
Salazar ria escultura



Na feliz apreciação de Artur Porte-

la, Francisco Franco (1885/10/8-
-1955/2/15), "é um Nuno Gon-

çalves do cinzel"... Integrando a geração
dos artistas modernistas em Portugal -José

Augusto-França considera-o o maior escultor

português dos anos 20 -, a estátua de Gonçal-
ves Zarco, esculpida para o Funchal ( 1 927) ,

tornar-se-á uma referência para a estatuária

pública tão fomentada pelo Estado Novo.



Filho de um mestre profissional de car-

pintaria escolar, dele recebe naturais influ-
ências e a decisão, com apenas 15 anos, de
sair da Madeira para estudar no continente.

Frequenta a Escola de Belas-Artes de Lisboa

e, nessa qualidade, beneficia de uma bolsa
de estudos para Paris concedida pelo Lega-
do Valmor. Ali, analisa e estuda sobretudo

as grandes obras expostas nos Museus, não

apenas franceses, mas também dos Países-

-Baixos, que prolongadamente visita.

O deflagrar da I a
guerra mundial fã-lo

regressar à Madeira, mas por pouco tempo.
Como pensionista do Estado, retorna à capital
francesa. Nessa estadia trava conhecimento

com Rodin, fonte de fecunda inspiração para
muitos dos seus trabalhos. Em 1921 expõe
obras suas no 'Salon d'Automne' e na 'Societé

Nationale', a marcar um claro reconhecimen-
to como artista. Pelas suas permanências em
Paris e das suas viagens, mormente a Itália,
onde, visita todas as cidades possuidoras de

grandes núcleos museológicos, Francisco
Franco tende a subordinar o ensino escolar

e académico a um conhecimento de apren-
dizagem dir-se-ia autodidáctica.

Com o regresso à terra natal, em 1924,
inicia uma fulgurante carreira, de que a
estátua de Zarco representa indelével baliza
inicial. Todavia, os seus contactos com os

meios artísticos internacionais persistem,
levando-o a expor, entre 1925 e 1927, em
Nova lorque, Rio de Janeiro e Boston. Em

1934, embora com créditos sólidos no do-
mínio da estatuária, Francisco Franco sofre

um duro revés. Candidatando-se a professor
da cadeira de Desenho na Escola de Belas-

-Artes de Lisboa, vê-se preterido em favor de

Leopoldo de Almeida (sobrinho).
Mas nesse mesmo ano uma circunstância

inesperada vem trazer-lhe valiosa achega para
a sua carreira. A convite de António Ferro,
Director do Secretariado de Propaganda
Nacional, Franco irá esculpir o busto do
Chefe do Governo. O Diário de Notícias
de 17 de Maio de 1934 estampa na I a

pági-
na a fotografia, tornada icónica, de Salazar
sentado num cadeiral de braços, colocado
sobre improvisada mesa, posando para o
artista no dia anterior. Ao lado, de pé e com
um olhar atento, encontra-se Ferro (fig. 1 ) .

"Retrato-mestre"
Sobre dúvidas que esse primeiro trabalho

tem suscitado, afigura-se pertinente transcre-

ver a extensa legenda então publicada: "No

intuito de contribuir para que a Política do

Espírito seja, em Portugal, uma realidade,
o Secretariado de Propaganda Nacional fez
a encomenda de diversas obras a alguns
conhecidos artistas portugueses. Entre eles

figura o grande escultor Francisco Franco

que foi encarregado de executar o busto em
mármore do Sr. Dr. Oliveira Salazar. Esse bus-

to, que constitui uma verdadeira obra-prima,
pela sobriedade e vigor da modelação, já está

quase concluído. Damos hoje uma fotogra-
fia da última sessão de pose, na qual o Sr.

Presidente do Conselho foi acompanhado
pelo Sr. António Ferro, Director do Secre-
tariado de Propaganda Nacional, à sede de

cujo organismo é destinado o notabilíssimo
trabalho de Francisco Franco".

A escultura terá indubitavelmente agra-
dado ao modelo porque, em Agosto de 1936,
Francisco Franco dedica-se, com todo o afã, a
novo busto em moldes idênticos ao anterior,
mas em bronze (fig. 2) . Desta feita, contu-
do, envergando toga, atributo que passará
a fazer parte da iconografia do estadista.
Destinado à sala de reuniões da Câmara

Municipal de Lisboa, é inaugurado a 25
de Outubro seguinte. Domingo, feriado
Municipal, comemora-se o aniversário da
tomada de Lisboa aos mouros. Com exten-
so programa e muitas inaugurações, teve
realce a sessão solene para descerramento

dos bustos do Presidente da República e o

citado de Oliveira Salazar.
Este último trabalho pode ser consi-

derado o marco que assinala a escolha do
artista feita pelo regime, para esculpir a
estátua de Salazar destinada à Exposição
Internacional de Paris em 1937. Como José

Augusto-França escreveu, "o Estado Novo
devia eleger o herói que melhor pudesse
perfilar o mito nacionalista. . .". Daí que a
mesmíssima estátua venha a ser exposta na

Exposição do Mundo Português de 1940,
na qual Francisco Franco ocupará já um

lugar de destaque.
Em algumas reproduções assinalam-se,

por vezes, pequenas modificações no trata-
mento plástico, mas que apenas significam
preferências estilísticas que pouco alteram
o modelo inicial. De qualquer forma, as

pequenas diferenças terão sempre sido feitas

com a anuência do retratado. Por isso pode
dizer-se que todos os bustos e estátuas se

originam no "retrato-mestre" do modelo de

1936, que fixou o protótipo paradigmático
e personalizado da imagem do estadista.



