
                                                
 

                                              
 
 
4 – O MUSEU DE ESCULTURA COMPARADA NO CONVENTO DE 
MAFRA 
 
“A mim, me parece que a escultura é a expressão de arte que em Portugal 
descreve a mais completa e mais característica linha de evolução 
ininterrupta, desde os primeiros monumentos arquitectónicos coevos da 
fundação da nacionalidade até aos nossos dias.” 
                    Ramalho Ortigão, A Escultura em Portugal, 1905 
 
 
4.1 – Os primeiros passos 
 
Tivemos oportunidade de conhecer a lenta evolução do processo que iria 
conduzir à criação de um museu de Escultura comparada, com alguns 
vultos da cultura nacional mais ligados à Escultura a intervirem no sentido 
de dotar o país de um espaço deste género ao longo da segunda metade do 
séc. XIX e primeira metade do séc. XX; estes pedidos, no entanto, de um 
modo geral, esbarraram com a indiferença dos poderes instituídos, quer 
porque, como vimos, não se constata uma política orientada nesse sentido 
por parte dos governos da fase final da Monarquia, da Primeira República 
ou do Estado Novo, quer porque no estrangeiro os museus deste tipo 
conheceram diversas dificuldades na sua existência, e atravessaram um 
período de indefinição marcado por vários problemas e por um progressivo 
desinteresse do público e mesmo dos especialistas, como terei ocasião de 
aprofundar mais à frente neste trabalho. Não obstante este estado de coisas, 
haverá quem continue a pugnar por este projecto, e a ambição de tantos 
anos de Diogo de Macedo acabará por ter um desenlace inesperado, de que 
de resto ele próprio ainda teve conhecimento, e que de todo lhe desagradou.  
Naturalmente que desde o primeiro momento, a capital é a escolha óbvia 
para a instalação deste museu; a Academia de Belas-Artes possuía um 
atelier de moldagens, o que, até pela sua natureza de escola (na altura), a 
fazia surgir como o local indicado para a organização do museu. No 



entanto, isso não irá acontecer, e o espaço museológico por que se esperou 
tantas décadas vai ser instalado algo longe da capital.  
Depois da publicação em 1919 do decreto da criação do museu em Diário 
do Governo, não houve qualquer iniciativa para o concretizar; tudo se 
manteve como antes, e o processo só conhecerá um novo impulso, embora 
indirectamente, no ano de 1931: José de Figueiredo e o pintor Luciano 
Freire organizaram em Paris a Exposição Portuguesa da Arte das Grandes 
Descobertas até ao séc. XX, no museu parisiense do Jeu de Paume, mostra 
que se saldou por um enorme sucesso e algum impacto na capital francesa, 
tendo constituído para muitos críticos daquele país uma revelação da arte 
portuguesa. O conservador do museu, André Dezarrois, escreveu mais 
tarde: “José de Figueiredo revelou a arte da sua pátria a toda a Europa, 
assegurando assim no mundo internacional dos especialistas e dos 
amadores, uma glória certa.” (1) Esta mostra, onde estiveram também 
expostas as famosas tapeçarias de Pastrana, descobertas por Reynaldo dos 
Santos e José de Figueiredo naquela vila de Castela em 1915, levou os mais 
destacados membros da ANBA a solicitar aos responsáveis franceses que 
correspondessem organizando uma exposição de arte francesa no nosso 
país. Sobre este evento escreveu Ayres de Carvalho: “Não passou muito 
tempo depois da Exposição do Jeu de Paume em 1931 (…) que a França 
não respondesse ao nosso apelo. Eu, como tantos dos nossos Artistas, 
ainda não tínhamos [sic] passado as fronteiras e era indispensável abrir as 
portas a uma grande lufada de ar puro, uma grande manifestação da Arte 
Francesa. De Maio a Junho de 1934 recordamos com emoção o que foi 
nos salões da Sociedade de Belas-Artes essa grandiosa exposição. Desde 
as mais belas tapeçarias do século XVII e XVIII aos bronzes de Rodin, 
Bourdelle, Maillol, Despiau ou Bernard, peças originais, não esquecendo 
as moldagens de esculturas do Louvre que o Estado em boa hora adquiriu. 
(…) Graças a José de Figueiredo, Reinaldo dos Santos, Francisco Franco 
e Diogo de Macedo, as moldagens de Escultura Francesa ficaram em 
Portugal. Um futuro Museu de Escultura Comparada estava na mente dos 
dirigentes de então desta Academia. Diogo de Macedo, até ao ano de 1940, 
iria percorrer todo o país orientando a formação dos moldes de muitos 
túmulos e esculturas escondidos pelos recantos das nossas igrejas e 
catedrais.” (2)  
 
                   ________________________________________ 
 
(1) - Apud Ayres de Carvalho, ‘Reynaldo dos Santos (1880 – 1970) Três 
Décadas na Presidência da Academia Nacional de Belas-Artes’, Revista da 
ANBA, 1980, p. 11. 
(2) - Ibidem, p. 17/18. 



Vemos assim um conjunto inicial de moldagens vindo de França, que o 
Estado português adquiriu devido ao pedido da ANBA, a formar o primeiro 
núcleo de um futuro museu de Escultura comparada, e a impulsionar a 
criação de moldes da arte portuguesa da responsabilidade também da 
Academia, cujos elementos pugnavam pela criação de um museu deste 
tipo, sobretudo Diogo de Macedo. Este movimento vai ter o seu capítulo 
seguinte com a realização da Exposição do Mundo Português, na 
Comemoração dos Centenários em 1940: “…o certame englobava três 
grandes secções: a parte histórica, compreendendo como pavilhões 
principais o de Honra e de Lisboa (Cristino), os da Fundação, Formação e 
Conquista e da Independência (Rodrigues Lima), dos Descobrimentos 
(Pardal Monteiro), da Colonização (Ramos), dos Portugueses no Mundo 
(Cottinelli) e, ligado a este, o de Portugal de 1940 (dirigido por Ferro); a 
parte de etnografia metropolitana com a sua reconstituição das aldeias 
portuguesas (Segurado) e o pavilhão da vida popular (Velosos Reis); e a 
parte colonial com a reprodução tipológica da vida ultramarina. O 
pavilhão do Brasil exprimia o glorioso prolongamento da nossa civilização 
atlântica. Ao lado da Torre de Belém, uma caravela reconstituída (por 
Leitão de Barros e Martins Barata) e o Padrão dos Descobrimentos davam 
sentido final, de modo pitoresco ou simbólico, à exposição, verdadeira 
Cidade Histórica de Portugal – que no meio das sombras da tormenta do 
mundo actual era o documento da consciência nacional da fé com que, 
forte do passado glorioso que celebrava, a Pátria afirmava a certeza 
inabalável do Futuro!  
As directrizes de Oliveira Salazar (‘grande criador histórico e político do 
facto nacional das comemorações’, na frase de Cottinelli), numa 
propaganda bem legítima do seu Governo, e o dinamismo do ministro das 
Obras Públicas, Duarte Pacheco, deram espírito e corpo à grande 
manifestação a que o mundo, em guerra de morte, imprimia um ar algo 
irreal e absurdo.” (3)  
A grande festa de família do EN iria ser também o receptáculo do trabalho 
de moldagens de Diogo de Macedo e da sua oficina, assim como de alguns 
trabalhos realizados em Coimbra, no final do séc. XIX, sobre originais do 
mosteiro de Santa Cruz, nomeadamente o famoso púlpito do mestre francês 
Nicolau Chanterenne, bem como um baixo relevo do Claustro do Silêncio 
do mesmo mosteiro. Integrada no programa das comemorações, realizou-se 
paralelamente no Museu das Janelas Verdes uma exposição dos Primitivos 
Portugueses, semelhante à que tinha tido êxito em Paris, 9 anos antes, à 
qual se juntou a mostra destas moldagens, com o intuito de representar uma  
                   ________________________________________ 
 
(3) - José-Augusto França, A Arte em Portugal no Século XX (1911 – 
1961), 4ª edição, Lisboa, Livros Horizonte, 2009, p. 155. 



história da escultura portuguesa medieval. Esta mostra foi proposta à 
comissão dos Centenários pela ANBA, e organizada pelo seu presidente, 
Reynaldo dos Santos, e por Diogo de Macedo, com um duplo objectivo, 
como o explicou o próprio escultor, ao afirmar a originalidade da nossa 
escultura, e o modo como gravou na pedra a nossa mais profunda 
identidade: “Eis a razão principal desta exposição de retábulos, imagens e 
túmulos, moldados sobre os originais da vasta escultura portuguesa, aqui 
no limiar da Exposição dos Pintores Primitivos de Portugal.  
Quando a Academia Nacional de Belas Artes propôs a organização destas 
duas exposições à Comissão Nacional dos Centenários, outro fim tinha 
também em vista, por ser um desejo já antigo de todos os artistas, com a 
exibição destas moldagens em gesso: a criação de um museu especial de 
escultura, por meio de comparações.” (4) Para Macedo e para os membros 
da Academia, os Centenários representaram portanto uma magnífica 
oportunidade para dar o impulso que faltava para a criação do museu por 
que lutavam há tantos anos, impulso que vinha na sequência da exposição 
de arte francesa de 1934, e do excelente conjunto de moldagens do Louvre 
que conseguiram que ficasse em Portugal. Mas terminadas as festividades, 
desmontaram-se os pavilhões, e as moldagens foram armazenadas nas 
arrecadações do museu das Janelas Verdes, umas, outras no Mosteiro dos 
Jerónimos, onde iriam permanecer por mais de duas décadas, em 
deficientes condições, como iremos ver. “O que ficou, portanto, das 
célebres Comemorações Centenárias de 1940? A belíssima exposição de 
moldagens de que Diogo de Macedo foi a alma e o executante sempre bem 
alicerçado na Academia e no seu Presidente, Reynaldo dos Santos.” (5) 
Terminada a festa em Belém, logo o projecto do museu de Escultura 
comparada volta a cair naquele estado difuso de inércia e indiferença que 
tem infelizmente caracterizado a cultura portuguesa durante a maior parte 
da sua existência, e as coisas só vão mudar bastante tempo mais tarde, com 
a ida para Mafra do jovem pintor Armindo Ayres de Carvalho (1911 – 
1997).  
 
4.2 – Ayres de Carvalho: no ermitério de Mafra, a solução 
 
Ayres nasceu no Porto, e com 18 anos entrou para a Escola Superior de  
 
                   _________________________________________ 
 
(4) - Diogo de Macedo, Exposição de Moldagens de Escultura Medieval 
Portuguesa, 11 de Junho de 1940, Lisboa, Comemorações dos Centenários, 
Museu das Janelas Verdes, 1940, p. 7/8. 
(5) - Ayres de Carvalho, ‘Reynaldo dos Santos…, p. 18. 



Belas Artes de Lisboa; a partir de 1934 já expõe várias obras, concluindo o 
curso de pintura no ano seguinte, tendo-se tornado de imediato professor do 
Ensino Técnico Profissional, ofício que desempenhou até 1947, a par da 
participação em várias exposições e concursos. Em 1960 publicou a sua 
obra de investigação mais notável, D. João V e a Arte do seu Tempo, em 
dois volumes editados pelo autor, trabalho que foi galardoado com o 
prémio José de Figueiredo da Academia Nacional de Belas-Artes, e 
também premiado pela Fundação Gulbenkian. O mesmo prémio José de 
Figueiredo da ANBA voltou a ser-lhe atribuído em 1971, agraciando o seu 
trabalho de investigação As Obras de Santa Engrácia e os Seus Artistas. 
Alguns meses depois da abertura do Museu de Escultura Comparada foi 
transferido para a Ajuda, embora mantendo o cargo de conservador do 
Palácio Nacional de Mafra; de resto, queixar-se-ia mais tarde, por diversas 
vezes, da sua falta de tempo e de meios para exercer condignamente o seu 
trabalho. Também no palácio da Ajuda desenvolveu um trabalho muito 
importante na reorganização das salas onde se acumulava espólio não 
classificado, e outras que simplesmente serviam de arrecadação; em 
entrevista ao jornal Expresso, de 17 de Agosto de 1974, descreve o 
deplorável estado de conservação deste palácio. De entre as suas várias 
publicações, registem-se os roteiros dos palácios de Mafra e da Ajuda, 
editados em 1972. Em 1980 foi eleito presidente da Academia Nacional de 
Belas Artes, cargo que exerceu até 1995. (6)  
 
 

                                             
                              Ayres de Carvalho, In Boletim da CMM, 1992 
 
 
 
                    ________________________________________________________________ 
 
 
(6) - Cf. Manuel Gandra, ‘Ayres de Carvalho – Nota Bio-Bibliográfica e 
Artística’, In Boletim Cultural 1992, Câmara Municipal de Mafra, 1992, p. 
209 – 221. 
 
