1951. A imagem da Santa, para a qual desenha uma série de composições de como o manto devia 

 

cobrir a sua cabeça134, é apresentada no  

momento das aparições e da luz irradiada pelo 

milagre. No painel em que a imagem se insere,  

da autoria de Jaime Martins Barata, surgem 

em veneração, os santos portugueses, Santo 

António, Santa Isabel, Santo Condestável e S. 

João de Deus. Nas críticas da imprensa a peça 

era tida como uma nova interpretação135 e 

nesse sentido a escultora Clara Menéres         

destaca esta peça na obra do artista, como sendo de maior criatividade quando comparada com a 

imagem da Nossa Senhora de Fátima (Lisboa)136. Para o altar Leopoldo conceberia ainda um 

crucifixo que não deve andar distante do exemplar datado de 1949137. 

 Na produção de peças religiosas não podia faltar um Presépio, em que o escultor concebe 

cada peça isoladamente, podendo ser dispostas em conjunto ou separadamente138. 

                                                 
133 Ficha de inventário 295 
134 Fichas de inventário 296 a 298 
135 Cf. ANTT-PT-TT-CNCNSF-Recortes imprensa, O Século, 3-6-1951; Novidades, 3-6-1951. Fichas de inventário 
299 e 300 
136 Clara Menéres, “Artes Plásticas de temática religiosa”, A Igreja e a Cultura Contemporânea em Portugal,  p. 70. 
137 Ficha de inventário 301 
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1.3.7. Monumentos não realizados  

 

 Paralelamente à obra realizada, Leopoldo participará ainda em projectos que acabarão por 

não passar do desenho e da maqueta. Apesar de não terem sido construídos é importante 

mencioná-los uma vez que fazem parte da actividade criadora do artista. 

 Com o arquitecto Cristino da Silva concebe o Monumento a Sir Robert Williams no ano de 

1943, para erigir na vila com o seu nome, em Angola, onde o homenageado era representado de pé 

segurado os planos de construção para o Caminho de Ferro de Benguela. A estátua era assente 

num pedestal cilindríco revestido de baixos-relevos, lembrando a Coluna de Trajano139. 

 No que se refere ao Monumento a Sidónio Pais, do qual não se conhece sequer um 

desenho, o caso foi mais complicado do que o anterior. No final do ano de 1946, o Ministro das 

Obras Públicas assina um despacho dirigido à DGEMN, no sentido de efectivar o que foi 

decretado pela lei 1899 de 21 de Maio de 1935, em que o Governo ficava encarregue de erigir um 

Monumento à memória do Presidente Sidónio Pais140. Desta forma, o director geral da DGEMN 

faz um convite ao escultor Henrique Moreira e ao arquitecto Baltasar da Silva Castro, para 

elaborarem um estudo. Porém, logo após o escultor ter aceite141, o Ministro envia novo despacho 

no sentido de que se contratasse o escultor Leopoldo de Almeida para a execução do monumento, 

em colaboração com o arquitecto Cottinelli Telmo142. Para que o escultor Henrique Moreira encare 

da melhor forma a situação, o Ministro decide conceder-lhe uma outra obra, informando-o que já 

tinha pensado noutros artistas para o trabalho do monumento a Sidónio Pais143. Entre Janeiro e 

Outubro de 1947, o escultor Leopoldo de Almeida recebe uma série de cartas para que apresente a 

sua proposta definitiva, o que não era possível sem saber o local exacto onde seria colocado o 

monumento144, decisão que cabia à Câmara Municipal de Lisboa, e sem a qual não poderiam 

elaborar o orçamento145.  

                                                                                                                                                                
138 Ficha de Inventário 302 
139 Fichas de inventário 303 e 304 
140 Cf. IHRU-DSARH-10/000-109, Despacho de 14-12-1946. 
141 Cf. IHRU-DSARH-10/000-109, Carta de Henrique Moreira, 4-1-1947. 
142 Cf. IHRU-DSARH-10/000-109, Despacho de 11-1-1947. 
143 Cf. IHRU-DSARH-10/000-109, Carta do D.Geral a Henrique Moreira, 23-1-1947. 
144 Diogo de Macedo refere que o monumento a Sidónio Pais era para ser colocado num recanto do Parque Eduardo 
VII. Cf. Diogo de Macedo, “Notas d’ Arte”, Ocidente, nº107, Março 1947, p.163. 
145 IHRU-DSARH-10/000-109, Carta de Leopoldo de Almeida, 11-5-1947. 
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 Logo após a morte de Duarte Pacheco, em Novembro de 1943, o então presidente da 

Câmara Municipal de Lisboa, engenheiro Eduardo Rodrigues de Carvalho, confiou ao arquitecto 

Keil do Amaral o projecto de um Monumento a erguer na Serra de Monsanto, evocativo da obra 

efectuada pelo Ministro das Obras Públicas e Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Porém, 

perante a consagração nacional que lhe seria feita em Loulé, abandonou-se a iniciativa146. 

 Em 1946, a Câmara Municipal de Loulé promove a construção de um Monumento à 

memória do Ministro, projectado por Cottinelli Telmo em parceria com o escultor Leopoldo de 

Almeida. O arquitecto ensaia variadíssimas versões147 para o que poderia ser o monumento, tarefa 

que não lhe era fácil: 

 

 No fundo, a explicação desta demora não está apenas nas complicações da minha vida 
profissional (...) mas, principalmente, na responsabilidade que para mim representa sempre 
“fazer um monumento a Duarte Pacheco”, pessoa que muito admirei, de quem fui muito amigo e 
que tendo sido quem foi e estando tão perto de nós, não pode ser evocado num monumento 
qualquer!148 
 
Mostra-se o exemplar que esteve exposto na Exposição das Obras Públicas em 1948, onde numa 

parede quadrangular de distinguem três pilares, cada um com uma alegoria esculpida em baixo-

relevo, representando as características do estadista: Visão, Entusiasmo e Tenacidade149. Porém, 

com a morte do arquitecto, todos estes projectos são abandonados, entregando-se a tarefa a Luís 

Cristino da Silva, na década seguinte150. 