Ainda em 1936, a 17 de Dezembro, foi
desvelado mais um busto, para ser coloca-
do na Biblioteca da Assembleia Nacional.
O acto, presidido pelo Chefe de Estado,

integrava-se na abertura da Exposição de

Espécies Bibliográficas dos séculos XV e XVI,
comemorando o centenário da fundação,

por Passos Manuel, da Biblioteca das Cortes

em 1836.
No ano seguinte, Francisco Franco mol-

da uma cabeça do Presidente do Conselho,

que hoje se encontra no Museu José Malhoa,
nas Caldas da Rainha, idêntica às anteriores.

Apenas uma pequena diferença: a madeixa
do cabelo é desenhada quase lisa, enquan-
to as precedentes apresentam-se estriadas

(Fig. 3).
Encomendada para a referida Exposição
Internacional de Paris (1937), mas também

já prevista para integrar a do Mundo Portu-

guês (1940), a estátua de corpo inteiro, en-

vergando toga e capelo bebia as experiências
escultóricas antecedentes (fig. 4).

Avesso ao culto
da personalidade
Para os especialistas que se debruçaram

sobre esta escultura, nela existe o objectivo
de caracterizar psicologicamente o modelo.
Donde resulta um semblante facial possuído
de um ar de "reflexão e distanciado". Sen-
do uma "escultura-monumento" reflecte
um estatismo "forte, estável e afirmativo".
Deve ainda acrescentar-se que é uma obra

tipificada pelo sentido hierático da figura,
sublinhando o aspecto majestático e heróico.

Colocada no átrio de entrada do Pavilhão
de Portugal, "traça a síntese do estadista e
do regime, com o qual se confunde". Enci-
mando a estátua, uma enorme legenda em
francês que se traduz por "Aquele que passa
pode olhar e ver sem ser obrigado a admirar".

Como antes ficou dito, a Exposição do
Mundo Português exibiu esta mesma estátua

do governante, de corpo inteiro, que figurara
em Paris. Juntamente com a do General
Carmona foi colocada na Sala Portugal-1940,
onde era passada em relance a vida política
e social do Estado Novo.

Esta obra, utilizada já por duas vezes,
constitui o zénite das representações escultó-

ricas de Salazar saídas do cinzel de Francisco
Franco. Como arquétipo, caber-lhe-á um
papel relevante de "veículo ideológico e

propagandístico", utilizado posteriormen-
te, mais do que uma vez, e cuja derradeira

cópia irá, em 1958, adornar o pátio interior
do palácio Foz em Lisboa, onde se encon-
trava instalado o Secretariado Nacional de

Informação (SNI).
A iniciativa de levar avante a grandiosa

Exposição do Mundo Português leva o in-

suspeito de qualquer simpatia por Salazar - o
historiador da Arte José Augusto-França - a
conferir-lhe "o mérito, muito justo, aliás,
de o considerar o grande criador histórico
e político do facto nacional das Comemo-
rações" do Duplo Centenário.

Entrementes, o modelo-padrão teve, pelo
menos, mais duas cópias: uma, encomen-
dada para o Instituto do Vinho do Porto; e

uma segunda, erguida na zona fronteira à

porta principal do Liceu Salazar de Lourenço
Marques, na então Província Ultramarina
de Moçambique.

Em ambos os casos estão colocadas em

espaços condicionados, que não em praças
ou locais públicos. Isto faz-nos reflectir sobre

um facto que, para gente de boa-fé, parece
indesmentível: Oliveira Salazar sempre foi
avesso ao culto da personalidade. Na esta-
tuária é disso exemplo eloquente.

Sobre serem reduzidas as obras que lhe

respeitam e em grande parte dos casos meras

cópias, elas foram criadas, na sua esmagadora
maioria, para espaços interiores e não para
um exaltamento em praça pública. Que re-
corde, apenas a estátua que lhe é dedicada, da
autoria de Leopoldo de Almeida, erguida no

jardim fronteiro ao Tribunal de Santa Comba

Dão, da qual falaremos adiante, é excepção.
Mas a iconografia salazarista, da autoria

de Francisco Franco, daria ainda mais um

exemplo. Trata-se do busto em mármore,
que se inaugura no átrio do Ministério das

Finanças em 28 de Abril de 1941 , data do seu
aniversário e comemorando a obra restaura-
cionista por ele levado a cabo. Antecedendo
o acto inaugural, o Presidente do Conselho
havia-se dirigido a uma multidão avaliada em
400 mil pessoas, concentradas na Praça do
Comércio e imediações, discursando "Todos

não somos demais para continuar Portugal".
Com a presença do Governo assistirá depois

ao descerrar do busto, sendo a sua presença
de assinalar, por muito rara em consagrações
semelhantes.