 



 
 

           
                        Mineiros de Volfrâmio, Ayres de Carvalho, 1944 
 
 
O seu trajecto profissional e pessoal vai mudar em 1947, ano em que é 
nomeado conservador interino dos Palácios Nacionais, e especificamente 
Conservador do Palácio Nacional de Mafra. Desenvolvendo de imediato 
um considerável e meritório trabalho de reorganização e conservação das 
vetustas e desoladas salas do Convento, o novo conservador começa 
gradualmente a por de lado os pincéis e a criação artística, para se dedicar 
de corpo e alma às novas e exigentes tarefas que se lhe depararam nas suas 
novas funções. A par desta acção, Ayres de Carvalho envolve-se 
profundamente no estudo da arte que embeleza o edifício real joanino, 
especialmente a escultura italiana encomendada pelo Rei Magnânimo. 
Como consequência lógica da sua estadia prolongada na vila de Mafra, o 
conservador do palácio foi naturalmente criando amizade com alguns dos 
notáveis da terra, nomeadamente com uma das suas mais populares e 
influentes figuras, o médico e benemérito Carlos Galrão, ou estudiosos 
locais como José Valentim Mangens e Alberto Resina, convivendo em 
amigáveis tertúlias sobre a história da região e do real monumento. 
Constatando que, como resultado da sua acção no convento, algumas salas 
do imenso cenóbio ficaram devolutas, Ayres de Carvalho terá a partir de 
determinada altura começado a pensar na possibilidade de nelas instalar um 
museu de Escultura comparada. Ligado à Academia de Belas Artes, da qual 
se tornará Académico efectivo em 1964, amigo de Diogo de Macedo, de 
Reynaldo dos Santos, do influente museólogo João Couto, obviamente que 
estava plenamente consciente do anseio velho de muitas décadas da criação 
de um espaço museológico desta natureza, e da necessidade da sua 
concretização. A génese da localização do Museu em Mafra é nesta altura 
muito difícil de definir com exactidão, embora não tenha actualmente 
muitas dúvidas de que Ayres de Carvalho esteja no seu âmago. O facto é 



que tão cedo como em 1951, em correspondência de 26 de Abril e 23 de 
Maio dos Monumentos Nacionais se começa a aventar a hipótese desta 
solução, o que indica que ela já estaria a ser considerada há pelo menos 
alguns meses: “…duas salas, junto ao átrio de entrada do público, que se 
afiguram indicadas para a localização das maquetas em gesso das 
esculturas que vão sendo executadas por estes Serviços. (…) Se assim fosse 
julgado conveniente, poderia também ser instalado em Mafra o Museu de 
Arte Comparada, a constituir com as cópias em gesso que serviram 
quando da exposição do Mundo Português e que se encontram 
armazenadas no Mosteiro dos Jerónimos.” (Anexo 1) 
A colocação das peças no Mosteiro dos Jerónimos indica que se chegou a 
pensar neste local para instalar o museu (Anexo 2), mas Ayres vai fazer 
pender a balança para Mafra: tendo sido colocada nesta altura a hipótese de 
se guardarem em Mafra os moldes feitos pelos Monumentos Nacionais 
sobre esculturas, que depois da Exposição de 1940 continuaram a ser feitos 
sob a direcção de Diogo de Macedo, agora já de obras posteriores ao 
período medieval (esculturas não especificadas neste documento, e sobre as 
quais não tenho de momento outros dados, a não ser que com toda a 
probabilidade se tratava de obras contemporâneas), naturalmente que esta 
proposta foi estudada em conjunto com o conservador do PNM; 
possivelmente por sugestão deste, terá surgido assim a ideia de criar ali o 
futuro museu. Um documento do mês seguinte, de 6 de Junho, elaborado 
pelo próprio Diogo de Macedo, traz mais informações importantes; 
solicitado pelos Monumentos Nacionais a dar a sua opinião sobre esta 
proposta, Macedo, escrevendo como técnico da Junta Nacional de 
Educação, conclui: “Partindo-se do princípio de que o Estado não possui 
em Lisboa edifício suficiente e devoluto para arrecadação – e possível 
exposição – dos modelos em gesso das estátuas que têm sido executadas 
para o mesmo Estado, a quem pertencem esses referidos modelos 
originais, não consideramos desacertado que eles sejam conservados e 
guardados no piso térreo do Torreão do Mosteiro de Mafra, onde poderão 
ser expostos ao público, depois do Conservador daquele Monumento 
Nacional os distribuir convenientemente para esse fim. 
Quanto às reproduções de esculturas antigas que se destinam com as 
respectivas formas a um futuro Museu de Escultura Comparada, achamos 
preferível que se conservem nos recintos aonde estão, no edifício dos 
Jerónimos, atendendo à fragilidade de muitas peças, que os transportes 
irremediavelmente danificariam ou mesmo anulariam de todo, nos fins 
para que foram executados.” (Anexo 3) 
Estas recomendações de Diogo de Macedo não contribuiriam para a 
localização do museu em Mafra, embora a sua concordância com a 
utilização do Convento como depósito fosse premonitória; mas o processo 
continuará a desenvolver-se lentamente nos anos seguintes. E irá conhecer 



um decisivo desenvolvimento precisamente através do Dr. Carlos Galrão, 
cujo sobrinho, em segundo grau, era o Engenheiro Arantes e Oliveira, 
ministro das Obras Públicas de Salazar. Numa conversa com este 
responsável governamental, segundo foi relatado pelo próprio Ayres, o 
projecto começou desde logo a ganhar forma: “Nós apenas lhe dissemos 
[ao Eng.º Arantes e Oliveira] ser possível instalar aqui o dito Museu em 
grandes salas até então destinadas a arrecadações de madeira e trastes 
velhos e inúteis, ou ferro-velho. Em pouco mais de um ano, e com muito 
entusiasmo, aos 31 de Dezembro de 1962, já o museu se encontrava de pé 
e seguia para a Academia de Belas Artes e para o seu então Presidente, 
Prof. Doutor Reynaldo dos Santos, um ofício, em que, como membro da 
Comissão Instaladora, e também já Vogal correspondente da mesma 
Academia, lhe comunicava a sua breve abertura ao público.” (7) Com o 
empenhamento pessoal do ministro, o processo foi portanto bastante 
rápido. Vemos assim que, apesar de tudo ter indicado que o museu de 
Escultura comparada, a existir, deveria abrir em Lisboa, a sua efectivação 
acabou por acontecer, com inusitada brevidade, e provocando considerável 
surpresa, em Mafra. Disso mesmo deu conta o próprio Ayres de Carvalho, 
ao recordar uma ‘tarde triste’ no MNAA, numa tertúlia dirigida por João 
Couto, em data que o autor não precisa, mas pouco antes de 19 de 
Fevereiro de 1959, dia da morte de Diogo de Macedo: “Recordo a tristeza 
e quase indignação de Diogo de Macedo, o notável renovador e dirigente 
do velho Museu de Arte Contemporânea, hoje infelizmente degradado e 
quase desfeito…procurava a todo o custo que o seu querido Museu de 
Escultura Comparada, já com as suas peças e moldagens atiradas a monte 
pelos Jerónimos, ficasse em Lisboa lado a lado da Academia de Belas-
Artes, ali, a dois passos do Chiado…” (8) O conservador do palácio de 
Mafra não parece ter dado ao seu desiludido colega grandes pormenores ou 
explicações das razões desta localização, talvez não querendo assumir a sua 
directa responsabilidade na decisão, mas ‘prometendo-lhe solenemente’ 
cumprir a sua vontade de dotar o museu das melhores condições possíveis. 
Pouco tempo depois, falecia Diogo de Macedo, a 19 de Fevereiro de 1959, 
sem ter visto concretizado o seu velho anseio. Fácil é concluir, parece-me, 
que com o processo de organização do museu em Lisboa a arrastar-se anos 
a fio sem solução à vista, Ayres de Carvalho aproveitou o conhecimento 
com o ministro das Obras Públicas, e a ligação deste a Mafra por laços  
                   __________________________________________ 
 
(7) - Ayres de Carvalho, ‘O Museu de Escultura Comparada e Diogo de 
Macedo (1889 – 1959) Por Ocasião do Centenário do seu Nascimento’, In 
Revista da Academia Nacional de Belas-Artes, nº 13, Lisboa, Novembro 
1995, p. 127. 
(8) – Ibidem, p. 125. 



familiares, para transferir o projecto para a vila onde exercia o seu ofício de 
conservador, ligando o museu ao próprio monumento real, no que foi 
entusiasticamente apoiado pelo seu amigo e companheiro de tertúlia, o 
influente Dr. Carlos Galrão, que provavelmente terá tido algum peso na 
decisão do ministro seu sobrinho. Naturalmente que esta opção, que parece 
ter surpreendido os meios ligados à cultura e à museologia, se revelaria 
polémica, como ficou bem patente na reacção desolada do próprio Diogo 
de Macedo. O crítico de arte Ernesto de Sousa (1921-1988) faria mais tarde 
este comentário: “Esse museu [de escultura comparada] foi recentemente 
criado em Mafra. São para louvar o apuro da arrumação e o cuidado 
museológico com que se arquivaram os – infelizmente – poucos espécimes, 
todos de excelente execução. Lamenta-se, porém, a falta de um bom 
catálogo e, sobretudo, que o museu tenha sido instalado em Mafra, porque 
assim se afastou dos centros universitários uma instituição cujo mérito é 
essencialmente pedagógico.” (9) De facto, este é o argumento mais 
significativo contra a escolha de Mafra: sendo uma instituição 
eminentemente didáctica, faria sentido ser instalado junto da Academia 
Nacional de Belas-Artes, em cujo edifício, o antigo Mosteiro de S. 
Francisco, funcionava já também a Escola Superior de Belas Artes. Na 
minha opinião, o problema coloca-se porque, como se viu, não existia um 
coerente projecto museológico que incluísse a abertura de um espaço de 
escultura comparada, pelo que a sua organização se manteve indefinida 
durante décadas, sem a vontade política de accionar os mecanismos 
necessários para a sua efectivação. Este facto era ainda mais acentuado pela 
permanente falta de condições das velhas instalações da Academia. Uma 
indefinição que permitiu que algumas boas vontades locais, juntamente 
com o impulso decisivo de Ayres de Carvalho, certamente a querer ligar o 
seu nome à realização de um objectivo há tanto tempo idealizado, levasse à 
abertura de um museu que ficou desde logo fora do circuito da capital, com 
os custos daí decorrentes. A vontade de descentralização, bem como de 
valorizar ainda mais o real monumento de Mafra, foi perfeitamente 
louvável, mas inevitavelmente teria vários contras num país tão 
centralizado na capital. No início da década de 60, recorde-se, Mafra é 
ainda um lugar relativamente longe de Lisboa: não havia auto-estrada, nem 
ligação de caminho-de-ferro. Apenas algumas camionetas de transportes 
públicos, e uma estrada que não primava pela melhor qualidade. O próprio 
Ayres de Carvalho fala repetidamente do seu trabalho e da vila como um 
desterro, um ermo, na pasmaceira da Mafra desse tempo, desterrado em 
Mafra, como um anacoreta, como um eremita, o meu isolamento mafrense,  
                   __________________________________________ 
 
(9) - Ernesto de Sousa, Para o Estudo da Escultura Portuguesa, Lisboa, 
Livros Horizonte, 1973, 2ª edição, p. 55. 



no deserto mafrense, uma tal desolação, etc., muito significativas do que 
era a realidade local desta época, sobretudo para quem estava habituado aos  
grandes centros de Lisboa ou do Porto. (10) 
O principal argumento avançado por Ayres de Carvalho para a abertura do 
museu nesta vila assenta na tradição da Escultura mafrense, ideia que aliás 
terá sido incrementada à medida que o conservador do palácio avançava no 
conhecimento dessa tradição, tendo já publicado em 1950 o estudo A 
Escultura em Mafra, com o qual concorreu, sem ganhar, ao prémio José de 
Figueiredo, atribuído pela Academia Nacional de Belas-Artes.  
Num ofício de 12 de Março de 1958, dirigido à Direcção-Geral da Fazenda 
Pública, dependente do Ministério das Finanças, a proposta é oficialmente 
feita pela primeira vez, notando-se que o projecto ainda não estava 
perfeitamente definido, mas apontando já para um conjunto de salas a 
serem restauradas pela Direcção Geral dos Monumentos Nacionais: “O 
aproveitamento dessas salas (…) teria a vantagem de servir para um 
Museu de Escultura Contemporânea a organizar com a colaboração da 
citada Direcção Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Seria então 
feita a recolha de todas as maquetas, estudos, e estátuas em gesso e barro, 
dispersas por oficinas de escultores e arrecadações de Obras Públicas e 
que serviram de modelos para tantos monumentos levantados no País e 
Províncias Ultramarinas (…). A sua apresentação neste Monumento seria 
uma continuidade feliz da Escola Setecentista de Escultura que aqui 
persistiu até à extinção das Ordens Religiosas, de que temos tantos 
exemplares expostos e como tal o único museu do país.” (Anexo 4) 
Aquando da abertura do museu, num texto oficial de apresentação do novo 
espaço, a chamada plaquete, escrito por Ayres de Carvalho, é retomada 
esta noção de continuidade: “Sendo o Monumento de Mafra, como é óbvio, 
o mais rico Museu de Escultura Setecentista, tanto italiana como nacional, 
onde aprenderam e se formaram os nossos melhores Artistas desse tempo, 
foi a sua escolha das mais felizes para acolher um tão importante núcleo 
de moldagens reproduzindo obras-primas de várias épocas, estilos e 
nacionalidades. Será sem dúvida, a dois passos do bulício da capital, não 
só um lugar preferido pelos estudiosos e por aqueles que desejam 
tranquilidade e recolhimento espiritual, como também pelos milhares de 
visitantes nacionais e estrangeiros que anualmente afluem a este Palácio 
Nacional.” (Anexo 5) 
 
                   __________________________________________ 
 
 
(10) - Cf., por exemplo, a comunicação ‘Por Ocasião do Tricentenário do 
Nascimento do Rei D. João V’, In Revista da Academia Nacional de Belas-
Artes, nº 12, Lisboa, Novembro de 1995, p. 50. 



