
 
 
 

                                                       
 
 
5 – CONCLUSÃO 
 
Termino este trabalho de investigação como comecei: no piso térreo do 
torreão norte do Convento de Mafra existe um museu de Escultura 
Comparada. Um espaço museológico em letargia, de acervo muito 
limitado, até em relação àquilo que seria o projecto inicial. Um museu que 
fechou as suas portas no preciso dia em que as abriu, e a partir daí só 
esporadicamente elas foram franqueadas por um ou outro curioso, o 
ocasional especialista, muito raramente para o público em geral, que 
desconhece a sua existência, e não terá sequer muitas razões ou estímulos 
para o querer visitar. É um museu no Convento de Mafra, não propriamente 
um museu em Mafra, pois nunca criou uma relação directa com a vila, e a 
própria ligação com o espaço conventual, real edifício joanino, e a tradição 
de escultura que lhe está associada, foi sempre demasiado ténue. Um 
museu que foi criado durante o Estado Novo, mas que não teve deste um 
enquadramento que o caracterizasse como projecto do regime, englobado 
numa filosofia de promoção e divulgação artística coerente e sistematizada; 
trata-se antes de um museu cuja essência nos chega do Romantismo, e 
passa para Portugal a muito custo, sucessivamente pedido por inúmeros 
homens ligados à Arte e à cultura, que levantaram a sua voz para invectivar 
um país onde estas são secundárias, vozes que normalmente são pouco 
escutadas, e se erguem no meio da indiferença geral. Diogo de Macedo e 
Ayres de Carvalho foram duas destas vozes, homens que se apaixonaram 
pela Beleza, pela nobreza de uma Arte que procuraram servir como 
paladinos, num espírito indubitavelmente romântico, generoso, mas 
inevitavelmente a depararem-se com dificuldades para conseguirem 
transpor os seus projectos para uma realidade bem distinta daquela que os 
inspirou. Dito de outro modo, uma coisa é conhecer as instituições e os 
artistas franceses, outra é tentar emular essa cultura em Portugal. 
A ideia de um museu de Escultura comparada, que se generalizou na 
Europa, e até no continente americano, não foi acompanhada no nosso país 
das condições que seriam necessárias e desejáveis para um projecto desta 



envergadura, que teria necessariamente de abarcar pelo menos os períodos 
e as escolas mais importantes ao longo dos séculos, para que fosse possível 
proporcionar ao público e aos estudantes um espaço que conseguisse, como 
os seus congéneres europeus, mostrar a riqueza e a beleza da arte 
escultórica ao longo dos tempos e, talvez mais decisivo, aproximar os 
portugueses da escultura portuguesa, da sua essência e originalidade, da sua 
evolução e das suas influências. Tal como afirmou Ramalho Ortigão, ao 
longo dos séculos os artistas portugueses souberam cinzelar e trabalhar a 
pedra com arte e intuição do Belo, e teria sido importante que o país o 
soubesse reconhecer. Só podemos imaginar como seria um espaço onde, à 
semelhança do Museu dos Monumentos Franceses, pudéssemos admirar 
num mesmo espaço museológico a nossa estatuária medieval românica e 
gótica, os belos portais e janelas manuelinos, os nobres brasões barrocos, a 
traça dos solares e palácios, a arquitectura das igrejas e catedrais.  
Esse espaço não é, evidentemente, o museu de Escultura comparada do 
Convento; mas este é mesmo assim o resultado do trabalho de alguém que 
amou a Escultura e a arte de trabalhar a pedra, e o fruto de vontades que 
lutaram para que um tal museu fosse possível, o que no caso de Ayres de 
Carvalho é de assinalar, até porque o Estado Novo, mais virado para uma 
hipotética identidade portuguesa do período medieval, nunca favoreceu os 
monumentos do Barroco – por isso, mesmo com todas as limitações que 
tem, ele é um testemunho eloquente do que é possível ser feito, quando 
essa vontade existe. Tal como está, é um museu de uma época, de uma 
conjuntura mental e cultural, que só por si é, a meu ver, imensamente 
instrutiva. 
Continuo a pensar que as premissas iniciais de Viollet-le-Duc mantêm 
alguma validade, desde que devidamente adaptadas à evolução das 
sociedades, como se viu no caso francês; penso mesmo que em Portugal, 
com a deficiente sensibilização cultural e artística que desastradamente 
contribui para a perda constante do nosso património artístico e cultural, 
este museu em Mafra deveria crescer para um projecto bem mais ambicioso 
que fosse capaz de motivar o público e o despertar para esse desígnio de 
preservação patrimonial, porque só se deseja conservar aquilo que se 
conhece e ama. Na altura em que escrevo começaram já os trabalhos de 
requalificação da zona envolvente do Convento de Mafra, visando limpar a 
zona de veículos e devolver ao monumento o espaço de que ele precisa 
para a sua dignidade e integração na vila, o que de resto Ayres de Carvalho 
várias vezes reclamou durante o seu tempo como responsável pelo PNM; 
será portanto um bom prenúncio para definitivamente pensar o real edifício 
com uma grandeza mais próxima da idealizada por D. João V e mais 
consentânea com a sua visão grandiosa. Mantendo algumas das premissas 
da abertura do MEC em Mafra, como a da descentralização, e a de que se 
devem potenciar os milhares de visitantes do PNM, penso que se deveria 



pensar num futuro projecto de um museu de Escultura com as necessárias 
condições para servir como o espaço por excelência da Escultura e da 
Arquitectura em Portugal. Como diria Ayres de Carvalho, espaço não falta. 
Este é um monumento que precisa de ser melhor integrado, compreendido 
e potencializado. Assim haja visão e capacidade para o fazer. 
 
Enquanto isso não acontece, parece-me que a actual direcção do PNM está 
no bom caminho no destino a dar ao espaço do museu. As salas e as peças, 
como foi referido, precisam de algumas obras de recuperação, e mesmo 
como está este é um espaço muito válido e a preservar. Faço votos de que 
os planos que existem se concretizem. Mas deixo à direcção do Palácio 
uma sugestão, que me parece de premente justiça: que, uma vez reaberto ao 
público, este passe a ser o Museu de Escultura Comparada ‘Diogo de 
Macedo’. 
 
Mafra, 27 de Fevereiro de 2010 – exactamente 46 anos depois da 
inauguração do museu em 27 de Fevereiro de 1964 
 
 
 
 

                                         