Como escreveu Joaquim Saial, para além
destas estátuas de corpo inteiro criadas por
Francisco Franco e Leopoldo de Almeida,
não se conhecem outras representações do



mesmo género. Sem embargo, Oliveira Sa-

lazar terá sido a personalidade mais repre-
sentada em bustos e medalhões na década
de 30 do século XX.
A estátua de Santa Comba

Como antes referido, a um segundo ar-
tista de grande nomeada se ficou devendo
outra estátua de corpo inteiro de Salazar,
só que, desta vez, sentado. Leopoldo de Al-
meida (1898/10/18-1975/4/28), já então
reconhecido escultor, foi incumbido pelo
Ministro da Justiça Antunes Varela de criar
um monumento destinado ao jardim fron-
teiro do Palácio de Justiça, a ser inaugurado
em Santa Comba Dão.

O autor personifica, juntamente com
Francisco Franco, uma referência na estatu-
ária política do Estado Novo. A ele se devem
inúmeras obras, entre as quais avulta esta,
criada em honra do mentor do regime po-
lítico vigente.

Seguindo de perto a excelente tese de
Doutoramento em Belas-Artes de Rita Maria
S. Mega da Fonseca, apresentada em 201 1

na Universidade de Lisboa, Leopoldo de
Almeida trabalhavajá em 1963 nos projectos
para o monumento. Para tanto, teve a felici-
dade ou o engenho de obter a colaboração
do modelo, algo raro, que aos sábados pela
manhã e por várias vezes, se deslocou a Be-
lém ao 'atelier' do escultor.

No ano seguinte haviajá produzido oito
modelos. Inicialmente, e por certo com algu-
ma inspiração na obra de Francisco Franco,
escolhera a representação do estadista com
borla e capelo (fig. 5) . Todavia, em reflexão
posterior, preferira figurá-lo com as vestes
civis de fato e gravata (fig. 6). Isto porque,
como opina Amoroso Lopes, Arquitecto
responsável pelo novo edifício do Tribunal
de Santa Comba, "foi já intenção do mes-
tre escultor dar à figura do Sr. Presidente
do Conselho uma expressão de trabalho,
expressão que tão bem traduz a sua vida ao
serviço do País".

Em finais de Março de 1965 a estátua
encontrava-se fundida nas oficinas de Ber-

nardino Inácio, como noticia o Diário de
Lisboa, e pronta para a inauguração (Fig. 7) .

Tal cerimónia veio a ter lugar, com pompa
e circunstância, a 28 de Abril seguinte, dia
de aniversário do homenageado.

Interpretando a figura esculpida, João
Medina, com o contumaz ferrete de uma
ideologia sinistra, afirma que ela simboliza
o "espírito autoritarista do Salazarismo".
Rita Mega da Fonseca, na tese citada, deli-
cadamente diz de seu parecer: "este retrato

representa um homem, pacatamente senta-
do, reflectindo e pensando, pronto para se

levantar a qualquer momento".
Como é sabido, e é bom não apagar a

memória, a estátua de Salazar, da autoria
de Leopoldo de Almeida, depois da onda
'libertária' levantada pelo Abril de 74, viu-se

"pintada de vermelho, depois de amarelo,
coberta com um pano preto até se chegar à

decapitação" (Fig. 8), como se descreve no
Diário de Lisboa de 8 de Fevereiro de 1975.

Mas a sanha vandálica não se deteve. Após
uma verdadeira saga (narrada em artigo
próprio e com a mesma assinatura, publicado
neste semanário a 1 7 de Janeiro de 201 7) , na

madrugada do dia 16 de Fevereiro de 1978
um engenho explosivo de média potência
destruiu a admirável obra escultórica.

Leopoldo de Almeida, que foi também
exímio medalhista, antes da sua obra maior
dedicada ao estadista, dele fizera dois meda-
lhões. Um, em 1934, raramente menciona-
do, moldado em bronze, assinado e datado,
tem como dimensões 44,00x44,00x3,00 (fig.
9). Ignora-se o número de cópias, não indi-
cadas no trabalho. Um segundo, encomen-
dado pelo Ministério das Obras Públicas,
destinou-se à barragem então baptizada de
Salazar e que, depois da implantação do

regime político actual, passou a ser chama-
da do Pego do Alte, situada na ribeira das

Alcáçovas, na bacia do Sado. A sua colocação
teve lugar quando aquele melhoramento
regional foi inaugurado, no dia 28 de Maio

del949(fig.lO).a
[conclui na próxima- edição]