Foi assim esta nobre tradição da escola de Escultura de Mafra invocada 
para criar no Convento o Museu de Escultura Comparada. Já mais perto da 
sua inauguração, no dia 1 de Março de 1963, Ayres de Carvalho responde a 
uma pergunta do jornalista do periódico mafrense O Jovem, numa 
entrevista a propósito da visita a Mafra do ministro das Obras Públicas, 
sobre o motivo da instalação na vila deste museu: “Simplesmente, porque 
apesar de ter sido lavrado um Decreto para a sua fundação no ano de 
1919 e em 1940, por ocasião da Comemoração dos Centenários se ter 
conseguido reunir e expor muitas das moldagens de Escultura Medieval, 
tendo pugnado pela sua criação o malogrado Escultor e Crítico de Arte, 
membro ilustre da Academia Nacional de Belas Artes, Diogo de Macedo, e 
até hoje ter ficado por assim dizer tudo esquecido. Todo o recheio que 
agora se conseguiu trazer para Mafra estava no mosteiro dos Jerónimos, 
sujeito a perder-se e a danificar-se, e Sua Excelência o Ministro das Obras 
Públicas pensando e muito bem que o Monumento de Mafra pelas suas 
proporções poderia servir para o efeito e ainda pelas suas tradições, pois 
como todos sabem aqui se fundou uma Escola de Arte e se formaram tantos 
Artistas, meteu mãos à obra e tem sido o grande impulsionador de mais 
este melhoramento para Mafra.  
A acrescer a esta circunstância há ainda a considerar o número crescente 
de visitantes nacionais e estrangeiros, que hoje se conta por muitos 
milhares, que visitam este Palácio Nacional, ao passo que se fosse 
instalado em Lisboa é de crer, a avaliar pelo número ínfimo dos que 
visitam o nosso melhor e mais belo Museu do país, o de Arte Antiga, nas 
Janelas Verdes, que o público nem chegasse a aperceber-se da sua 
existência.” (11) À filiação com a tradição escultórica mafrense, junta-se 
um claro desejo de descentralização, e acima de tudo de uma total ligação 
ao monumento real, um eco algo esbatido da grandiosa visão de D. João V 
em criar um centro de arte, beleza e cultura como afirmação do poder real e 
do beneplácito régio ao engrandecimento espiritual de Portugal. 
O tópico da descentralização iria de novo aflorar numa visita de alguns 
membros do governo ao museu, no que terá de se considerar a abertura 
oficial deste espaço, como se verá, em 28 de Fevereiro de 1964; dirigindo-
se aos governantes e à imprensa presente, o conservador do Palácio não se 
esqueceu de voltar a focar este assunto, como refere a reportagem de um 
periódico sobre o evento: “Referindo-se [Ayres de Carvalho] a algumas  
opiniões que discordam da localização do Museu em Mafra, afirmou ser de 
toda a vantagem que este se encontre ali, não só porque o Palácio é o 
nosso mais rico Museu de escultura setecentista, mas também porque a 
 
                   _________________________________________ 
 
(11) – Jornal de Mafra O Jovem, 1 de Março de 1963. 



 
 
necessidade de fomentar o turismo obriga a certa dispersão dos nossos 
principais motivos de interesse artístico.” (12)  
 
4.3 - A Acidentada Abertura do Museu 
 
Recorde-se que, depois de ter sido sugerido o Convento de Mafra no início 
de 1958 para local de instalação do novo museu, Ayres de Carvalho elabora 
uma proposta oficial para que se efective a sua criação no PNM, como já 
foi referido; e o facto é que ao longo deste ano essa decisão começa a surgir 
como provável, como se pode concluir pelo conteúdo de dois documentos, 
de 20 de Junho e de 10 de Julho: “Existem numa dependência anexa no 
claustro do Mosteiro dos Jerónimos diversas reproduções de estátuas e 
diversas peças de Monumentos, que foram restauradas, e noutra 
dependência, peças que ainda aguardam restauro. Como se trata de peças 
delicadas, pois são gessos e esta Secção tem conhecimento que se projecta 
a sua arrumação definitiva num Museu a instalar em Mafra, toma a 
liberdade de sugerir a V.ª Ex.ª que as reproduções já restauradas que se 
encontram nos Jerónimos, para lá sejam conduzidas e guardadas 
devidamente.” (20 de Junho) 
“Existem no Convento de Mafra diversas salas no piso térreo, sem 
aplicação imediata, com fácil acesso ao público e em boas condições para 
receber este conjunto que, tal como se afirmou já, tem inegável interesse 
para estudo.  
Nesta conformidade temos a honra de propor a V.ª Ex.ª que os modelos 
sejam transferidos para o Convento de Mafra o que permitirá garantir a 
sua salvaguarda e, num futuro próximo, permitirá ainda encarar a criação 
de um Museu de arte comparada. Este facto, além do seu interesse próprio, 
contribuirá em última análise para a valorização do Convento de Mafra.” 
(10 de Julho) (Anexo 6) 
Poucos dias depois, em documentos de 24 e 30 de Julho de 1958, já se 
trocam plantas com a localização das salas destinadas ao museu, podendo 
considerar-se que a decisão definitiva da sua criação e localização em 
Mafra está tomada. Recorde-se que meses depois, em data não  
especificada, Ayres de Carvalho já informa Diogo de Macedo desta 
decisão, com o desagrado deste, como tivemos ocasião de ver. Aliás, a 
correspondência de dia 30 indica que em breve se iniciarão as obras de 
limpeza e preparação das respectivas salas que serão as suas dependências.  
 
                   __________________________________________ 
 
(12) – Diário de Lisboa, 28 de Fevereiro de 1964. 



Em Setembro desse ano, um despacho do ministro das Obras Públicas, 
Eng.º Arantes e Oliveira, sobre as referidas obras, diz sintética e 
significativamente ‘Dê-se urgência’.  
As salas onde iria ser instalado o Museu de Escultura Comparada, junto do 
átrio de entrada do público visitante, que incluem o espaço do torreão norte 
ao nível térreo, tiveram várias utilizações anteriores, incluindo posto dos 
CTT e os serviços de turismo da Câmara Municipal de Mafra (CMM), 
tendo estes aí cessado as suas funções no início da década de 50; a partir 
dessa data, foram apenas usadas como arrecadação, ficando portanto 
disponíveis para as novas funções para elas pensadas pelo conservador do 
Palácio. No entanto, vai surgir um problema com um conflito entre este e a 
CMM, devido a esta ter instalado por decisão sua, e sem autorização 
superior da direcção dos Monumentos Nacionais (MN), uma biblioteca 
municipal, em divisões onde Ayres de Carvalho tencionava também 
colocar o museu, mesmo ao lado das salas que o museu irá efectivamente 
ocupar. Quando as obras de recuperação das salas avança e os planos já 
estão em andamento, a existência da referida biblioteca surge naturalmente 
como um entrave; começam de imediato as diligências dos MN no sentido 
da CMM libertar este espaço, mas curiosamente o processo arrasta-se 
durante anos a fio sem haver qualquer solução.  
Em 6 de Fevereiro de 1959 uma comunicação dos MN inicia as 
hostilidades: “Está prevista a instalação do MEC, no andar térreo do 
Torreão Norte do PNM. (…) …que seja oficiado à Direcção-Geral da 
Fazenda Pública, para que diligencie junto da CMM no sentido de serem 
desocupadas as salas (…) onde actualmente se encontra a Biblioteca 
Municipal. (…) Afigura-se que as instalações em causa, da posse da CMM, 
poderiam ser instaladas em dependências do lado sul do Convento, ou em 
qualquer outro local mais apropriado ainda.” (Anexo 7) 
No dia 1 de Abril, ainda sem qualquer resultado prático, os mesmos 
serviços insistem: “…cumpre-me levar ao conhecimento de V.ª Ex.ª que 
não foram ainda libertas as dependências do piso térreo do Convento de 
Mafra, ocupadas pela respectiva Câmara Municipal e cuja entrega é 
urgente e indispensável para prosseguimento das obras em curso. 
Não se compreende a resistência que a Câmara oferece à restituição das 
dependências em causa, tanto mais que o auto de posse feito no Palácio de 
Mafra em 15 de Outubro de 1932 era bem claro nos termos em que 
autorizava a cedência das salas à Comissão de Iniciativa e Turismo 
somente a título precário e caducando. Sem mais formalidades, logo que 
fosse dada outra aplicação às salas, se extinguisse a referida Comissão, ou 
as mesmas fossem necessárias para os serviços do Palácio. 
Ora, verifica-se que as dependências em questão não estão já ocupadas 
pelos serviços para que foram cedidas e são, também, indispensáveis para 



cumprimento do plano que determinou a instalação, no local, do Museu de 
Arte Comparada. 
Nestes termos e para que o citado plano se não deixe de cumprir, ousamos 
solicitar todo o interesse de V.ª Ex.ª, junto da Direcção-Geral da Fazenda 
Pública, no sentido de ser dada rápida resolução ao presente caso, cuja 
demora causa sérios embaraços ao ritmo normal dos trabalhos.” (Anexo 
7) 
Quase dois meses depois, a 27 de Junho, nova missiva dos MN: “…ainda 
actualmente continua por resolver o problema da transferência da 
Biblioteca Municipal para as dependências ocupadas pela Câmara no lado 
sul do Monumento, continuando assim gravemente comprometidos os 
trabalhos em curso no torreão Norte cujo rés-do-chão se destina às futuras 
instalações do MEC. 
Pelo exposto, resta-nos mais uma vez rogar os bons ofícios de V.ª Ex.ª no 
sentido de novamente diligenciar junto daquela Exma. Entidade com vista 
a obtermos finalmente as condições mínimas necessárias à continuação 
dos nossos trabalhos nessa zona do Convento – no momento presente, tão 
comprometidos ainda.” (Anexo 7) 
O facto é que este problema acabou por nunca se resolver, já que algo 
inexplicavelmente a CMM não retirou daquele local uma biblioteca cujo 
recheio era muito limitado e só abria ao público à noite. Ayres de Carvalho 
reclamou inúmeras vezes, especialmente em correspondência oficial com 
os diversos serviços dos MN, mas sempre em vão. O responsável pela 
biblioteca municipal era o funcionário da CMM José Guilherme Ferreira de 
Assunção, que tinha antes sido terceiro bibliotecário da biblioteca 
conventual do Palácio; Guilherme de Assunção era também comandante do 
Terço Independente de Infantaria da Legião Portuguesa, cujas instalações 
tinham sido precisamente nas dependências onde nesta altura se encontrava 
a biblioteca municipal. Tendo-se incompatibilizado desde muito cedo com 
Ayres de Carvalho, recusou-se sempre a ceder o espaço que administrava 
para as previstas salas do museu, recusa que teve o apoio tácito da CMM. 
Refira-se que Guilherme de Assunção escreveu alguns trabalhos sobre 
Mafra, como por exemplo o livro Efemérides de Mafra, editado pela 
Câmara Municipal em 1967. 
 O resultado foi que um enorme número de moldes que foram enviados 
para o PNM com destino ao Museu de Escultura Comparada não tinha 
espaço para a sua colocação, a começar por um núcleo de peças da 
Renascença italiana, que deveria fazer parte da exposição original, e foram-
se amontoando peças em diversas dependências do Palácio, primeiro no 
claustro norte, depois noutras salas, a ponto de isso se tornar num problema 
para o próprio fluxo de visitantes, e levar o director nos anos 80, Marques 
da Gama, a tomar uma resolução que iremos conhecer mais à frente. 



Esta guerra surda entre a CMM e o conservador Ayres de Carvalho teve um 
paralelo interessante num episódio curioso, agora com os Monumentos 
Nacionais, que me parece muito revelador da atitude que as instituições 
sempre pareceram ter em relação a este espaço museológico. Desde a 
inauguração do museu, a réplica do túmulo de D. Fernando, cujo original 
está no Museu do Carmo, em Lisboa, de consideráveis dimensões (lembro 
que se trata de réplicas moldadas directamente sobre os originais), foi 
colocada no átrio de entrada do público no PNM, alegadamente por falta de 
espaço para a colocar no interior de uma das salas; dado que mais tarde esta 
peça foi recolhida no museu, esta decisão parece indicar um protesto 
velado pelo facto de as restantes dependências não terem sido 
disponibilizadas, como solicitado, pela CMM. O facto é que um túmulo 
destas dimensões colocado no átrio de entrada do público é uma nota 
dissonante, e isso acabou naturalmente por se tornar polémico. No dia 3 de 
Março de 1975 o director geral dos MN enviou uma missiva ao 
conservador do PNM solicitando a remoção da peça: “Encontrando-se há 
longo tempo depositado no átrio de entrada do PNM um modelo em gesso 
do Túmulo de D. Fernando, solicitam-se os bons ofícios de V.ª Ex.ª junto 
da Direcção Geral da Fazenda Pública, no sentido de que aquela peça seja 
removida do local onde se encontra, para uma das salas do MEC. 
Pelas fotografias que se juntam pode bem avaliar-se o aspecto insólito que 
apresenta o referido modelo no espaço onde está colocado.” (Anexo 8) 
 
 
 

     



     Túmulo de D. Fernando no átrio norte, foto de 1975; a porta que se vê aberta dá para a actual 
bilheteira e ponto de venda, sendo na altura ocupada pela biblioteca municipal. O MEC está em portas 
que não se vêem à esquerda, sendo portanto as salas contíguas. 
 