  

1.3.8. Uma Alegoria emblemática: A Família 

 

 Este vai ser um tema recorrente na obra de Leopoldo, que antes de passar à concepção da 

alegoria em vulto, ensaia diversas formas ao nível do desenho151 e do baixo-relevo152, sendo os  

                                                 
146 Cf. Revista Municipal, nº138-139, 1973, p.7-8. Para imagem do projecto e um belo texto sobre Duarte Pacheco do 
arquitecto Keil do Amaral cf. Idem. Mas Lisboa acabaria por ter um Monumento a Duarte Pacheco muitos anos mais 
tarde, que em nada engrandece o estadista e presidente da Câmara… 
147 Para imagens vd. IRHU-Espólio Cottinelli Telmo, Pasta 70. 
148 IRHU-Espólio Cottinelli Telmo, Pasta 8-Caixa 15, Carta de Cottinelli Telmo ao Presidente da Câmara de Loulé, 
14-10-1947, fl.1 
149 Ficha de inventário 305 
150 Ficha de inventário 406 
151 Fichas de inventário 306 a 308 e 310 
152 Ver fichas de inventário 309 a 311 
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elementos constantes a representação da trilogia,  pai, mãe e o filho no centro da composição.  O 

exemplar mais importante parece ser o que se encontra no Jardim das Francesinhas, cujo projecto 

se deve ao arquitecto seu amigo, Cristino da Silva. A 6 de Maio de 1946 já estava por ele definido 

que sobre: 

 
           um pedestal orientado no sentido da 
escadaria principal, assentará um grupo 
escultórico com 2,30 m de altura, 
simbolizando a família153. 

          

O grupo escultórico iria ornamentar o lago que foi projectado para o centro do Jardim, tendo o 

arquitecto feito o convite para a sua execução a Leopoldo de Almeida154. Ao consultar-se o espólio 

do arquitecto, fica-se com a ideia de que era ele quem comandava todos os aspectos inerentes ao 

projecto, convidando e escolhendo os artistas que vão trabalhar e executar as obras que ele 

desenha. Tendo ou não conhecimento do desenho de Cristino, existem no espólio do escultor 

diferentes, propostas, quer ao nível do desenho155, bem como da escultura156. 

             

 Desde os primeiros esbocetos que a composição já estava definida, com excepção de um 

pormenor: qual o animal que acompanharia A Família, o cordeiro ou as pombas, indo a 

preferência para as últimas, símbolo do amor conjugal. 

                                                 
153 FCG-LCS 51.2, Memória Descritiva da Zona de Protecção do Palácio da Assembleia Nacional-Projecto definitivo 
do Jardim a localizar junto da fachada sul do Palácio, p.7. 
154 Cf. FCG-LCS 51.2, Carta de Cristino da Silva, 12-5-1946. 
155 Fichas de inventário 312 e 313 
156 Fichas de inventário 314 e 315 
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 Como já aconteceu noutras 

obras, mais uma vez se 

verifica que a comparação 

entre o desenho e a obra de 

escultura impressiona pela 

similitude. Com excepção das 

pombas, que não estão 

representadas no desenho, na  

obra desenhada pressente-se o volume da escultura. Retomando a pose do grupo escultórico  

 

Homenagem Póstuma, em que a 

figura masculina abriga e protege a 

frágil e delicada figura feminina, 

nesta obra não existe a tristeza que 

perpassava no exemplar de 1928. 

Não são dois seres que sofrem, mas 

sim uma trilogia, com uma forte  

presença masculina, revelando-se as três figuras como uma unidade, protegendo-se, abrigando-se,  

 

formando uma união que parece 

firme e inabalável. Comparando 

ainda com a Homenagem Póstuma, 

este exemplar, agora com a criança, 

não possui o despudor da peça 

modelada na juventude... Será que 

o facto de ser concebida para um  
     

local público teve influência na dissimulação da nudez?157 

 

1.3.9. Os Escritores: Oliveira Martins, António Feliciano de Castilho e Ramalho Ortigão 

 

 Nas estátuas que concebe para a Avenida da Liberdade, retratando os escritores Oliveira 

Martins e António Feliciano de Castilho158, Leopoldo de Almeida aproxima-se de forma clara da 

                                                 
157 Para crítica relativa à peça ver fichas de inventário 316 e 317 
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escultura de Simões de Almeida (tio), nomeadamente na estátua de Júlio César Machado159. São 

dois retratos que pelo seu classicismo e naturalismo contrastam com as de Alexandre Herculano e 

Almeida Garrett de Barata Feyo, que decide encobrir o corpo dos escritores com uma pesada capa. 

Em 1947 Leopoldo de Almeida é entrevistado relativamente às esculturas que a Câmara de 

Lisboa projecta para repovoarem a capital. A conversa tem lugar no atelier do escultor, onde o 

jornalista depara com a estátua de Oliveira Martins, retratado numa fase mais amadurecida da 

vida: 

 

um Oliveira Martins Cismador, menos atarracado do que é costume vê-lo, altivo e 
hierático, misto de sonho e filosofia a cavalgar a oratória – do gesto supõe-se que vai falar160. 

 
A estátua será realizada em pedra, apesar de Leopoldo afirmar que o material mais correcto seria o 

bronze, por condizer com o verde das árvores. E até porque seria a melhor forma de evitar 

desacatos...161. Será que o escultor se refere à vandalização das obras, como sucede 

constantemente com A Família nos Jardim das Francesinhas, que curiosamente estava a modelar 

na mesma altura? Parece que os receios do escultor não eram infundados, lembrando-se o caso do 

Monumento a Eça de Queirós, em pedra, que teve de ser substituído por um exemplar em bronze, 

devido às constantes mutilações que a figura alegórica da Verdade sofria.  

 Apesar da opinião de Leopoldo sobre os materiais para a estatuária pública, o mármore vai 

ser o material eleito para eternizar o escritor de Ramalho Ortigão162, estátua concebida para a 

cidade do Porto, mas de que seria feita uma cópia para o Jardim das Caldas da Rainha. Este retrato 

possui um vigor e movimento que as estátuas de Oliveira Martins e António Feliciano de Castilho 

não têm. A estátua de Ramalho tem uma atitude imponente, afirmando-se como tal em 2 metros e 

70 centímetros de pedra. Talvez o escultor, ao conceber a imagem de Ramalho alto e direito, 

estivesse a pensar nas palavras de Guerra Junqueiro, que dizia: O Ramalho parece que tem uma 

                                                                                                                                                                
158 Fichas de inventário 318 e 319 
159 Concebida para assinalar o seu túmulo no Cemitério do Alto de São João, inaugurada em 1894. Para imagem da 
estátua cf. Dicionário de Escultura Portuguesa, p. 269. 
160 Cf. AMAD/EST/VII-3, Recorte, A Voz, 15-2-1947. 
161 Cf. AMAD/EST/VII-3, Recorte A Voz, 15-2-1947. 
162 Fichas de inventário 322 e 323 
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coluna vertebral de aço... 163. Em todos os estudos que Leopoldo de Almeida realiza impera a 

mesma ideia um corpo imponentemente vertical164. 

