
 
 
 

                                              
 
 
3 – EM PORTUGAL: O ENSINO DA ESCULTURA E A MUSEOLOGIA 
 
3.1 – Ensino Artístico e Museologia no séc. XIX 
 
A história do ensino artístico em Portugal é, como acontece frequentemente 
entre nós, uma história de um considerável atraso cultural em relação aos 
países europeus mais desenvolvidos e da luta de um reduzido número de 
indivíduos conscientes desse atraso, que procuram informar-se do que se 
passa no estrangeiro e propor ou implementar medidas que de algum modo 
colmatem as diferenças que sempre se verificaram nesse e noutros 
aspectos. Luta muitas vezes inglória, faz-se de vozes que clamam quase em 
desespero contra uma mentalidade dominante por norma pouco sensível à 
Arte e aos Artistas, e sem grande vontade de investir nessa área. Depois do 
estudo do capítulo anterior, onde se pormenorizou o nascimento e a 
evolução do museu francês dedicado à escultura comparada, de onde 
ressalta o valor incalculável que a sociedade francesa dá à arte e à cultura, 
forma-se de imediato o contraste decisivo com a realidade portuguesa; 
estudar a arte e a cultura em Portugal neste período é compreender desde 
logo uma característica que infelizmente há séculos marca a nossa 
mentalidade, a geral falta de cultura e de sensibilidade artística e cultural 
omnipresentes na sociedade portuguesa. Este será um factor que nunca 
poderemos ignorar no presente trabalho, e que de um modo ou outro estará 
sempre presente, desde esta época mais recuada até à actualidade do museu 
de Escultura comparada. 
Um dos vultos que mais se distinguiu nesta luta contra-corrente foi o 
Marquês de Sousa Holstein (1838-1878), filho do primeiro Duque de 
Palmela, que teve uma acção importante na evolução do ensino artístico em 
Portugal. As suas palavras fazem um diagnóstico muito lúcido do 
problema: “O nosso país tem sido por enquanto quase o único em que a 
fundação dos museus e galerias não tem encontrado as gerais simpatias. 
Talvez proceda este facto da opinião muito vulgar, de que para a formação 



de semelhantes colecções são indispensáveis grossos cabedais de que o 
nosso país não pode dispor. Para muitos a arte é uma superficialidade da 
qual não deve cuidar-se enquanto o nosso país lutar com o deficit… 
Mas a Arte não pode ser considerada luxo; não pode ser uma inutilidade 
ruinosa a criação de galerias e de museus, que são os arquivos das mais 
elevadas produções do génio do homem.” (1) 
Estas palavras proferidas aquando da abertura da Galeria de Pintura do Rei 
D. Luís em 1868 parecem-me assim conter exemplarmente enunciada 
aquela que tem sido há séculos uma das facetas mais negativas do carácter 
português: uma falta de sensibilidade em relação à cultura e à arte, fonte 
permanente de lamentações em quase todos os grandes vultos da cultura 
nacional, e factor que mais tem contribuído para o atraso português em 
praticamente todas as áreas do saber. Pior do que isso, é uma característica 
da mentalidade portuguesa responsável pelo geral desconhecimento do 
nosso património, pela sua desconsideração, e naturalmente pela sua 
degradação e constante destruição, roubo ou pura e simples 
descaracterização, a que actualmente não cessamos de assistir. É 
infelizmente típico desta mentalidade considerar, tal como afirmou Sousa 
Holstein, que a Arte é algo de secundário, e que existem prioridades mais 
básicas e urgentes que importa atender; invariavelmente, o resultado desta 
maneira de pensar é o espírito da nação não estar suficientemente 
desenvolvido e sensível, consciente de si próprio e da sua identidade, de 
modo a desenvolver harmoniosamente todas as áreas do edifício social, e 
aquelas necessidades consideradas mais prioritárias estarem 
permanentemente subdesenvolvidas, repletas de erros e deficiências no 
funcionamento, e sistematicamente atrasadas em relação às nações onde 
precisamente a Arte e o Espírito não são um ‘luxo’, mas sim a própria 
essência do ser humano. José-Augusto França iria ecoar as palavras de 
Sousa Holstein em 1956, reclamando a criação de um Museu Nacional de 
Arte Moderna: “Ai de quem diga que, país pobre, não nos podemos dar a 
tais luxos. Primeiro, porque não se trata de um luxo, mas dum verdadeiro e 
profundíssimo acto de defesa nacional, e de um acerto excepcionalmente 
inteligente de uma política do espírito.” (2) 
 
                  _____________________________________ 
 
(1) - Marquês Francisco de Sousa Holstein, catálogo da Galeria Nacional 
de Pintura, 1868, apud Ayres de Carvalho, ‘A Galeria de Pintura da Ajuda 
e as Galerias do séc. XIX’, in Belas Artes – Revista da Academia Nacional 
de Belas Artes, Lisboa, 1989, 3ª série, nº3, pp. 5-49. 
(2) – A Arte em Portugal no Século XX (1911-1961), Lisboa, Livros 
Horizonte, 2009, 4ª edição, p. 329. 
 