A Direcção Geral da Fazenda Pública respondeu em meados do mês 
seguinte, Abril: “Tenho a honra de informar V.ª Ex.ª de que, segundo o 1º 
Conservador dos Palácios e Monumentos Nacionais, o modelo em gesso do 
túmulo de D. Fernando não pode ser colocado no MEC devido às suas 
grandes dimensões e à disposição das espécies já ali colocadas. 
Esta Direcção-Geral vai averiguar se é possível a ampliação das 
instalações do referido Museu.” (Anexo 8) 
Os MN não desistem, e poucos dias depois, em 22 de Abril, o seu director 
insiste junto da Fazenda Pública: “…informo V.ª Ex.ª que se julga 
indispensável a remoção daquele elemento – ainda que provisoriamente 
para uma arrecadação – pois a dignidade do Monumento Nacional em 
causa assim o exige. Por outro lado, e em reforço do nosso ponto de vista, 
deverá acentuar-se que se considera de muito maior importância não 
perturbar aquele espaço arquitectónico com a presença insólita do túmulo, 
do que a exposição daquela peça, no contexto do MEC instalado em 
Mafra.” (Anexo 8) 
Este confronto algo caricato vai-se prolongar por mais alguns meses, e em 
29 de Janeiro de 1976 a Direcção-Geral da Fazenda Pública responde de 
um modo mais completo aos MN: “Visto o modelo de gesso do túmulo de 
D. Fernando fazer parte do fundo do MEC, ouviu esta Direcção-Geral a 
dos Assuntos Culturais, em virtude de o Museu estar sob a sua jurisdição, 
sobre o problema da arrecadação da referida peça. Aquela Direcção-
Geral é de opinião que o modelo não deverá ser removido quer para uma 
das salas de exposição do MEC quer para as arrecadações do mesmo, não 
só por absoluta falta de espaço, como pela extrema fragilidade da peça. 
Afigura-se àquela Direcção-Geral que o lugar adequado para expor o 
túmulo seria o local onde se encontra a Biblioteca Municipal, a transferir 
para o Torreão Sul. A CMM, que foi ouvida sobre a possibilidade de se 
ampliar o Museu com as salas actualmente ocupadas por aquela 
Biblioteca, informou que, presentemente, tal não é possível, mas que vai 
ser brevemente posta a concurso a empreitada de construção de um 
edifício público para instalação de algumas das repartições que, 
presentemente, funcionam no Palácio, antevendo-se, assim, a hipótese de 
transferência da Biblioteca.” (Anexo 8) 
Mas a Câmara não desocupou as salas da biblioteca, que se manteve ainda 
aberta por mais alguns anos, até ser encerrada já na década de 80, e só nesta 
altura aquele espaço foi definitivamente entregue ao Palácio, que, já sem 
interesse da nova direcção no museu, o utilizou para instalar a bilheteira e 
um posto de venda. O Museu de Escultura Comparada, bem entendido, não 



chegou a ser ampliado ou, mais exactamente, nunca chegou a ter o espaço 
que lhe estava originalmente destinado. 
 
Tomada a decisão de instalar o museu em Mafra, o processo segue depois o 
seu curso normal. Em Abril de 1961 propõe-se a formação de uma 
comissão para esse fim, que irá ser formada por um arquitecto dos MN, 
Elísio de Summavielle Soares, pelo pintor Abel de Moura, segundo 
conservador de Arte Antiga, que representava a Direcção-Geral do Ensino 
das Belas-Artes, entidade que tutelaria o museu, e pelo próprio Ayres de 
Carvalho. (Anexo 10) 
Ao longo do ano seguinte, concluem-se as obras de recuperação das salas 
disponíveis, e no início de Outubro foi solicitado ao conservador do PNM 
que elaborasse um catálogo provisório do recheio do museu, para em 
Dezembro este ser incumbido de compor uma nota para ser distribuída à 
imprensa sobre a sua abertura prevista para breve. Em Janeiro de 1963, o 
Eng.º Arantes e Oliveira marca uma visita ao Convento para dia 17, que 
incluía vários assuntos relativos ao monumento, nomeadamente algumas 
obras de restauro em curso, mas com o propósito específico de confirmar as 
condições do museu, como Ayres de Carvalho referiu na entrevista ao 
periódico mafrense O Jovem de 1 de Março, sobre os motivos da visita 
ministerial: “Para apreciar as novas instalações do MEC e a maneira 
como foram distribuídas, arrumadas e classificadas as espécies nas salas 
térreas que de momento estão disponíveis. (…) …aproveitou ainda para 
apreciar as muitas obras de restauro executadas neste monumento…” 
Note-se também que, no relatório desta visita, se considera que está 
concluída a primeira fase da sua instalação, sendo a seguinte obviamente a 
desocupação das salas onde se encontrava a biblioteca municipal; neste 
relatório consta também uma sugestão do ministro das Obras Públicas para 
que se instale aí um conjunto de maquetas de obras da responsabilidade 
deste ministério, ideia que não se chegou a concretizar, provavelmente por 
absoluta falta de espaço, ou mesmo de interesse nesta ideia.  
Num despacho de 10 de Abril, Arantes e Oliveira dá o espaço museológico 
como pronto a abrir, e pretende ‘combinar com os ministros das Finanças e 
da Educação Nacional a inauguração oficial.’ Esta inauguração, no entanto, 
está ainda por esclarecer quando foi efectivamente feita; as comunicações 
entre os diversos ministérios para marcar uma data vão-se prolongar por 
vários meses, e em 15 de Novembro ainda uma comunicação aos MN dá 
conta dessas diligências. Os jornais noticiam o decreto publicado no Diário 
do Governo de 11 de Dezembro, dando como concluídas as obras de 
adaptação ao espaço museológico, e referindo que se torna conveniente 
abrir, sem demora, ao público o referido museu. Ora, toda a imprensa 
nacional noticiou uma visita de quatro membros do governo ao MEC em 
27 de Fevereiro de 1964, incluindo os ministros das Obras Públicas, da 



Educação Nacional e das Finanças; não parece minimamente crível que a 
inauguração tivesse ocorrido sem ser noticiada, nem que se fizesse uma 
visita poucos meses ou mesmo semanas depois de uma eventual 
inauguração, pelo que a visita deste dia só pode ser a inauguração oficial, 
talvez não assumida como tal à imprensa por o processo se arrastar há tanto 
tempo. O facto é que as referências posteriores ao museu vão indicar esta 
data de 27 de Fevereiro de 1964 como a da sua abertura. O decreto de 11 de 
Dezembro de 1963 indica que o Museu de Escultura Comparada é 
legalmente dependente da Direcção-Geral do Ensino Superior e das Belas-
Artes, sendo seu responsável directo o conservador do PNM, enquanto não 
for fixado o respectivo quadro de pessoal. 
Toda a imprensa nacional noticia a visita ministerial de 27 de Fevereiro, 
que funcionaria assim como a abertura oficial do museu; o Diário de 
Lisboa, por exemplo, na edição desse dia (o jornal era publicado à tarde), 
titula No convento de Mafra o Museu de Escultura Comparada foi visitado 
esta manhã por quatro membros do Governo. O texto introduz o 
monumento como possuidor de uma grande e prestigiada tradição artística, 
mencionando naturalmente a escola de escultura, concluindo que um 
espaço deste tipo se enquadra nesse passado, de modo a salvaguardar o 
património que de outro modo se perde na voragem do tempo; depois de 
uma pequena resenha sobre o processo de criação do museu, o jornal relata: 
“A fim de se inteirarem das condições em que ficou aquele museu 
deslocaram-se hoje ao Convento de Mafra três membros do Governo, de 
cujos departamentos dependeu directamente a sua criação. 
Cerca das 10 e 30 chegaram a Mafra os srs. ministros  das Finanças, da 
Educação e das Obras Públicas, e o subsecretário de Estado do Tesouro, 
acompanhados por altos funcionários dos seus Ministérios. 
No átrio do museu eram aguardados pelo respectivo conservador, pintor 
Ayres de Carvalho, pelos outros membros da comissão que instalou as 
peças, bem como por algumas autoridades concelhias. 
O pintor Ayres de Carvalho proferiu breves palavras de saudação, pondo 
em destaque a vantagem da criação do museu e justificando as razões da 
sua instalação em Mafra, onde os milhares de turistas que anualmente o 
visitam, bem como os artistas e estudiosos, encontram o clima propício à 
sua compreensão. 
Seguiu-se uma visita às nove salas, tendo os ministros ouvido explicações 
sobre o interesse dos espécimes expostos. Terminada esta, o sr. Eng. 
Arantes e Oliveira referiu-se aos esforços e colaboração entre vários 
Ministérios, para que se consigam solucionar problemas do tipo dos que 
suscitavam a inexistência de um Museu de Escultura Comparada…” 
 



      
Foto da visita publicada n’O Século de 28 de Fevereiro de 1964; Ayres de Carvalho é o primeiro à      
direita, e o ministro das Obras Públicas, Eng.º Arantes e Oliveira, o segundo à direita 
 
Nesta ocasião, foi publicada pelos MN uma brochura, já referida, (Anexo 
5) que sintetiza os esforços anteriores para a criação do museu, com 
destaque para o escultor Diogo de Macedo, considera que estes espaços 
nunca estão completos ou concluídos, antes sendo instituições em 
permanente desenvolvimento, e designa o museu como uma Gipsoteca, 
colecção de gessos, termo da preferência de Ayres de Carvalho, que o 
utilizava para diferenciar um conjunto de moldagens de uma exposição de 
obras originais. Neste texto resume-se o conteúdo do novo museu, 
concluindo depois: “Dada a projecção desta Gipsoteca, única no país e do 
maior interesse para estudiosos e artistas, torna-se indispensável a sua 
permanente actualização e renovação, visto este Monumento ter espaço de 
sobejo para uma recolha eficiente dum maior número de peças.” (13)  
 
4.4 - O Acervo do Museu; Critérios Museológicos 
 
O espólio do museu foi formado basicamente com três núcleos: 
1) Os moldes feitos sob direcção de Diogo de Macedo, que incidem sobre 
os primitivos portugueses, a escultura medieval. Estas peças foram 
preparadas para os Centenários de 1940, e estiveram expostos em Arte  
 
                    ________________________________________ 
 
 
(13) - Museu de Escultura Comparada (Gipsoteca) – Palácio Nacional de 
Mafra, 1964, p. 10/11. 



Antiga nesse ano, numa mostra, como vimos, da responsabilidade da 
ANBA, com a organização de Macedo e de Reynaldo dos Santos. 
2) Moldagens trabalhadas em Coimbra em finais do séc. XIX, sob a 
direcção de um técnico italiano, Guido Baptista Lipi, peças que incluem o 
púlpito de Santa Cruz e o Ecce Homo do claustro do Silêncio da mesma 
igreja. Parte destas moldagens esteve igualmente exposta em Arte Antiga 
na exposição no âmbito dos Centenários. 
3) As moldagens francesas que vieram para Portugal integradas na 
exposição de 1934 já referida, e que o Estado português, por intercessão da 
ANBA, adquiriu para a sua posse. O número de peças deste núcleo era 
maior do que o que foi exposto, mas por falta de espaço não fizeram parte 
do espólio inicial do museu, prevendo-se a sua inclusão posterior. (14) 
 
O espólio que foi instalado no Museu de Escultura Comparada reproduz 
quase fielmente a exposição dos Centenário de 1940 em Arte Antiga, 
apenas com a omissão de algumas peças: sete figuras de apóstolos e 
evangelistas originários da Sé Catedral de Évora, três lápides funerárias, e 
as rosáceas dos túmulos de D. Pedro e D. Inês em Alcobaça. Da relação de 
moldes inventariada pelo próprio Diogo de Macedo para esta exposição, 
não consta também nas salas do museu uma figura de Monja Orante, de 57 
x 20cm, originária da igreja de Nossa Sra. dos Anjos, de Montemor-o-
Velho, do séc. XVI. 
 
O museu foi instalado assim em nove salas do piso térreo da ala norte do 
Convento, sete das quais formam o torreão.  
                   ___________________________________________ 
 
(14) - Os documentos sobre a criação do museu referem sempre um núcleo 
de peças italianas da Renascença, que não teriam sido expostas 
inicialmente por falta de espaço, mas não consegui encontrar o paradeiro 
destas peças, nem sequer a sua origem. Seria importante para a história do 
Museu de Escultura Comparada conhecer como estas peças teriam vindo 
para Portugal, já que tudo indica que não teriam sido da responsabilidade 
da oficina de Diogo de Macedo, que apenas trabalhou sobre peças 
existentes em território nacional. Penso que estarão algures nos depósitos 
de Arte Antiga, uma vez que era neste museu que se encontravam aquando 
da abertura do museu de Mafra, estando destinadas às salas que a CMM 
não disponibilizou. No entanto, apesar de repetidos pedidos ao MNAA, não 
me foi facultada a consulta do arquivo, nem me foi dada a informação se 
estariam à sua guarda. No museu Dr. António Simões Saraiva, na 
Bobadela, concelho de Oliveira do Hospital, para onde foram muitas peças 
que seriam para o museu de Mafra - como iremos verificar – , encontrei 
somente uma destas peças da Renascença italiana: 



 
 

                                 
                                  ‘Cantoria Italiana’ – séc. XVI, Bobadela 
 
 

                   
Planta geral do Convento de Mafra – em baixo, à esquerda, sombreadas a amarelo, e numeradas 
de 1 a 9, as salas do piso térreo do Torreão Norte. 



                             

 
 
Pormenor da planta do Torreão Norte – as salas do museu estão numeradas de 1 a 9. A zona a 
verde assinala o átrio da entrada do PNM; imediatamente por cima das salas 1, 2 e 3 estão as 
divisões inicialmente destinadas ao museu, mas que nunca para tal foram utilizadas, e servem 
desde a década de 80 de bilheteira e loja do Palácio 
 
O critério de exposição assumido por Ayres de Carvalho foi cronológico, 
procurando que cada sala representasse mais ou menos um século. Uma 
etiqueta com informação muito básica está junto de cada peça, embora 
várias ficassem por identificar. 
A disposição e conteúdo das salas são como segue: 
 
SALA 1 – Arte Portuguesa sécs. XIII e XIV 
 
  O percurso do MEC começa com as moldagens de escultura medieval 
portuguesa feitas por Diogo de Macedo (salas 1 a 4), ou sob a sua 
orientação, para a ANBA, e já pensadas para integrarem futuramente um 
espaço de escultura comparada. Estas foram portanto as moldagens que 
estiveram expostas em Arte Antiga no ano de 1940.  
 