 Através dos discursos proferidos na inauguração, percebe-se que o local onde era para ser 

colocada inicialmente a estátua era no antigo campo de Santo Ovídio, perto do Colégio da Lapa, 

que era de seu pai e onde Ramalho Ortigão leccionou165. Existia a ideia de que a escultura 

retratava de uma forma fiel o escritor: 

      

           A um Ramalho que pudesse ser ao mesmo tempo retrato 
e símbolo intemporal, preferiu dar-nos o escritor tal como o 
viamos quando nos deixou, no esplêndido e significativo 
exemplo que resulta do vigor da última fase da sua vida. É 
como se a sua figura não tivesse abandonado o Mundo e 
permanecesse animada, continuando, tão simplesmente como 
dantes, a viver entre nós166. 
 
Na inauguração os discursos eram inflamados e largos em 

elogios ao escultor e à obra167, considerando-se que a estátua 

representava o escritor de uma forma assombrosamente 

verdadeira, real e viva168: 

 

          Se, como ele próprio afirmou, “a superioridade ou a 
inferioridade de um artista, a sua categoria”, se deduz ”da 
maior ou menor quantidade de ideias que a sua obra sugere e 

dos sentimentos cuja percussão ela determina” – podemos concluir que Leopoldo de Almeida 
acaba de demonstrar mais uma vez ser um dos grandes nomes da estatuária nacional169. 
 
Apesar dos elogios nos discursos da sua inauguração, de modo nenhum se pense que este era um 

sentimento unânime. Logo no ano e mês em que a estátua foi inaugurada surgem as críticas de que 

o escritor está excessivamente semelhante, em pose de quem vai tirar uma fotografia: 

                                                 
163 Cf. A. de Magalhães Basto, “A Figura de Ramalho”, Boletim Cultural Câmara Municipal do Porto, vol.XVII, 
Set.-Dez. 1954, F. 3-4, p. 252. 
164 Fichas de inventário 320 e 321 
165 Cf. Manuel de Figueiredo, “Na inauguração da estátua de Ramalho”, Boletim Cultural Câmara Municipal do 
Porto, vol.XVII, Set.-Dez. 1954, F. 3-4, p. 246. Para mais informações sobre a escolha do local ver ficha de inventário 
322 
166 Américo Cortez Pinto, Museus e Museologia, p. 27-28. 
167 Cf. Manuel de Figueiredo, “Na inauguração da estátua de Ramalho”, Boletim Cultura Câmara Municipal do 
Portol, vol.XVII, Set.-Dez. 1954, F. 3-4, p. 246. 
168 Cf. A. de Magalhães Basto, “A Figura de Ramalho”, Boletim Cultural Câmara Municipal do Porto, vol.XVII, 
Set.-Dez. 1954, F. 3-4, p. 249.  
169 Ibidem. 
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 A estátua no cimo de um grande monumento (...) poderia tolerar-se, pois ninguém ia ver o 
lambido da escultura. Colocada no Jardim da Cordoaria, bem à vista até dos míopes, é 
lamentável170.  
 

Esta ideia é profundamente injusta e incoerente, então uma estátua de homenagem a um escritor 

do Porto, para inaugurar no Porto, devia ser posta a um nível que ninguém a pudesse ver?! Então 

para quê erigir uma estátua? Ao longo do artigo ficamos a perceber qual a forma ideal para 

homenagear escritores: 

   

              (...) o melhor monumento seria a difusão e largo 
comentário das suas obras. Ou então, uma escola ou uma 
biblioteca, com os seus nomes. Lá mamarrachos não; é um 
desacato171. 
 
Comparando com as estátuas dos escritores que vimos 

anteriormente, no caso de Ramalho Ortigão, Leopoldo encontra 

uma pose mais ousada e vigorosa, apesar de ensaiar outras 

hipóteses, uma delas muito semelhante às estátuas para a Av. da 

Liberdade172. Esta estátua é uma obra de escultura que não deixa 

deixa indiferente quem a oberva e partilha o seu espaço físico, nomeadamente o exemplar que se 

encontra nas Caldas da Rainha, uma vez que possui um pedestal de menores dimensões, 

aproximando o escritor do espectador, que se sente esmagado pela sua verticalidade173. 

 

1.3.10. As Exposições de Arte, o Prémio Soares dos Reis e os Concursos 

 

As Exposições eram uma forma de os escultores que não eram contemplados pela 

encomenda estatal, darem a conhecer a sua obra, mostrando os seus trabalhos na Sociedade 

Nacional de Belas Artes e no Secretariado de Propaganda Nacional/Secretariado Nacional de 

Informação (Palácio Foz). Na documentação relativa ao SNI174, percebe-se que muitas vezes, os 

                                                 
170 AHMP-Livro Recortes Jornais 19, Primeiro de Janeiro, 29-8-1954. 
171 Ibidem. 
172 Ficha de inventário 320 
173 Ficha de inventário 323 
174 Tem de se mencionar que nos documentos a que se teve acesso, a informação relativa a Leopoldo de Almeida é 
diminuta, quando comparada com os casos de António Duarte e Barata Feyo. 
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 escultores escreviam a proporem-se para apresentarem os seus trabalhos nas salas do Palácio Foz, 

mesmo aqueles que trabalharam para muitas das obras públicas, escreviam a propor a realização 

de exposições da sua obra, como é o caso de António Duarte175. 

Praticamente todos os escultores eram convidados a participarem nas exposições de Arte 

Moderna do SNI/SPN, que ocorriam anualmente, havendo um júri que seleccionava as obras que 

seriam expostas, embora por vezes, os trabalhos fossem recusados, com a justificação de falta de 

espaço176, ou porque determinada obra não se ajustava ao espírito e intuitos do certame177. No que 

diz respeito à participação de Leopoldo nestas exposições ela é diminuta. 