                       
                                   Aspecto parcial da primeira sala 
 
 
Note-se que a disposição da sala, ao contrário do que acontece com as 
restantes, que permaneceram praticamente inalteradas desde a abertura até 
hoje, foi um pouco modificada: a estátua do cavaleiro medieval encontrava-
se à esquerda da porta que dá passagem para a dependência seguinte, 
enquanto o túmulo que se vê à esquerda na foto ocupava o centro da sala, 
uma vez que como está não faz sentido, dado ambas as suas testeiras serem 
esculpidas, e assim como se encontra, contra a parede, uma delas não é 
visível. Nesta primeira sala encontra-se também a réplica do túmulo de D. 
Fernando, antes no átrio do Palácio, como se viu. 
 
Túmulo de uma Infanta Portuguesa – Sé de Lisboa 
 

                           
                                     Peça originalmente na Sala 3 (Corredor)  
  



O original desta peça encontra-se numa capela do deambulatório da Sé de 
Lisboa, esculpida em mármore branco. Diogo de Macedo dá a indicação do 
número de tacelos necessários para feitura das peças, informação 
obviamente constante das moldagens da sua responsabilidade. Este túmulo 
foi composto com 115 tacelos. 
 
Túmulo de D. Beatriz de Gusmão – Alcobaça 

                                     
Original na Sala Tumular do Mosteiro de Alcobaça, sepulcro da segunda 
mulher de D. Afonso III - 338 tacelos.  
 
Túmulo de D. Fernando – Museu do Carmo 
 

                      



 
Muito tempo colocado no átrio do PNM, esta peça acabou por ser colocada 
sem critério nesta primeira sala. O original veio para Lisboa do Mosteiro de 
S. Francisco em Santarém. Diogo de Macedo dá a indicação de que o 
molde foi feito em gelatina. 
 
4 Cabeças de Apóstolos do portal da Sé Catedral de Évora 
 
                                                           

                           
 

                          
 
 
Anunciação – Pormenor da arca tumular de Fernão Rodrigues 
Sanches, bastardo de D. Dinis, Museu do Carmo 
 
 
 
 



                             
 
Geraldo Sem Pavor – Sé de Évora, actualmente no Museu de Évora 
Caçada ao Javali – séc. XIV, Museu do Carmo 
 

                             
 
Capitel – Não identificado 
 

                                          



Estátua de D. Afonso Henriques – séc. XII, Museu do Carmo 
 

                                      
 
S. Martinho – MNAA, não identificado 
 

                                      
 
Cavaleiro Medieval – Capela dos Ferreiros, Matriz de Oliveira do 
Hospital, cópia no Museu Machado de Castro (séc. XIII/XIV?) 
 

                               
        Nota – Não há actualmente certeza se o original é o de Coimbra ou o de Oliveira do Hospital 



Virgem com o Menino – Não identificada 
 

                                                   
 
 
 
SALA 2 – Arte Portuguesa séc. XIV 
 
Anunciação – Túmulo do Alfageme Rui Pires, Museu de Évora 
 

                            
D. Geraldo - Bispo de Évora, séc. XIV, Museu de Évora 
 

                             



D. Durando Pais – Bispo de Évora, séc. XIII, Museu de Évora 
 

                           
                     
Calvário – Arca tumular de D. Pedro IV, Bispo de Évora 
 

                              
                               
Calvário – Túmulo do bastardo de D. Dinis, Museu do Carmo 
 

                          
 
 



Túmulo de D. Fernão Gonçalves Cogominho – Museu de Évora 
 
                

 
 
Ecce Homo – séc. XIV, Museu Machado de Castro, Coimbra 
 

             



 
Mísula com dois Anjos – Pormenor do Túmulo de D. Geraldo, Évora 
 

                                    
 
Virgem com o Menino – Túmulo de Martim Afonso (?), S. João do 
Alporão, Santarém 

                                            
 
Cristo em Majestade – Túmulo do Bispo D. Pedro IV, Sé de Évora 
 

                                    



 
SALA 3 – Arte Portuguesa sécs. XIV e XV 
 
Esta sala está instalada num corredor que dá acesso aos principais espaços 
do torreão. É nítida a intenção de aproveitar o espaço disponível. 
 
Capitel – Não identificado 
 

                                            
 
Calvário e Virgem com o Menino – Não identificado 
 

                                     
 
S. João Evangelista – Túmulo do Bispo D. Pedro IV, Èvora 
 

                                           



Virgem com o Menino – Túmulo D. Sancha Garcia, séc. XV, Santarém 
 

                                            
 
Lápide Funerária – Não identificada 
 

                                
 
Calvário – séc. XIV, Museu Machado de Castro, Coimbra 
 

                                          
 



Virgem da Pena – Sala dos Reis do Mosteiro de Alcobaça 
 

                                           
 
Estátua Jacente de Lopo Fernandes Pacheco – Herói do Salado, séc. 
XIV, Sé de Lisboa 
 

             
 
 



Bustos – Não identificados 
 

                               
 
Exemplo de etiqueta – igual para todas as peças 
 
                                                  

                     
 
Virgem com dois Anjos – Lápide de ‘Honórico’ (santo), séc. XIII (?), 
Museu Machado de Castro, Coimbra 
 

                           
 
 
Busto do Túmulo de Bartolomeu Joanes – séc. XIV, Sé de Lisboa 



 

                                        
 
Virgem com Doze Apóstolos (Pentecostes) – séc. XIV, Museu do 
Carmo 
 

                                      
 
SALA 4 
 
A segunda divisão mais pequena do museu, algo como uma cela de frade, 
com umas escadas interiores que dão acesso a outra pequena sala no 
primeiro andar que servia de oficina de moldes, dada a quantidade de restos 
de gessos que ainda hoje se podem ali ver. Basicamente ocupada pela 
réplica do túmulo de D. Pedro, e alguns frisos dos túmulos de Alcobaça nas 
paredes, uma forte grade de ferro numa janela separa esta divisão do 
corredor que foi utilizado como a Sala 3. Recorde-se que as rosáceas dos 
túmulos de Pedro e Inês faziam parte da exposição de 1940 nas Janelas 
Verdes, mas não foram colocadas no museu de Mafra. Ayres de Carvalho 



refere que ‘a sala foi aproveitada como se fosse uma cripta, com 
iluminação adequada’. (Anexo 5) 
 
 

                                            
                                                Sala 4 – Vista geral 
Túmulo de D. Pedro – Parte superior somente, Mosteiro de Alcobaça 

                     
 
Pormenores de figuras em edículas nos túmulos de Pedro e Inês 
 

         



            
 

   
 
SALA 5 
 
O maior espaço do museu, em pleno torreão, esta sala é maioritariamente 
composta por peças originárias de Coimbra e Montemor, moldadas naquela 
cidade no séc. XIX sob a direcção do técnico italiano Guido Lipi. 
 

                   
                                            Sala 5 – Vista geral 
 
 



Ecce Homo – séc. XVI, Claustro do Silêncio, Santa Cruz, Coimbra 
Jacente de Diogo de Azambuja - 1518, de Diogo Pires o Moço, 
Montemor-o-Velho 
 
 

    
               Peça atribuída a João de Ruão 
 
Virgem e Menino – Tímpano da Porta Especiosa, séc. XVI, Sé de 
Coimbra 
 

          



 
Púlpito com os doutores da Igreja – Santa Cruz, Coimbra, 1520, 
Nicolau Chanterenne 
 

   



   Natividade – Igreja dos Anjos, Montemor-o-Novo, séc. XVI 
Medalhão com dois bustos – Montemor-o-Novo, séc. XVI 
 

          
Máscara de Virgem – séc. XVI, Claustro do Mosteiro de Alcobaça 
S. José – séc. XVI, Montemor-o-Velho 
Crucifixo – séc. XVI, Museu do Carmo 

    
Medalhão com Busto de Homem – séc. XVI, Museu do Carmo 
Máscara de estátua jacente – séc. XV, Guimarães 
Virgem com o Menino – séc. XVI, Montemor-o-Velho 

               



  Medalhões – Túmulo de D. Sancho, séc. XVI, Santa Cruz de Coimbra        
 

                                   
 
Mísula – Claustro do Mosteiro de Jesus, Setúbal, séc. XVI 
S. Pedro – Igreja dos Anjos, Montemor-o-Velho, séc. XVI  

                                      
 



Adoração dos Reis Magos – Não identificada 
 

                
 
SALA 6 – Arte Francesa séc. XI a XIII (com uma excepção – séc. XV) 
 
A primeira das quatro salas com escultura francesa medieval, com peças 
oriundas da exposição de 1934 de arte francesa. Ayres de Carvalho referiu 
que existiam mais moldes, a partir do período renascentista, mas que não 
foram expostos por falta de espaço. Dado que não existem no Convento, as 
peças terão possivelmente ficado em Arte Antiga. 
 
S. Miguel e o Dragão – Igreja St. Michel D’Entraignes, séc. XII 
Cabeça de Cristo (Beau Dieu) – Catedral de Amiens, séc. XIII 
 

    



Cabeça de Cristo – Igreja da Madalena, Vezelay 
Velho com rabeca – Catedral de Chartres, séc. XII 
Virgem e Santa Ana (?) – Não identificada 
 

    
 
Natividade – Catedral de Chartres, séc. XII 
Anunciação – Catedral de Chartres, séc. XII 
 

               
 



Busto de Santa Ana – Catedral de Reims, séc. XIII 
Anjo de Lude – Castelo de Lude, 1475 
Joana de Navarra – Notre-Dame de Nantes, séc. XIV 

    
Virgem e Menino – Porta Dourada de Amiens, séc. XIII    
Anjo Sorridente – Reims, séc. XIII                                      

     



     (página anterior) 
Rei Salomão e Rainha de Sabá – Notre-Dame de Corbeil, séc. XIII 
Ceifeiro e Camponês – Notre-Dame de Paris, séc. XII 
 
SALA 7 – Arte Francesa sécs. XIV-XV (a sala mais pequena do museu) 
 
Cabeça de Cristo – Beauvais, séc. XV 
Máscara de estátua jacente – Saint-Denis, Paris, séc. XIV 
Filipe III de França – Saint-Denis, Paris, séc. XIV 
 

     
 
Virgem e Menino – Igreja de Lorris, séc. XIV 
Virgem com Menino e Senhora a rezar – Não identificadas 

            



Santa Marta – Hotel Dieu, Tonerre, séc. XV 
Santa Mulher – Museu de Brive, séc. XV 
 

       
 
Santa Madalena – Paris, séc. XIV 
Vierge du Pilier – Saint Galmier, séc. XVI 
 

         
 
 
SALA 8 – Arte Francesa sécs. XIV-XVI 



 
Judas – Catedral de Santa Cecília, Albi, séc. XV 
Virgem de Marthuret – Rion, séc. XV 
Profeta Elias – Santa Cecília, Albi, séc. XIV 
 

    
 
Torso de Cristo – séc. XIV 
As Três Graças – Monumento Funerário, Louvre, séc. 1559 
 

                   



Virgem e Menino – Igreja de Rosat, séc. XIV 
Virgem de Olivet – Museu do Louvre (15) 
Virgem e Menino – Igreja de Taverny, séc. XIV 

                 
 
Torso feminino – séc. XVI, Fontaine des Innocents, Paris 
Náiade – séc. XVI, Fontaine des Innocents 
Deposição da Cruz – Germain Pilon (1530-1590), Larme 

                             
 

                               



Ninfas – séc. XVI, Fontaine des Innocents, Paris 
 

                
 
 
SALA 9 – Arte Francesa 
 
A última sala de escultura francesa, e do próprio museu, tem apenas trêss 
peças de origem portuguesa, por sinal notáveis. Os moldes franceses, tal 
como alguns exemplares da sala anterior, pertencem já ao período da 
Renascença. 
 