         O ano de 1940 é marcante para o escultor, ao ser agraciado 

com o Prémio Soares dos Reis, instituído nesse mesmo ano pelo 

SPN/SNI. A obra, exposta no Salão Anual da SNBA, que levou à 

atribuição de tão alta distinção foi Meditação (ou Pensador) 

concebida na década de 30. Os requisitos para a atribuição desta 

homenagem, que para além de quem é atribuída, venera sobretudo 

o nome do Mestre Soares dos Reis, merecem atenção. Neste 

sentido, a obra de arte que deve ganhar tão valoroso título tem de        

respeitar as qualidades que notabilizaram o escultor do século XIX, revelando equilíbrio e solidez, 

sem excluir a mais completa probidade178. A escolha da obra recairá sobre a melhor escultura 

exposta no Salão Anual da Primavera que tem lugar na Sociedade Nacional de Belas Artes. Deve 

salientar-se que o prémio, no valor de 10 mil escudos, foi atribuído a Leopoldo de Almeida por 

unânimidade, sendo o júri composto por Reynaldo dos Santos, António Ferro, António Soares, 

Armando Lucena, Simões de Almeida, Diogo de Macedo e Tertuliano Marques179. 

A propósito da sua participação na 37ª Exposição da SNBA e da atribuição do prémio 

Soares dos Reis, J. da Costa Lima escreve: 

 

                                                 
175 Cf. ANTT-SNI, Caixa 190, Carta de António Duarte, Março 1945. 
176 Cf. ANTT-SNI, Caixa 5606, Carta a João Fragoso, 7-1-1943, a declinar a participação da obra Retrato de M.C., 
por falta de espaço; Caixa 905, Carta a Barata Feyo, 18-11-1947, a informar que a obra Santo Eustáquio não pode 
figurar na II Exposição Annual de Aguarela e Desenho por absoluta falta de espaço. 
177 Cf. ANTT-SNI, Caixa 5606, Carta a Anjos Teixeira (filho), 6-1-1944, recusando a participação da obra Retrato do 
pintor Luis Dourdill. 
178 Cf. ANTT-SNI, Caixa 1221, Artigo 1º do Prémio Soares dos Reis.  
179 Cf. ANBA, Livro3º-Processos 53-64, 1940-1941, Processo 56. 
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 Na escultura, Leopoldo de Almeida apresenta, de novo, “Meditação”, de proporções 
monumentais, clássica, equilibrada nos volumes. Mais parece, contudo, estátua de melancolia, e, 
na informação anímica, ainda não tem a faúlha informativa de Soares dos Reis na maravilha do 
”Desterrado”. Uma reprodução, em gesso, do S. João Baptista da igreja nova de Lisboa 
evidenciou mais à clarividade que a expressão faunesca dos olhos contraria a elegância daquele 
corpo grácil. A Senhora de Fátima, que não reproduziu em maior, é parenta das imagens da 
Senhora de Lourdes, com convencionalismo no apanhado dos panejamentos e falta de 
naturalidade na atitude das mãos. Oxalá, porém, que a sua estatueta substitua as que os santeiros 
por aí multiplicaram, em contradição com a estética, com a anatomia e com a devoção ilustrada. 
E, quando Leopoldo de Almeida, com menos formalismo académico, tiver mais alma a dinamizar 
belezas plásticas, atingirá a superioridade da escultura no sentido espiritualista. O prémio 
“Soares dos Reis”, merecido, é estímulo para essa ascensão180. 
 

A comparação com o Desterrado de Soares dos Reis, deve ter contribuído para a atribuição do 

prémio... Pela descrição podemos perceber que as obras exposta neste ano na SNBA datam todas 

da década anterior, ou seja, a estátua de S. João Baptista e Nossa Senhora de Fátima, que havia 

concebido para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima. Volta a expor estas duas peças na Exposição 

de Arte Sacra Internacional, que teve lugar em Vitória (Espanha) em 1949, uma vez que a 

participação portuguesa cingiu-se às maquetas e estudos para a referida obra de arquitectura 

religiosa181.  

                Em 1941 participa na exposição de Arte Moderna no SPN, aí sim, com obra inédita: 

Mater182, tida como uma peça que tem vida mística, flama espiritual183. Em Novembro expõe no 

mesmo salão a obra Baptismo de Cristo184, criticada de forma severa pelo seu amigo Cottinelli 

Telmo, que ao entender que ela destoa, refere que não acrescenta nada à escultura sobre o mesmo 

tema que havia feito na década anterior para a Igreja de Nossa Senhora de Fátima, considerando 

que para tal contribui o facto de ele ser professor e por isso não arriscar nas obras que concebe: 

 

 A explicação é fácil: o grande escultor e querido amigo parece não ter querido descer do 
seu pedestal de mestre – dos mais competentes! – da Escola de Belas Artes. Eu acredito lá que a 
fantasia e a mocidade que nele existem – e que à margem da escultura se revelaram num discurso 
 

              

                                                 
180 J. da Costa Lima, “Grandeza e Missão da Arte”, Brotéria, vol.XXX, fascículo V, Maio 1940, p. 577. Para mais 
críticas elogiosas à peça ver ficha de inventário 148 
181 Cf. ANBA, Livro 3º-Processo 66. 
182 Ficha de inventário 213 
183 Cf. “A 5ª Exposição de arte moderna do Secretariado da Propaganda”, Diário de Lisboa,  3-1-1941, p.4.  
184 Ficha de inventário 183 
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que há meses ouvi, cheio de espírito e de invenção – o não tivessem 
empurrado para uma obra mais livre, se o receio da, 
responsabilidade, e da posição de professor lhe não segredassem: “-
Cuidado! Olha os teus alunos! Não lhes dês maus exemplos! Olha as 
propinas, o papel selado, o conselho escolar, as pautas, o corpo 
docente (que horrível palavra!) e tudo o que é entrave a podermos ser 
o que somos!”(...) Por isso o grande escultor que é Leopoldo de 
Almeida, aquele que fez a monumental escultura do padrão de Belém, 
conservou-se prudentemente à distância, medindo as palavras e os 
gestos, comedido, sério, frio, sem ter feito saltar a faísca do seu 
talento com os recursos inesgotáveis que possui 185.    
 