 
Busto – Não identificado 
Vaso – Não identificado 
Lápide Funerária – Túmulo D. Branca de Vilhena, Igreja dos Lóios, 
Évora, séc. XV 

    
Lápide Funerária – Túmulo D. Leonor de Menezes, Santarém, séc. XV 
Lápide Funerária – séc. XVI, Igreja dos Lóios, Évora 
 

          



Adoração dos Reis Magos – Michel Colombe, séc. XVI, Louvre 
S. Jorge e o Dragão – Michel Colombe, séc. XVI, Louvre 
 

    
 
Anjos – Michel Colombe, Louvre 
Natividade – Michel Colombe - Louvre 
 

   
 
Túmulo dos filhos de Carlos VIII – Michel Colombe, catedral de Tours 
            (Em primeiro plano) 
 

    



Penso ser importante notar que a qualidade dos moldes portugueses é 
inferior à dos franceses: estes têm um acabamento mais liso e perfeito, 
praticamente sem falhas, e sobretudo a peça apresenta-se inteira, sem ser 
possível discernir onde se juntaram os tacelos para formar a peça única; o 
mesmo não acontece nas peças feitas em Portugal, onde são perfeitamente 
visíveis as juntas, como se pode ver neste pormenor, especialmente saliente 
no queixo da Virgem e no braço direito do Menino: 
 

         
 
 
Vemos assim que, apesar de muitas décadas de espera, e de inúmeros 
desvios ao que teria sido a ideia original, acabou por se concretizar a 
abertura de um museu de escultura comparada. Claro que o resultado final 
não deixou de ficar muito distante do que seria desejável num projecto 
museológico que se pretendia mais ambicioso. O facto de desde o seu 
início o museu não ter podido contar com as salas inicialmente previstas 
limitou logo à partida o impacte que este podia ter, já que seria bem mais 
impressionante uma mostra que se alargasse no tempo e nas escolas  
 
                   __________________________________________ 
 
(15) – Sobre esta peça disse Ayres de Carvalho: “Tem sido atribuída a 
Michel Colombe; hoje, perante a observação directa da moldagem pode 
afirmar-se ser realmente da sua autoria. Tem as suas iniciais esculpidas 
(…) Comprova-se assim as enormes vantagens que um Museu de Escultura 
Comparada pode oferecer aos estudiosos e investigadores.” (Anexo 5) 



apresentadas. Nesta altura só podemos imaginar como ficaria uma 
exposição acrescentada com o núcleo de moldagens da Renascença 
Italiana, as restantes peças da Escultura francesa, e uma mais completa 
colecção de obras portuguesas. O conflito que opôs os Monumentos 
Nacionais e Ayres de Carvalho, por um lado, e Guilherme de Assunção e a 
Câmara de Mafra, por outro, teve pouca razão de ser, e contribui 
infelizmente para uma solução intermédia que prejudicou o que poderia ser 
o desenvolvimento saudável de um projecto muito interessante. 
Com as limitações que marcaram desde sempre o museu, muitos dos 
objectivos iniciais ficaram naturalmente por concretizar. Além disso, é 
simples constatar que, para além do apoio fornecido pelo ministério das 
obras Públicas em termos de reparações e arranjos das salas, não houve 
verbas disponíveis para desenvolver o museu e o dotar dos serviços 
mínimos que a sua natureza requeria. Para além da louvável boa vontade de 
Ayres de Carvalho, e da sua capacidade de iniciativa, todo o projecto 
demonstra um inegável amadorismo, e uma geral indiferença dos poderes 
públicos para com as potenciais possibilidades que oferecia um museu de 
escultura comparada. A sua localização também contribuiu obviamente 
para este alheamento, tratando-se para todos os efeitos mais de um espaço 
museológico no Convento do que em Mafra, e isto mesmo acaba por se 
reflectir na indiferença com que a CMM sempre o considerou, quando não 
mesmo hostilizou. 
A primeira falha na organização do museu foi a inexistência de um 
catálogo: uma mostra deste tipo assenta precisamente na identificação 
cuidada das peças, da sua procedência, da escola e/ou época em que foram 
criadas. Seria fundamental criar uma descrição a mais completa possível 
das obras expostas, bem como uma informação que as enquadrasse e 
situasse na História da Arte; do mesmo modo, e dado que o interesse dos 
defensores deste espaço museológico sempre foi o de destacar a 
originalidade da Escultura portuguesa, de a entender na sua essência e 
identidade, importaria clarificar os critérios de organização e exposição, 
aqui assentes numa simples evolução cronológica.  
O factor mais saliente quando consideramos os critérios com que foi criado 
o museu é exactamente a sua evidente falta de informação. Tratando-se em 
grande parte um projecto pessoal de Ayres de Carvalho, este limitou-se a 
aproveitar a exposição organizada por Diogo de Macedo e Reynaldo dos 
Santos em 1940, acrescentando-lhe as peças francesas, que de qualquer 
modo já tinham sido adquiridas pelo estado português por influência dos 
mesmos dirigentes da Academia Nacional de Belas-Artes para este fim. 
Ayres de Carvalho teve o mérito inquestionável de avançar com o projecto, 
e de arrancar as peças ao esquecimento e incúria a que estavam votadas nas 
arrecadações, mas é forçoso reconhecer que pouco acrescentou em termos 
de critérios museológicos. Ao contrário do que sucedeu em França, onde 



desde o início é visível uma preocupação enciclopédica de divulgar o 
conhecimento, e de contribuir para a formação do público em termos de 
afirmação de um estilo de escultura e arquitectura com manifestos 
propósitos didácticos, em Mafra os dados disponíveis para o visitante são 
reduzidos à identificação mais elementar das peças; para além da 
inexistência de um catálogo, não é proporcionado um enquadramento das 
esculturas no seu edifício de origem, ou sequer do conjunto maior de que 
foram retiradas, por exemplo, um túmulo, como é o caso maioritário das 
obras de Mafra. Não foi considerado o uso da fotografia, já generalizado no 
final do séc. XIX, quando abriu o espaço do Trocadéro, para situar a 
produção escultórica no seu contexto. Não existe informação que ajude a 
entender o modo como a arte francesa exposta influenciou a produção 
nacional presente no museu, mesmo quando se trata de mestres gauleses a 
trabalhar em Portugal, como Nicolau de Chanterenne ou João de Ruão. Os 
diferentes tipos de Escultura – tumular, de portal, tímpano, ou isolada – não 
são inventariados ou explicados. Não é dada notícia das diferentes escolas, 
estilos ou tendências. Acima de tudo, não se pensou em criar um centro de 
interpretação, de modo a fornecer toda a informação que ajudasse a 
compreender, a explicar e a contextualizar. Um museu de Escultura 
comparada tem de ser sobretudo uma escola, um espaço vivo de 
intercâmbio de ideias e informação, e é tudo isso que desde logo falta em 
Mafra, e parece não ter sido sequer pensado. Houve a preocupação de 
realizar um projecto que há muito era reclamado por artistas e historiadores 
de arte, mas logo que se cumpriram os requisitos mínimos não houve 
vontade nem meios para mais. Não deixa de ser surpreendente que uma 
ideia deste tipo, com potencialidades a nível de afirmação da arte nacional, 
não fosse mais acarinhado pelo Estado Novo, que nunca teve uma política 
museológica onde este tipo de espaço fosse devidamente aproveitado, e 
logo instalado num edifício onde tinha florescido a mais brilhante escola de 
escultura em Portugal. Falta de meios, falta de interesse, e um período de 
falta de afirmação deste género de museus levou a que a abertura do Museu 
de Escultura Comparada acontecesse de certo modo contra-corrente, sendo 
evidente que a sua criação conjugou poucos esforços para o dotar das 
estruturas necessárias. 
 
4.5 – Passado Presente e Futuro 
 
Passado 
 
Desde o seu início, o Museu de Escultura Comparada não tinha pessoal 
atribuído, nem verba própria: qualquer actividade que pudesse desenvolver 
tinha de ser feita com o pessoal do PNM, a começar pela sua limpeza. A 
direcção do Palácio acumulava com a do Museu, e sem nenhum 



funcionário atribuído, este mantinha-se permanentemente fechado, abrindo 
somente a pedido, o que acontecia apenas ocasionalmente, até porque não 
existia virtualmente nenhuma promoção. Mesmo assim, alguns estudiosos 
estrangeiros solicitaram autorizações para visitarem ou mesmo 
fotografarem o seu recheio, visitas estas autorizadas pelos MN e por estes 
comunicadas ao conservador do PNM. Há registo de várias visitas de 
estudo por parte de escolas ou internatos religiosos, nacionais e 
estrangeiros, mas a maioria tratava-se de especialistas, sobretudo de outros 
países. A seguir ficam alguns exemplos: 
 - Em 5 de Junho de 1967, autorizada a estudar a Dra. Elza Peixoto, 
conservadora chefe do museu de Belas-Artes do Rio de Janeiro. 
 - Em 20 de Novembro de 1967, autorizada a entrada do Dr. Armando 
Souto Maior, professor na universidade de Pernambuco. 
 - Em 11 de Julho de 1968, autorizada a visita da Dra. Laman Bakri, 
directora do Museu Nacional de Arte Moderna, Bagdad. 
 - Em 5 de Fevereiro de 1968, autorizado a visitar e fotografar o Prof. 
Ângelo de Proença Rosa, Rio de Janeiro, bolseiro da Gulbenkian. 
 - Em 11 de Março de 1969, autorizada a fotografar a Sra. Danielle Déliot, para 
um trabalho de História da Arte ‘La Statuairre de La Vierge à l’enfant’. 
 - Em 21 de Julho de 1969, autorizado o Prof. Norbert Thill, residente no 
Luxemburgo, a fotografar. 
 - Em 17 de Novembro de 1969, os membros da ‘Association Internationale 
des Critiques d’Art’ foram autorizados a visitar gratuitamente. 
 - Em 8 de Junho de 1970, fica autorizado a uma visita o advogado e 
professor assistente de Ciências Antropológicas da Faculdade de Letras e 
Filosofia de Buenos Aires Dr. Rodolfo Merlino. 
 - Em 30 de Novembro de 1970, o Prof. Robert Smith, da Universidade da 
Pensylvania, foi autorizado a fotografar o Museu. Robert Smith (1912-
1975) foi, como é sobejamente conhecido, um importante historiador da 
arte portuguesa, nomeadamente da escultura, tendo as suas investigações 
revelado artistas como frei Cipriano da Cruz (XVIII) ou frei José de Santo 
António Ferreira Vilaça (XVIII), entalhador e escultor.  
Foram igualmente concedidas várias autorizações para fotografar ou filmar 
em reportagens de televisão, quer para livros sobre Portugal de editores 
estrangeiros, quer para programas de TV; por exemplo, em 5 de Maio de 
1965, foi autorizada a filmar uma equipa de TV americana para o programa 
‘Wonderama’, sobre o nosso país.  
 
Nos relatórios que anualmente preenchia para a DGESBA – Direcção Geral 
do Ensino Superior e Belas-Artes, Ayres de Carvalho fornecia o número de 
visitantes anuais; os números apresentam-se inesperadamente elevados, e, 
embora não seja possível sabê-lo com certeza, estariam possivelmente 
inflacionados.  



Número de visitantes em 1964:2091, sendo 1176 masculinos e 915 
femininos. Em 1965: 2344, 1325 masculinos e 1019 femininos. Em 1966: 
4501, 2453 masculinos e 2048 femininos. 1967: 4901, 2648 masculinos e 
2253 femininos. Depois, só existem valores para o ano de 1970: 9065, 4840 
masculinos, 4225 femininos. Não existem mais dados para os anos 
seguintes, e Marques da Gama, já nos anos 80, irá então afirmar que as 
visitas eram muito raras. 
 
O projecto de Ayres de Carvalho, em consonância com os Monumentos 
Nacionais, era o de gradualmente ir disponibilizando salas, e fazer do 
Convento de Mafra o local de eleição para o depósito de todo o tipo de 
moldagens, incluindo o espólio de escultores contemporâneos, de modo a ir 
aumentando o recheio do Museu de Escultura Comparada e, 
eventualmente, dotá-lo de uma envergadura condizente com uma digna e 
abrangente mostra da evolução da escultura nacional. Isso mesmo se pode 
facilmente inferir da correspondência do conservador do PNM e dos 
serviços dos MN, no sentido de canalizar as peças que ainda existissem em 
depósitos sem estarem a ser aproveitadas, bem como as de oficinas de 
artistas falecidos, cujo espólio seria doado pela família – foi o caso da 
oferta da viúva do escultor Álvaro João de Brée, autor, entre outras, da 
estátua do explorador português João de Cabrilho, primeiro europeu a 
chegar à Califórnia, estátua esta oferecida pela Marinha portuguesa à 
cidade de San Diego, instalada num local de onde se avista toda esta cidade 
do sudoeste californiano, e que se chama precisamente Cabrilho Point. O 
museu recebe assim em Abril de 1964 uma cópia desta estátua, e de uma 
outra do mesmo autor representando Eça de Queiroz. No mesmo mês, são 
ofertadas ao museu diversas peças do atelier do escultor Raul Xavier, por 
disposição testamentária deste. (Anexo 9) 
Muito material foi deste modo sendo canalizado para o Convento, sem que 
neste houvesse condições para o receber. A boa vontade de Ayres de 
Carvalho em o recolher não era acompanhada das necessárias estruturas e 
condições para que o espaço museológico fosse crescendo da maneira 
correcta, integrando as novas peças numa mostra coerente a 
progressivamente mais abrangente; pelo contrário, estávamos perante um 
museu estático, sem qualquer capacidade de transformação, nem programa 
museológico pensado de modo a evoluir. O resultado foi que diversos 
espaços do Convento começaram a ser utilizados como depósitos de 
material que ia regularmente sendo enviado para Mafra, ao mesmo tempo 
que Ayres de Carvalho procurava assegurar a sua manutenção através de 
uma pequena oficina onde trabalhava sob a sua direcção um técnico de 
moldagens. Sem algumas das salas que desde o início reservara para o 
museu, Ayres começou por usar o claustro norte, junto ao átrio de entrada 



do Palácio, como arrecadação, mas rapidamente os moldes se começaram a 
amontoar em várias dependências, incluindo a Galilé da Basílica (!).  
O local mais utilizado acabou por ser o Carneiro, um espaço debaixo da 
escada de acesso à Basílica, antigo cemitério de frades, que ficou 
literalmente repleto de moldes, que ali se encontram ainda hoje, numa 
mistura de incontáveis pedaços de gessos partidos e restos de peças, entre 
as quais avultam as réplicas das estátuas equestres de D. João IV, original 
de Francisco Franco, em Vila Viçosa, e a de Mouzinho de Albuquerque, do 
escultor Simões de Almeida, erigida em Moçambique. A dimensão destes 
dois moldes tornam-nos difíceis de acomodar, e em data que não consegui 
precisar, nem por ordem de quem, os gessos foram simplesmente serrados a 
meio, com cavalo para um lado e cavaleiro para o outro, e amontoadas no 
Carneiro… 
 

                     
                        Restos de estátuas equestres no Carneiro do Convento de Mafra 
 

           
         Dois aspectos actuais da dependência conhecida como Carneiro, antigo cemitério dos religiosos 
               A entrada de luz na foto da direita é uma abertura nos degraus da Basílica 



Ayres de Carvalho fez repetidos pedidos à Câmara Municipal de Mafra 
para que desimpedisse as salas que tinha destinadas ao museu, sempre sem 
sucesso, e insistiu inúmeras vezes junto dos Monumentos Nacionais para 
que diligenciassem no sentido de pressionar a CMM, e vários ofícios dão 
conta desta troca de correspondência, que no entanto se revelou infrutífera, 
como vimos. Entretanto, recorde-se que a partir de Setembro de 1964 
Ayres de Carvalho foi nomeado conservador do Palácio da Ajuda, e desde 
essa data só trabalhava um dia por semana em Mafra, o que obviamente fez 
com que tivesse pouco tempo disponível para se ocupar devidamente do 
Museu de Escultura Comparada, até porque o Palácio da Ajuda se 
encontrava em estado de abandono e a necessitar de toda a atenção e 
energia do seu novo responsável. 
 