Podemos entender estas palavras do arquitecto como um desabafo em tom de revolta, por saber 

que o seu amigo escultor é capaz de muito mais, possuindo criatividade e, a título de exemplo, 

refere o discurso que ele escreveu e leu em sua homenagem.  Quem não tivesse estado presente e 

ouvido o discurso não podia perceber o alcance das palavras de Cottinelli Telmo, considerando a 

crítica como simplesmente demolidora... 

A participação de Leopoldo nestes eventos artísticos não se cinge somente à apresentação 

de obras, fazendo também parte dos júris de admissão e classificação, o que acontece em 1941, na 

XXXVI Exposição de Pintura, Desenho, Gravura e Escultura da SNBA, no mesmo ano em que é 

nomeado vogal correspondente da Academia Nacional de Belas Artes186, tendo conseguido, 

juntamente com Cottinelli Telmo, a unânimidade dos votos187.   

 Em 1942, faz parte da Comissão de Honra que realiza uma exposição de homenagem ao 

pintor Acácio Lino188 e, o seu nome é proposto pela Junta Nacional de Educação, para participar 

num concurso limitado que o Ministério das Finanças lança no sentido de mandar cunhar duas 

novas moedas, uma de 10 e outra de 20 centavos189. Ainda neste ano, faz parte do júri da prova 

final de curso do escultor António Duarte, que obteve 19 valores190. 

                                                 
185 Cf. AMAD/EXP/XVI-19, C. T., “6ª Exposição de Arte Moderna no SPN”, Acção, 20-11-1941. Para a versão da 
crítica mais completa ver ficha de inventário 183 
186 Tendo o seu nome sido sugerido por Reynaldo dos Santos. Cf. ANBA, Processo de Académico. 
187 Nessa mesma sessão foram também nomeados Simões de Almeida (sobrinho), Porfírio Pardal Monteiro e Carlos 
Chambers Ramos. Cf. ANBA, Livro de Actas II, fl.100.  
188 Cf. Homenagem ao Pintor Acácio Lino, p.10. 
189 Cf. ANTT, Junta Nacional de Educação, Livro de Actas 97, folha 38v. Quem assina  este texto é Vasco Valente 
que, para além do nome de Leopoldo sugere que se convidem também João da Silva, Simões de Almeida (sobrinho) e 
Marcelino Norte Júnior. 
190 Cf. AMAD/EST/VII-3. Para além de Leopoldo faziam parte do júri Simões de Almeida (sobrinho), Cristino da 
Silva, João Piloto, Varela Aldemira e Macedo Mendes. 
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          Após o interregno de um ano, em 1943 volta a participar no 

Exposição de Arte Moderna do SPN, com o retrato feminino Eva191, um 

exemplar em gesso e outro em bronze, que a maior parte da imprensa 

entende como uma obra soberba192, digna do seu nome193, sendo 

apreciada pela sua beleza e vivacidade194. Apresenta no Salão do Estoril 

um esbelto torso de Galatea195 e para a Exposição dos Artistas do 

Distrito de Leiria cede a pintura Lavadeira do pintor José de Sousa. 

Ainda em  

1943 é eleito Académico Efectivo da Academia Nacional de Belas Artes196 e nessa qualidade, faz 

parte do júri do Prémio Soares dos Reis, que nesse ano é atribuído ao escultor António da Rocha 

Correia. É no ano de 1943 que Leopoldo instala o seu atelier, projectado pelo seu amigo Cristino 

da Silva, no Pátio da Rua Coelho da Rocha nº 69197. 

 Por iniciativa do escultor João Fragoso198, tem lugar no ano de 1943, uma exposição da 

obra de Francisco Elias, com a colaboração de inúmeros artistas, figurando no catálogo os 

respectivos textos, em que cada um expõe a sua opinião sobre o ceramista.  Leopoldo de Almeida 

deixa também o seu testemunho, o que não era de todo vulgar, uma vez que os textos em que o 

escultor exprime a sua opinião são raros. Neste sentido, importa transcrever o que diz sobre o 

artista homenageado: 

 

 Diz-se que a obra do artista é o seu retrato psicológico. 
 Em Francisco Elias, porém, as grandes qualidades do Homem estão na escala invertida 
da dos seus trabalhos porque tinha a alma grande e trazia nas mãos um mundo liliputiano. 
 Foi um dos maiores miniaturistas cerâmicos que conheci, mas, apesar disso, estou certo 
de que seria impotente para miniaturar a sua própria vaidade porque...ninguém foi capaz de a 
lobrigar199. 
                                                 
191 Ficha de inventário 196 
192 Cf. AMAD/EXP/XVI-19, A.T., “Exposição de Arte Moderna”, Jornal do Comércio, 17-1-1943.  
193 Cf. AMAD/EXP/XVI-19, J.Moreira Brettes, “A 7ª Exposição de Arte Moderna no Studio SPN”, Acção, 7-1-1943. 
194 Cf. AMAD/EXP/XVI-19, Fernando de Pamplona, “7ª Exposição de Arte Moderna”, Diário da Manhã, s.d. 
195 Cf. Adriano de Gusmão, “Artes Plásticas-IX Salon Estoril”, Seara Nova, nº837, 28-8-1943, p. 11. Galateia era a 
estátua que foi esculpida por Pigmalião e que se tornou viva, assim pensamos que o autor do artigo se pode estar a 
referir à obra Mater Natura. 
196 Tendo sido proposto por Ortigão Burnay, Diogo de Macedo, Matos Sequeira, João da Silva e Raul Lino. Cf. 
ANBA, Processo de Académico. 
197 Hoje é o atelier da artista Helena Almeida. 
198 Que a 5 de Maio de 1942 escreve uma carta ao SNI no sentido de homenagear o artista Francisco Elias com uma 
exposição retrospectiva. Cf. ANTT-SNI, Caixa 190. 
199 Cf. Francisco Elias, p. 35. 
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Não deve ser fácil para um artista comentar a obra de outro artista e parece que logo na primeira 

linha o escultor Leopoldo revela-se ao perfilhar da citação de que a obra do artista é o seu retrato 

psicológico...não será isso um aspecto inerente e importante a ter em conta na obra de qualquer 

artista?  

 Ainda no ano de 1943 escreve a Diogo de Macedo a propósito de um artigo no Diário 

Popular dedicado às Belas Artes em Portugal, demonstrando o seu pleno e entusiástico acordo e 

as maiores felicitações pela beleza da doutrina na defesa profundamente criteriosa de tudo e 

todos200. 

Voltando às exposições, em 1944 o escultor Barata Feyo expõe em Lisboa, facto noticiado 

e elogiado por Diogo de Macedo, uma vez que raramente se faziam exposições individuais de 

escultura. Esta arte aparece lado a lado nas exposições colectivas, ficando reservada para os 

espaços mais recônditos e sombrios, perturbando quem quer apreciar a pintura: 

 

A escultura no nosso meio é, na verdade, muito incomodativa. Há mesmo quem a julgue 
desnecessária. Os subtis críticos e os profundos filósofos, em matéria de arte, raramente ou como 
garo sobre brasa se referem a ela. (...) Que os burgueses digam que as esculturas lhes tomam 
espaço de pessoas importantes nos seus lares, e lhes parecem seres inertes e intrusos com formas 
iguais às suas a julgarem implacavelmente os seus actos, vá que não vá; mas que os intelectuais 
que bebem do fino, os propagandistas do espírito e da beleza pensem igualmente é que é muito 
triste! Que os escultores se abstenham de vir a público com a sua obra em globo, rareando, 
portanto, as exposições destes plásticos, enquanto as dos pintores e dos modistas se multiplicam 
assustadoramente, também não é mais alegre!201 

 
Depreende-se que não era de modo algum nas exposições colectivas que as obras de escultura se 

impunham, sendo abismal o contraste de proporção quantitativa relativamente à pintura. Diogo de 

Macedo, em tom de desabafo, aproveita a Exposição de Barata Feyo para chamar a atenção para 

os escultores e para a arte da escultura em Portugal, menos apreciada que a pintura: 

 

 Apenas é nosso fim notificar o facto de lastimar a míngua de desejos na sensação dos 
nossos patrícios, que olham a escultura como uma réplica da banalidade dos homens, quando na 
realidade ela é a glória formal e eterna da heroicidade da Vida. Ai! Mas muita gente tem um 
medo desta que se pela!...202  
 

                                                 
200 Cf. FCG – DM 149/31, Carta de Leopoldo a Diogo de Macedo, 24-10-1940.  
201 Cf. Diogo de Macedo, “A Exposição do escultor Barata Feyo”, Litoral, nº2, Julho 1944, p. 206-207. 
202 Cf. Ibidem, p. 207. 
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Ao mencionar que a escultura representa essencialmente a Vida, ou seja, o Ser Humano, Diogo de 

Macedo demonstra que esta é a forma eleita para a arte tridimensional, de raiz profundamente 

clássica, em que o corpo humano é tido como a forma mais bela.  Além disso, inerente à sua 

representação existe a ideia de que aquele corpo pode ter já tido vida, que foi interrompida, 

sentimento que concede à estátua melancolia e carácter espectral203. 

No que se refere às Exposições da Sociedade Nacional de Belas Artes, em muitos casos, a 

escultura apresentada era tida pela crítica como melhor do que a pintura. A propósito do Salão da 

Primavera de 1944, o pintor António Dacosta refere, em contraponto à pintura, que,  na escultura 

há menos fastio204 e num artigo da revista Arquitectura, considerava-se que a escultura era uma 

das artes que se tinha desenvolvido de forma mais brilhante205.  

Em 1945206, a propósito da IX Exposição de Arte Moderna do Estúdio do SNI, António 

Dacosta entende que a representação da escultura é, talvez, mais homogénea que a pintura207. 

Neste mesmo ano, tem lugar a 1ª Exposição de Arte Sacra Moderna, iniciativa da União Noelista 

Portuguesa, em que os escultores208 apresentam estudos e esbocetos de obras que haviam realizado 

para templos, em Portugal e nas Colónias.  Leopoldo expõe: Nossa Senhora de Fátima e São João 

Baptista (Igreja de Nossa Senhora de Fátima); Santa Filomena209 (Catedral de Nova Lisboa); 

Santa Filomena210, Cristo na Cruz e Via Sacra211 (Catedral de Lourenço Marques); o estudo da 

estátua de Santo Isidro212 e dois esbocetos, um de São José e outro de A Virgem213.  

 

 Cerca de 1945 é referido que Pardal Monteiro e Leopoldo de Almeida proporcionam a 

oportunidade ao escultor espanhol Juan de Ávalos de vir trabalhar para Portugal214. É mesmo 

                                                 
203 Cf. Kenneth Gross, The Dream of the Moving Statue, p. 15. 
204 referindo-se a António Duarte, João Fragoso, José Farinha, Martins Correia, Maria de Lourdes Pinto, Júlio Vaz e 
Delfim Maya. Cf. Dacosta em Paris, p. 50. 
205 Cf. Arquitectura, Ano XVII-nº48, Fev.1944, p. 6. 
206 ano em que nasce a sua filha Manuela. 
207 nomeando António Duarte, Canto da Maya, Euclides Vaz, José Farinha, Martins Correia e Álvaro de Brée. Cf. 
Dacosta em Paris, p. 65. 
208 Para além de Leopoldo expõem Álvaro de Brée, António Duarte, Barata Feyo, Canto da Maya, Francisco Franco, 
Luis Fernandes, Martins Correia, Numídico Bessone, Raul Xavier e Ruy Gameiro. 
209 Ficha de inventário 186 
210 Ficha de inventário 185 
211 Fichas de inventário 274 a 287 
212 Ficha de inventário 189 
213 Para as peças que podem ter estado expostas ver ficha de inventário 184 
214 Para a relação entre os artistas e escritores portugueses e espanhóis ver o catálogo AAVV, Suroeste – Relaciones 
Literárias y Artísticas entre Portugal e España, Badajoz 2010. 
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nesse ano que Juan Avalos expõe na Sociedade Nacional de Belas Artes, uma série de retratos em 

busto de onde se destacam os retratos de Porfírio Pardal Monteiro, Domingos Rebelo e Jaime 