Em 1981 Ayres de Carvalho é aposentado como conservador dos palácios 
nacionais, e abandona consequentemente a direcção do PNM, sendo 
substituído por Luís Filipe Marques da Gama (1951-), que em Mafra 
iniciou funções a partir de 1982. Nesta altura, a situação dos gessos 
espalhados pelo Palácio não só ainda não tinha sido solucionada, como 
naturalmente se tinha agravado, com a acumulação de mais peças, sem que 
se vislumbrasse uma solução. Marques da Gama, tal como o seu 
antecessor, era por inerência director do Museu de Escultura Comparada, 
mas este foi para si apenas uma situação que herdou, e pela qual nunca 
manifestou interesse, como me afirmou em conversa telefónica. Este 
espaço continuava fechado, sendo facultada a visita quando solicitada, 
como sempre desde a sua abertura, o que acontecia cada vez mais 
raramente. O museu era algo deixado ao abandono, apenas limpo 
ocasionalmente, e naturalmente sem qualquer tipo de actividade. O novo 
director pretendeu desde o início resolver o problema da acumulação 
indiscriminada de moldes, e a oportunidade surgiu quando em 1984 o PNM 
foi visitado pelo presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital, 
António Simões Saraiva (por curiosidade, primo do historiador José 
Hermano Saraiva); este apercebeu-se da existência de peças que não 
estavam a ser aproveitadas, e simplesmente propôs a Marques da Gama que 
todos os excedentes fossem transferidos para um novo museu que aquele 
pretendia abrir no seu concelho beirão. O responsável mafrense aceitou 
com enorme alívio, e o processo legal começou de imediato, culminando 
com o despacho do ministro da Cultura 441/DMPF/85 de 15 de Novembro 
de 1985 que autorizava um conjunto de peças a serem transferidos para 
Oliveira do Hospital. Esta transferência ocorreu inicialmente a 13 de 
Fevereiro de 1986, com o envio de 7 peças, e posteriormente a 7 de Abril 
de 1986, constando esta segunda remessa de 132 peças, devidamente 
identificadas. (Anexo 11) 



Uma vez em Oliveira do Hospital, o destino dos moldes em gesso foi 
dividido por dois espaços museológicos, com critérios pelo menos difíceis 
de definir. Um núcleo foi colocado, como tinha sido inicialmente previsto, 
no Museu Municipal, situado na Bobadela, localidade junto à sede do 
concelho, no centro conhecido como Fórum Romano – este museu ficaria 
mais tarde com o nome do seu fundador, Dr. António Simões Saraiva, que 
mantém actualmente. Trata-se de um espaço bem concebido que mostra 
interiores de casas nobres da região, além de expor vários artefactos 
agrícolas e artesanais, e destacar momentos importantes na história 
concelhia – é um museu de identidade local, e nas salas o visitante 
surpreende-se com a exposição das enormes peças em gesso vindas de 
Mafra, que surgem algo fora de contexto e provocam uma certa nota 
dissonante. 
 

            
             Sala do Museu Dr. António Simões Saraiva, Bobadela, Oliveira do Hospital – à direita molde 
da obra Amor Nascente, original do escultor Castro Mota Tio 
 
Um segundo núcleo das peças vindas de Mafra foi colocado num outro 
espaço museológico, este na sede do concelho, junto às instalações da 
Câmara Municipal de Oliveira do Hospital: trata-se da casa-museu 
Fundação Maria Emília Vasconcelos Cabral, legado de uma senhora nobre 
da região, que não tendo filhos doou o solar da família ao município para a 
sua conversão em museu, aliás de propósitos semelhantes aos do museu de 
Bobadela, uma vez que também aqui se reconstitui o mobiliário e os 
objectos de decoração de uma casa nobre. E também aqui os moldes 
surgem algo deslocados, embora neste caso a integração tenha sido mais 
harmoniosa, já que a maioria das peças não foi colocada no piso nobre, 



onde apenas se usaram alguns frisos (em moldes) por cima das portas como 
decoração; para acomodar um bom número de gessos foi reservada uma 
galeria no primeiro andar, que acabou por funcionar como uma ala de 
escultura no antigo solar. 
Um número significativo de peças foi também colocado nas caves do 
edifício, incluindo um busto de Oliveira Salazar, do escultor Francisco 
Franco, ou uma maqueta do conjunto monumental do Marquês de Pombal, 
em Lisboa. Em ambos os espaços museológicos não parece haver 
justificação para a exposição destes moldes de escultura, tudo indicando 
tratar-se antes de uma solução de recurso para o director do PNM, que 
literalmente se viu livre de restos que de todo não lhe interessavam e 
apenas ocupavam indevidamente divisórias do Palácio, e para o presidente 
da Câmara de Oliveira do Hospital uma oportunidade de possuir várias 
obras de arte, mesmo que não estivessem relacionadas com o concelho. 
 

                       
                   Galeria de Escultura da Fundação M.ª Emília V. Cabral – Oliveira do Hospital       
 
A história deste museu sob a gestão de Marques da Gama teve ainda dois 
pequenos mas significativos episódios, que tive ocasião de confirmar 
conversando com as pessoas envolvidas, e que relato sumariamente. O 
primeiro prende-se com a decisão tomada pelo director em 1984 de ocupar 
as salas do museu para aí instalar a sua residência. Marques da Gama vivia 
na altura em Cascais, e com os poucos transportes públicos existentes (não 
possuía viatura própria) demorava várias horas para ir e voltar de e para 
Mafra; deste modo, propôs ao IPPC que o museu fosse transferido para o 
primeiro andar, em salas semelhantes àquelas onde se encontrava. Este 
pedido foi aprovado, e já existia inclusive um projecto arquitectónico com 
esta adaptação, igualmente aprovado, mas nesta altura interpôs-se um 
grupo mafrense de promoção da cultura e tradição locais, o Ceptro – 



Centro de Estudos do Património Tradicional da Região Oeste - liderado 
pelo estudioso e empresário José Medeiros, que se opôs vivamente a este 
projecto; Marques da Gama acabou por desistir sem lhe dar sequer início. 
O segundo episódio ocorreu envolvendo uns bancos e mesas de pedra 
construídos de raiz com o Convento e existentes no piso inferior dos dois 
torreões. Ayres de Carvalho pretendeu transferi-los para o museu, 
chegando inclusive a obter a necessária autorização (Anexo 12); 
provavelmente devido à falta de espaço, esse objectivo não se chegou a 
concretizar; em 1986, Marques da Gama acordou com uma oficina de 
pedra de Pêro Pinheiro, do vizinho concelho de Sintra, a remoção e 
utilização da pedra dos mesmos para outros trabalhos, de modo a vagar o 
piso do torreão, a fim de este vir a ser usado, o que aconteceu, como 
cisterna pela Escola Prática de Infantaria, também instalada no Convento. 
Esta acção também foi contestada por José Medeiros, mas aqui já 
demasiado tarde, porque já tinha sido concretizada quando este teve 
conhecimento. Depois de gorado o projecto de instalar a sua residência nas 
salas do museu, Marques da Gama optou por colocar um coche em frente 
às portas do mesmo, com um cordão para impedir a passagem aos 
visitantes. O resultado óbvio foi obscurecer ainda mais a existência deste 
espaço.  
Em 6 de Março de 1989 Ayres de Carvalho vai voltar a Mafra a convite do 
Ceptro, uma visita que aconteceu no âmbito das comemorações do oitavo 
centenário do primeiro foral da vila de Mafra, comemorações onde se 
efectuou a tradicional procissão utilizando andores elaborados pela escola 
de escultura de Mafra, e que foi aproveitada pelo Ceptro para publicitar 
algumas críticas feitas à gestão de Marques da Gama, que já se 
prolongavam, como se viu, há alguns anos. Ayres de Carvalho tinha sido 
informado por José Medeiros da intenção de ocupar as salas do museu com 
a residência do director do PNM, e reagiu com indignação, como ele 
próprio referiu num texto de 1992. (16) Nesta visita, Ayres tentou relançar 
as premissas do museu como local privilegiado para o estudo da Escultura, 
e lamenta o abandono a que o espaço foi votado. Uma reportagem sobre o 
evento feita pelo Diário de Notícias avança, sem surpresa, que ‘fonte ligada 
ao Palácio afirmou que o museu não estava fechado, mas funcionava 
quando havia algum pedido de visita, por não ter pessoal atribuído’. No 
entanto, o tom desta notícia era crítico em relação à obscuridade em que  
                   __________________________________________ 
 
(16) – “A insensibilidade e ignorância de alguns dirigentes que depois por aqui 
passaram ainda tentaram destruir essa obra ímpar bem digna de ser continuada e 
engrandecida, mas felizmente alguns jovens mafrenses [do Ceptro] insurgiram-se 
indignados contra um tal vandalismo e embora desfalcada de alguns dos seus 
elementos e com as suas portas quase sempre encerradas, a Obra continua de pé.” 
Obra Mafrense, p. 11. 



vegetava o Museu de Escultura Comparada. O título ‘Museu de Mafra está 
fechado há 25 anos’ implicaria que este espaço nunca chegou a abrir, uma 
vez que obviamente de Fevereiro de 1964 a Março de 1989 vão 25 anos… 
 

                      
                                   Notícia no DN de 6 de Março de 1989 
 

                  
                             Notícia em A Capital de 7 de Março de 1989 
 
Também o diário A Capital publicou uma reportagem sobre os eventos 
deste dia, de novo manifestando a sua surpresa pela obscuridade em que 
vivia o museu. A legenda da foto da direita em cima, que mostra Ayres de 
Carvalho (à direita) a falar a visitantes do museu, diz ‘Ayres de Carvalho 
foi a Mafra mostrar o museu que o escultor Diogo de Macedo pensou’. No 
texto refere-se ainda que Ayres de Carvalho, “ao fechar a visita guiada ao 
museu a que voltou passados tantos anos, confessou ter ficado triste ao 
saber que este estava encerrado, e que esperava que neste ano, em que se 
comemoram tantos centenários, e também o centenário do nascimento de 
Diogo de Macedo, as portas destas salas sejam abertas de par em par e as 
figuras enclausuradas possam de novo respirar lufadas de ar fresco e de 
cultura.” 
 
Presente 



 
Mas as portas não se abriram de par em par, e o Museu de Escultura 
Comparada continuou exactamente como até aí, confinado a um espaço 
fechado, meio escondido no próprio átrio do PNM, e ignorado por toda a 
gente, a começar pela vila de Mafra. Em 1993, Marques da Gama foi 
substituído no cargo de director do Palácio por Margarida Montenegro, 
responsável que não alterou rigorosamente nada o destino do museu, não se 
lhe conhecendo qualquer proposta ou iniciativa em relação a este espaço. 
De certo modo, é verdade que o museu fechou no próprio dia em que abriu, 
e cumprido o dever de realizar um projecto que se arrastava desde o séc. 
XIX, nada mais se pensou ou idealizou para lhe dar continuidade ou 
justificar a sua existência. Gradualmente, as salas foram-se degradando; 
como foi referido, durante anos o piso imediatamente inferior foi utilizado 
pelos militares da Escola Prática de Infantaria como cisterna, e a humidade 
invadiu o piso das salas do museu, começando em algumas a desfazer-se. 
Muitas peças começaram a perder a camada protectora exterior, e 
actualmente são inúmeras as falhas mostrando o gesso. Os suportes e 
placas identificativas acusam também os efeitos da entropia causada por 
décadas de abandono. Várias paredes têm o reboco a desfazer-se, 
acentuando a impressão de decadência. Embora hoje tenhamos a imediata 
impressão de que aquele espaço está praticamente como no dia em que 
abriu, as marcas do desleixo fazem-se inevitavelmente sentir. Tal como diz 
a notícia de A Capital de Março de 1989 reproduzida acima, o ‘Convento 
de Mafra tem um Museu Ignorado’. 
 
A principal questão que se deve colocar hoje em relação a este espaço é 
saber qual é hoje em dia a razão de ser de um Museu de Escultura 
Comparada. Justifica-se a sua existência numa vila como Mafra, e nas 
condições materiais que, hoje e desde sempre, são as suas? E se sim, com 
que objectivos? Para responder a estas perguntas, voltemos um pouco atrás. 
 