Gonçalves. Mais tarde realizará um busto de Anjos Teixeira, mostrado na Exposição Individual 

que realiza em 1949 na Galeria Lapayesse. Através destas obras podemos comprovar o convívio 

entre os artistas, intensificada pelo facto de que foi no “Pátio das Três Artes”, na Rua Coelho da 

Rocha 69 que Juan de Ávalos instalou o seu atelier215. Não deixa de ser interessante termos a 

noção de que os escultores estrangeiros vinham trabalhar para o nosso país, por intermédio de 

escultores nacionais, que gostavam do ambiente e elogiavam os escultores portugueses Francisco 

Franco, Leopoldo de Almeida, Barata Feyo, Álvaro de Brée e João Fragoso216. Numa entrevista 

que concede em 1950, numa das suas estadias em Lisboa, o escultor espanhol refere que tem 

trabalhado no atelier de Leopoldo, afirmando a sua profunda admiração por ele217.  Da relação 

entre o escultor e Juan de Ávalos, considerada misteriosa218, importava conhecer mais, até porque 

João Fragoso dirá, anos mais tarde, que este será o verdadeiro discípulo de Leopoldo de 

Almeida219.  

    

Em 1946, Leopoldo expõe no Salão da Primavera, uma estatueta do 

pintor Domingos Rebelo220, que por sua vez, apresenta um retrato 

pintado do escultor, onde se pode ver uma massa de barro pronta a ser 

modelada, vislumbrando-se ao fundo um pormenor do friso escultórico 

para o Padrão dos Descobrimentos221. No mesmo ano participa num  

evento de carácter social, ao ceder peças para a Exposição Rapariga do Povo, comemorativa das 

Bodas de Ouro da Associação Católica Internacional para obras de protecção às raparigas, que 

teve lugar no Grémio Literário em Abril222.  Apesar da crítica positiva que fez à escultura em 

                                                 
215 Cf. http//www.fundaciojuandeavalos.com/biografia. Tinham aí atelier uma série de artistas destacando-se para este 
caso concreto, Leopoldo de Almeida e Domingos Rebelo. 
216 Cf. Joaquim Saial, Relações entre Portugal e Espanha nas Décadas de 40 e 50 do Século XX, p. 577-578. 
217 Cf. Diário de Lisboa, 3-9-1950, p. 5. 
218 Cf. Joaquim Saial, Relações entre Portugal e Espanha nas Décadas de 40 e 50 do Século XX, p. 577-578. Tendo 
contactado com a Fundação Juan de Avalos foi-nos dito que não possuem documentação que prove a relação entre os 
dois escultores, mas o filho do escultor, presidente da Fundação testemunha que não trabalharam juntos mas que eram 
amigos. Informação cedida por email, 21-10-2009. Tal como Leopoldo, Juan de Ávalos também irá participar na 
Bienal de Veneza em 1950. 
219 Ver citação João Fragoso p. 230. 
220 Ficha de inventário 212 
221 Cf. Adriano de Gusmão, “Artes Plásticas-Salão da Primavera”, Seara Nova, nº 976, 27-4-1946, p. 278-279. 
222 Para além de Leopoldo participam Francisco Franco, António Duarte, Barata Feio, Canto da Maya e Martins 
Correia. 
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1944, António Dacosta, a propósito da I Exposição Geral de Artes Plásticas (SNBA) que tem lugar 

em 1946, entende que a escultura portuguesa carece de imaginação: 

 

A imaginação não atingiu ainda a nossa escultura, que estagna, incapaz de romper com os 
cânones clássicos, sensível apenas a pequenas alterações de forma223.  
 

A propósito dos salões do SNI, reconhece que o desenvolvimento das Artes Decorativas, apesar de 

prejudicial à pintura, foi de alguma forma benéfico para a escultura:  

 

Talvez em nenhuma época da história da Arte Nacional haja existido uma plêiade de 
escultores tão numerosa e apta para realizações de grande vulto, como essa que nos últimos 
Salões do S.N.I. tem exibido os seus trabalhos224. 
 

No mesmo ano de 1946, Diogo de Macedo considera que Leopoldo de Almeida está entre um 

grupo de escultores académicos e sentimentalmente naturalistas, atribuindo-lhe uma sensibilidade 

delicada225. Em seu entender, a escultura moderna portuguesa é representada por nomes como Rui 

Gameiro, Barata Feyo, Martins Correia, António Duarte, Álvaro de Brée, João Fragoso, Luis 

Fernandes e Delfim Maya. 

 Em 1948 tem lugar a Exposição de Arte Portuguesa em Luanda e Lourenço Marques, onde 

Leopoldo volta a apresentar um Busto de Rapariga ou Eva, desta vez somente o exemplar em 

bronze. Este retrato é apresentado por Leopoldo em diversos eventos artísticos, o que volta a 

acontecer com o Grupo dos Artistas Portugueses, que numa homenagem a Soares dos Reis, 

organiza uma exposição para a qual o escultor cede a sua Eva. 

Data ainda de 1948 o 1º Congresso Nacional de Arquitectura e a Exposição de Obras 

Públicas, em que Leopoldo de Almeida participa com as obras: Pêro Escobar226, Pedro de 

Alenquer227, O Pensador, e a estátua de Oliveira Martins228. Sobre esta Exposição, Diogo de 

Macedo chama a atenção para o extraordinário número e importância das obras realizadas entre 

                                                 
223 Dacosta em Paris, p. 97. 
224 Idem, p. 146. 
225 Cf. Diogo de Macedo, A Arte Moderna, p. 392. 
226 Ficha de inventário 239 
227 Ficha de inventário 240 
228 Ficha de inventário 319 
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nós ao nível da escultura229, considerando que Leopoldo, juntamente com Francisco Franco, é um 

dos mestres enquanto que aos restantes escultores apelida-os de imaginativos e imaginários230. 

Fernando de Pamplona, na análise que faz das obras expostas, considera O Pensador como um 

formoso nu de linhas harmoniosas e de jeito italianizante, referindo-se ainda a outras obras: 

 

Oliveira Martins bem contruída e rica de expressão; Pêro Escobar e Pêro de Alenquer, 
figuras varonis, em que avulta a sabedoria da feitura, a par do largo e nobre classicismo do 
estilo231. 

 

Coerente com o que refere anteriormente, num texto que escreve em que elege 8 artistas 

contemporâneos, Fernando de Pamplona não podia deixar de incluir Leopoldo de Almeida, uma 

vez que o entende como um dos mais notáveis escultores portugueses da actualidade232. Em seu 

entender Leopoldo destaca-se pelo seguro domínio da técnica e pela elegância e vigor da forma, 

que através da sobriedade torna as suas obras intemporais. 

Ainda em 1948 o escultor é convidado a participar na Exposição Olímpica, evento paralelo 

aos Jogos Olímpicos de Londres233, não se tendo qualquer notícia de que tenha exposto. Na 

qualidade de vogal efectivo da Academia Nacional de Belas Artes é escolhido para fazer parte do 

júri do concurso para a execução de uma Medalha Comemorativa da Exposição de Obras Públicas 

e dos Congressos Nacionais de Engenharia e Arquitectura234. Leopoldo não participa na exposição 

de Arte Moderna do SNI desse ano, mas faz parte do júri para classificar os trabalhos expostos235 

e, integra o júri do concurso para a Medalha Comemorativa da Conquista de Lisboa aos 

Mouros236.  

 Também no ano de 1948, preside à Secção de Escultura da Sociedade Nacional de Belas 

Artes e,  é convidado pela Escola de Belas Artes do Porto para fazer parte do júri das provas do 

                                                 
229 Cf. Diogo de Macedo, “A pintura e a escultura nas obras públicas”, 15 Anos de Obras Públicas 1932-1947, p. 32-
33. 
230 Cf. Diogo de Macedo, Quinze Anos de Obras Públicas (1932-1947), II Volume, p. 187. 
231  Cf. Fernando de Pamplona, Quinze Anos de Obras Públicas (1932-1947) , II Volume, p. 188. 
232 Fernando Pamplona, “8 artistas portugueses contemporaneous”, Arte de Ontem e de Hoje.  
233 Cf. AMAD/EXP/XVI-23. São também convidados os escultores Altino Maia, Álvaro de Brée, António Duarte, 
Barata Feyo, Canto da Maia, Francisco Franco, João Fragoso, Jorge Barradas, Júlio de Sousa e Martins Correia 
234 Cf. ANBA, Livro 5º-Processo 130. 
235 Cf. ANTT-SNI, Caixa 3192, Ofício 25-5-1948. 
236 que concedeu o 1º prémio ao escultor Álvaro de Brée. Cf. Pedro Batalha Reis, A Medalha Comemorativa da 
Conquista de Lisboa aos Mouros e o concurso que a precedeu, p. 5. 
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concurso para o provimento do lugar de professor de Escultura237, bem como do júri de admissão 

do 11º Salão Internacional de Arte Fotográfica. E o ano termina com Leopoldo de Almeida a 

receber um postal da estátua de António José de Almeida, enviado pelo então aprendiz de 

escultura Lagoa Henriques238. 

 Em 1949 tem lugar a 1ª Exposição do Grupo Surrealista de Lisboa, enquanto Leopoldo 

expõe na SNBA as obras Senhora do Dr. Fernando Silva e O Modelo239, não deixando também de 

estar presente no 1º Salão Nacional de Artes Decorativas, organizado pelo SNI com uma Nossa 

Senhora em cerâmica, executada pela Fábrica Viúva Lamego. No que diz respeito à arte religiosa, 

está presente na Exposição de Arte Sacra Moderna que tem lugar no SNI, por iniciativa da União 

Noelista Portuguesa, com as obras: Nossa Senhora (gesso), Nossa Senhora com o Menino (gesso), 

Imaculado Coração de Maria (barro), Nossa Senhora (barro policromado)240, São Cristóvão 

(barro), São José (barro policromado). 

A questão que nos parece premente relativamente às obras que Leopoldo expõe estende-se 

à escolha das peças, ou seja, quem as escolhe? Depreendemos que nas exposições organizadas 

pelo poder central, são escolhidas peças que fazem parte do património do Estado, estando muitas 

delas em Museus. Mas nas outras exposições é o escultor que decide que obras vai submeter aos 

júris da selecção? Se dedicarmos um olhar mais atento à obras que apresenta, podemos perceber 

que a sua maioria são obras de encomenda pública, o que não parece ser o caso das peças Mater 

Natura, Eva, Galatea, estatueta de Domingos Rebelo e O Modelo, essas sim, reveladoras de um 

outro tipo de escultura, em que impera a liberdade criadora do escultor. 

No final da década de 50 importa referir uma frase de António Ferro, que será amplamente 

difundida: 

 ninguém pode ter dúvidas sobre o esplendor da escultura portuguesa que vive a sua idade 
de ouro241. 
 
 
A crítica mais actual chama atenção para a produção escultórica da idade de ouro, que se situava 

entre o gosto artístico de António Ferro e de Duarte Pacheco, destacando o nome de Leopoldo pela 

                                                 
237 Cf. AMFBAUL, Processo Professor, carta de 16-10-1948. 
238 Cf. Museu da Cidade de Lisboa-Dossier Fotografias. 
239 Ficha de inventário 217 
240 Ver fichas de inventário 190 a 192 para peças que poderão ter estado expostas. 
241 Cf. Artur Portela, Salazarismo e Artes Plásticas, p. 88. 
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quantidade da sua produção académica242. Em termos de produção, se todos os escultores tiverem 

pelo menos metade do volume de obras que Leopoldo concebeu nesta década de 40, no que 

respeita a quantidade, sem dúvida que o esplendor era imenso. Ou seja, havia muita obra a ser 

produzida, tentando-se uma distribuição a escultores diferentes e isso percebe-se a partir de 

correspondência entre o encomendador e o arquitecto, que era quem normalmente sugeria o artista 

plástico243. 

 A década termina com um novo desafio, lançado a 25 de Novembro de 1949 pela Câmara 

Municipal da Póvoa de Varzim, para erigir um monumento ao escritor Eça de Queirós, que devia 

traduzir, na maior simplicidade, a figura notável do homem de letras244. 

                                                 
242 Fernando de Azevedo, “Apresentação”, Os Anos 40 na Arte Portuguesa, 1º volume, p. 29. 
243 A título de exemplo ver ficha de inventário  245 
244 AMAD/TNR/XIII-7, Programa do Concurso. 