O conceito de escultura comparada nasceu na época romântica, numa altura 
em que o conceito de original e o de cópia não tinham a suprema distinção 
que é a da historiografia de arte contemporânea; as moldagens mereciam 
tanta atenção como qualquer obra original. Como tivemos oportunidade de 
ver, desde as academias renascentistas italianas, as moldagens em gesso 
eram presença obrigatória em todos os ateliers de escultores. A partir de 
Viollet-le-Duc, o comparativismo assume foros de método pedagógico para 
estudar a evolução artística, e nomeadamente a história da arte medieval, 
método esse que se propunha substituir o academismo vigente em França 
desde praticamente os finais do séc. XVII. 
Estas concepções conhecerão importantes alterações ao longo do séc. XX; 
nos últimos anos da centúria de oitocentos, o valor da arte medieval e a sua 



identidade própria começaram a ser um facto para o ensino e a 
historiografia de arte oficiais. Os museus de arte comparada mantiveram as 
suas características, mas agora já não para destacar a escultura medieval, e 
sim para estudar os diversos períodos históricos. Mas o modo como os 
moldes eram encarados mudou: o valor da obra original foi muito 
potenciado, os sucessivos ismos e revoluções artísticas trouxeram uma 
atracção irresistível pelo novo e pela novidade, e as cópias perderam 
gradualmente validade e capacidade de atracção, com as salas repletas de 
moldagens a tornarem-se aquilo a que um estudioso chamou os cemitérios 
de modelos do passado (17), uma relíquia vetusta e obsoleta de uma era 
anterior: “o gesso passa a simbolizar a esclerose da escultura que vive 
entre as paredes dos museus e sob a pena dos professores de história da 
arte. (…) Deixa assim de estar na moda; e começam-se a destruir as 
‘gipsotecas’. Na Alemanha, desapareceram quase todas [este autor é 
alemão]. Destruíram-se ou venderam-se os destroços.” (18) 
Do período em que Diogo de Macedo clama enfaticamente pela abertura de 
um museu deste género em Portugal, até aos anos em que Ayres de 
Carvalho luta para concretizar esse objectivo em Mafra, as gipsotecas estão 
em acelerada decadência nos outros países europeus. Quando o museu 
abre, estamos como que em presença de um anacronismo, com a agravante 
de não existir uma concepção museológica coerente e pensada que lhe 
desse suporte e permitisse o seu desenvolvimento. Este facto vai marcar 
definitivamente a existência do museu, e condicionar logicamente a sua 
situação actual. 
 
Futuro 
 
Mas as engrenagens do Tempo continuaram inevitavelmente a rodar, e eis 
que os dados se alteraram de novo: subitamente, os moldes e o conceito de 
escultura comparada voltam a ser objecto de atenção por parte da 
museologia e da história da arte. Demos de novo a palavra a Willibald 
Sauderländer: “Hoje em dia, lamenta-se o desaparecimento dos moldes 
[que foram destruídos], que se tornaram os arquivos de obras em perigo. 
Agora que as esculturas ‘vivas’ – as estátuas, os baixos-relevos dos 
monumentos – foram desfiguradas pelas restaurações, destruídas pelas 
guerras, deterioradas pela poluição do ar ou pelas lavagens imprudentes, 
as moldagens conservam no gesso - como uma máscara mortuária – a sua 
 
                   _________________________________________ 
 
(17) – Willibald Sauderländer, Op. Cit., p. 75 
(18) – Ibidem, p.77. 



 forma de outrora. O museu de Escultura comparada tornou-se assim uma 
espécie de Arca de Noé para a escultura medieval no dilúvio moderno.” 
(19) Este autor cita vários casos de esculturas originais francesas que foram 
destruídas por conflitos militares ou pelo vandalismo, ou ainda 
substancialmente degradadas pela poluição, mas cujos moldes se 
conservam em perfeitas condições, para concluir que estes exemplos 
“provam mais uma vez e de modo alarmante que as moldagens do antigo 
museu de Escultura comparada fazem hoje parte do património. Elas 
devem ser classificadas, protegidas como os verdadeiros monumentos 
históricos.” (20)  
Em suma, o conceito de museu de reproduções tem vindo a recuperar o seu 
papel de preservação patrimonial, assim como as suas potencialidades 
didácticas através da comparação num mesmo espaço de diferentes estilos 
e épocas. Simplesmente, e como não podia deixar de ser, estamos na 
presença de um conceito que evoluiu; das concepções românticas e 
racionalistas que marcaram o pensamento de Viollet-le-Duc e a sua relação 
com a arte medieval, passámos para um novo século que integrou estas 
ideias em novas formas de encarar a preservação e o estudo do património, 
nomeadamente da Arquitectura e da Escultura. O comparativismo 
racionalista acabou por dar lugar a uma espécie de panteão da arte nacional. 
Já vimos resumidamente como o original museu de Escultura comparada 
em França se transformou em museu de Monumentos Franceses em 1937, 
desaparecida já a necessidade de opor a apologia de uma arte nacional na 
Idade Média a um classicismo dominante na cultura francesa; depois dos 
problemas que marcaram este tipo de museus, os Monumentos Franceses 
encerraram em 1971, e um incêndio destruiu parte das instalações em 1997. 
Pouco depois, começaram as obras de recuperação, com o museu a reabrir 
integrado no ambicioso espaço da Cidade da Arquitectura e do Património, 
como se viu. E importa agora conhecer um pouco melhor este projecto da 
Cité para compreender como vive de um modo renovado o velho museu de 
Viollet-le-Duc.  
Trata-se essencialmente de dar continuidade a um conceito que não perdeu 
validade, apenas necessitou de se adaptar à evolução dos tempos, e de o 
integrar num quadro mais vasto de estudo e preservação patrimonial que 
define uma sociedade desde sempre profundamente envolvida com a sua 
identidade e a sua história: “Associando a apresentação das reflexões 
contemporâneas mais radicais e a memória das páginas maiores da 
história da arquitectura, a Cité terá evidentemente uma vocação cultural. 
Renovando o diálogo entre os cidadãos e os profissionais que concebem o  
                   _____________________________________________ 
 
(19) – Ibidem, p. 76. 
(20) – Ibidem, p. 79. 



seu ambiente quotidiano, ela terá também uma vocação eminentemente 
cívica: os seus programas terão o efeito de reforçar a aptidão dos 
franceses a formularem o que esperam da arquitectura em termos de 
qualidade e da pertinência social do quadro da construção, e a 
transformar a competência dos profissionais da concepção que responde a 
essa expectativa. (…) As moldagens didácticas do museu de Escultura 
Comparada, recuperadas no seio do museu dos Monumentos Franceses, 
farão também deste espaço um local único no mundo pelas suas colecções 
e pelas suas actividades pedagógicas.(…) O princípio instaurador da Cite 
de l’Architecture et du Patrimoine não é o de criar uma colagem de 
instituições e de departamentos autónomos, justapostos numa espécie de 
loteamento interno do palácio de Chaillot, mas sim o de formar uma 
cooperativa de meios materiais e humanos de práticas complementares. 
(…) O novo museu juntará os fundos de moldagens, de desenho e de 
fotografias dos museus de Escultura comparada e dos Monumentos 
Franceses, além de novas colecções constituídas a partir de empréstimos, 
de depósitos, de produções audiovisuais e de novas maquetas.” (21) 
Vemos portanto que se trata de actualizar os conceitos, mas numa linha de 
continuidade, que visa sempre uma estreita ligação com o público e com a 
sociedade, com intuitos pedagógicos e de formação tanto geral como 
especializada para os profissionais destas áreas. Potenciam-se as novas 
tecnologias, criam-se sinergias em actividades complementares, alarga-se o 
âmbito da intervenção do tempo de Viollet-le-Duc da educação do público 
na arte medieval e na formação de profissionais para os restauros, para uma 
intervenção geral da sociedade francesa na sua consciência patrimonial e 
arquitectural. Compreendemos, assim, que a ideia inicial de Escultura 
comparada evoluiu, mas os seus princípios básicos mantêm-se válidos e 
perfeitamente adaptáveis à sociedade contemporânea. Já não se trata, 
evidentemente, de fazer a apologia de um estilo arquitectónico ou 
escultural, de utilizar um método pedagógico marcado numa época por 
condicionantes mentais e culturais, mas sim de manter determinados 
princípios que se podem utilizar com vantagem: a capacidade de preservar 
inalteradas obras ameaçadas na sua integridade, a vocação pedagógica de 
formação da sensibilidade artística, a formação do público em termos da 
criação de um edifício, da sua identidade e características, da evolução da 
Escultura e da Arquitectura, usando para isso os novos meios tecnológicos 
num todo coerente e sistematizado.  
 
                   __________________________________________ 
 
(21) – Jean-Louis Cohen, director do Museu dos Monumentos Franceses, 
Ouverture du Colloque Le Musée de Sculpture Comparée…, p. 12-17. 
 



É neste espírito que, além do caso francês, os diversos museus de Escultura 
comparada europeus estão a reequacionar a sua existência, assente num 
renovado interesse pelas moldagens e pelo comparativismo, e pelo 
desaparecimento dos preconceitos até existentes contra o gesso e os 
moldes, substituídos por uma revigorada atracção por este formato. O caso 
alemão é provavelmente o mais significativo: os museus mais importantes, 
de Berlim, de Bona e de Munique, foram integralmente recuperados, e 
colecções de novas moldagens foram acrescentadas às existentes a partir do 
final dos anos 70. Depois da reunificação alemã, no início da década de 90, 
foi recuperada a rica colecção do museu da cidade de Dresden, composta 
por mais de 4000 peças. (22)  
À luz destas tendências, como podemos olhar então o futuro do museu no 
Convento de Mafra? A resposta, a meu ver, é que sem a dimensão 
museológica dos seus congéneres europeus, sem a riqueza cultural e os 
meios destas sociedades, não faz muito sentido equacionar uma utilização 
das suas potencialidades nos mesmos moldes. Que seria certamente muito 
produtivo um espaço museológico deste género, dotado de condições 
suficientes para se adaptar aos novos conceitos e possibilitando a 
exploração das novas possibilidades tecnológicas e audiovisuais, de modo a 
proporcionar uma capacidade de intervenção numa sociedade como a 
nossa, infelizmente pouco sensível a uma política de estudo, preservação e 
promoção do património, não tenho qualquer dúvida; mas parece-me 
evidente que isso não pode ser concretizado com as condições desde 
sempre existentes neste museu. Da sua criação conseguida a custo de 
vontades individuais, perante a indiferença geral, a uma existência apagada 
e incógnita, o museu de Escultura comparada sempre foi uma entidade 
espartilhada, confinada a um espaço físico muito limitado, e não integrada 
numa política museológica que nele investisse como parte importante e de 
pleno direito.  
 
Face a esta realidade, penso que o museu deve ser preservado exactamente 
como está, com a necessária recuperação das salas e do material nesta 
altura algo degradado, porque tem o interesse de ser um museu de época, 
criado durante o Estado Novo mas resultado de uma ideia nascida no 
Romantismo, trazida para Portugal por algumas vontades individuais, e 
portanto sem se enquadrar nas prioridades museológicas do regime, pelo 
que não deixa de ser muito instrutivo com as condições que tem, nas suas  
 
                    _________________________________________ 
 
(22) – Para o caso alemão, veja-se Wilfred Geominy, ‘Le Musée d’Art 
Académique de Bonn: des Moulages au Service d’une Mission Culturelle 
et Ideologique’, Le Musée de Sculpture Comparée…, p. 142-147 



muitas limitações e dentro daquilo que foi feito, como em tudo o que não o 
foi. De certo modo, estamos em presença de um espaço museológico de um 
museu, em que ele próprio surge como uma lição de história nas suas 
condicionantes e na mentalidade que lhe deu origem e o viu nascer. Seria 
certamente excelente poder-se conceber um espaço deste género em que de 
facto a Escultura portuguesa ao longo dos tempos estivesse representada de 
modo o mais completo possível, com a devida integração das obras nos 
seus edifícios de origem, sempre que fosse esse o caso, ou nas áreas 
urbanas para as quais as estátuas ou conjuntos monumentais foram 
concebidos, proporcionando os devidos meios e centro de interpretação 
para o seu estudo e preservação, mas isso não será possível no infelizmente 
exíguo e pobre museu actual. Com a devida ambição e enquadramento 
museológico, numa sociedade dinâmica e culturalmente mais evoluída, 
talvez se possa pensar futuramente organizar algo semelhante num projecto 
que englobasse as muitas salas do Real Edifício joanino que estão 
actualmente disponíveis (na parte sul do Convento, de onde saiu a Câmara 
Municipal há poucos anos) ou que o estarão no futuro (toda a área oriental, 
agora ocupada pela Escola Prática de Infantaria), mas esta será para já 
somente uma simples sugestão que aqui faço, e que me parece importante 
para se dispor de um espaço privilegiado para sensibilizar a sociedade 
portuguesa para a urgente necessidade de preservação do seu património 
artístico e cultural. 
Em conversa com o director do PNM, Dr. Mário Pereira, este informou-me 
que a sua direcção tem vindo a auscultar diversas opiniões de especialistas, 
e todas elas têm convergido na assunção de que se trata de um espaço 
muito interessante, com inúmeras potencialidades, e que deve ser 
recuperado e de novo aberto ao público. Mas com que conceito? Nesta 
altura, a intenção é de avançar com a conversão do museu de Escultura 
Comparada num museu tiflológico – um espaço para invisuais, com as 
peças preparadas para serem lidas pelos visitantes através do tacto, uma 
ideia que resultou de uma visita a Madrid, mais especificamente ao Museu 
de Once, que desde 1992 possui nas suas quatro salas maquetas de 
monumentos espanhóis e alguns estrangeiros, de entre os mais 
emblemáticos da arte mundial, além de várias pinturas, e está dotado de 
material auxiliar para possibilitar a visita a deficientes visuais. Esta ideia já 
tem o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, e poderá avançar em breve. 
Para além deste projecto, existe também a vontade de preservar ao máximo 
o espaço tal como foi concebido, como museu de época. O objectivo é 
integrar as salas do museu na visita geral que actualmente é feita ao PNM, 
pelo menos como proposta opcional. 
 