O arquitecto e historiador de arte espanhol Fernando Chueca Goitia 
escreveu em 1982: “para tomar o pulso à cultura de uma nação, o melhor 
índice é examinar como se desenvolvem as suas cidades. Se o que preside 
ao desenvolvimento é o caos, o jogo cru dos interesses económicos, o 
desprezo pelo passado, o afã da novidade pela novidade, tudo isso é sinal 
evidente de que, sob aparências mais ou menos progressivas, existe um 
grande vazio cultural.” (3)  
Certamente que estas palavras não tinham em mente especificamente o 
caso português, mas dificilmente descreveriam melhor aquilo que tem 
sucedido entre nós, e continua lamentavelmente a suceder, com apenas 
alguns indícios de mudança, atavismo teimosamente persistente no modo 
de ser português. Na sua tese de doutoramento sobre as Academias e o 
ensino em Portugal, a investigadora Maria Helena Lisboa escreveu: “O 
nível de importância conferido ao ensino nos diversos momentos da 
história de um país constitui um importante indicador do grau de 
empenhamento posto pelos poderes instituídos na construção do futuro a 
que se comprometeram perante si próprios e perante a sociedade.” (4) 
Constatando o que foi a política do ensino artístico em Portugal ao longo 
dos últimos dois séculos, torna-se forçoso concluir que este nunca foi uma 
prioridade, e que sempre foi considerado quase como um luxo, uma 
despesa por norma incomportável que sempre foi sacrificada face a outros 
objectivos considerados mais urgentes. Os resultados deste estado de coisas 
são infelizmente muito fáceis de adivinhar. 
 
As academias de arte começaram a ser criadas em Itália no período do 
Renascimento, e desde logo as principais nações europeias seguiram o seu 
exemplo. Em Portugal, as primeiras tentativas neste sentido começaram a 
fazer-se sentir nos finais do séc. XVII, e o reinado de D. João V 
incrementará a criação das primeiras academias, a mais significativa das 
quais foi a Academia Real de História, instituída pelo monarca em 1720, 
responsável por uma produção historiográfica importante; a Academia de 
S. Lucas, fundada em Roma em 1919 pelo rei Magnânimo terá também 
muita influência na formação de pintores que foram enviados para aquela 
cidade com o apoio real. O longo reinado de D. João V ficou ainda 
marcado por várias outras academias fundadas em Lisboa e noutras cidades 
do país, incluindo a Baía e o Rio de Janeiro, abarcando Poesia, História, 
Filosofia, Literatura e Ciência.  
 
                  _____________________________________ 
 
(3) - Breve História do Urbanismo, Lisboa, Presença, 1982, p. 206 
(4) – As Academias e Escolas de Belas-Artes e o Ensino Artístico (1836- 
1910), Lisboa, Gulbenkian, 2007, p. 327. 



A reforma pombalina foi a ruptura seguinte na evolução do ensino em 
Portugal, trazida pela difusão do Iluminismo e da acção dos 
Estrangeirados, visando actualizar os métodos do ensino e recuperar o 
significativo atraso do país. A acção de Pombal teve como pontos fulcrais a 
expulsão dos Jesuítas e do seu ensino, agora considerado retrógrado, e as 
reformas do ensino primário, secundário e universitário; neste, foi renovada 
a Universidade de Coimbra, e em 1761 foi criado o Colégio dos Nobres. A 
mais importante academia pombalina, expressão mais pura das Luzes, foi a 
Academia Real das Ciências, fundada em 1779.  
No entanto, em termos do ensino artístico, será apenas com os governos 
saídos do Liberalismo que serão reunidas as condições para surgirem as 
academias de Belas-Artes. Até este período, a formação artística era feita 
no âmbito das corporações de ofícios, através de oficinas particulares com 
aprendizagem passada de mestre para aprendiz, ou em obras promovidas 
pela Igreja e associações religiosas ou pela corte. Uma situação que levou a 
que a produção artística em Portugal se baseasse em modelos práticos, 
ajustada às necessidades que iam surgindo, sem se fundamentar em  
discussões teóricas, em reflexões que pensassem a Arte e as suas obras, que 
criassem uma filosofia de criação artística. Um ensino que formava 
praticantes mas sem a indispensável componente intelectual, que fosse 
capaz de acompanhar a produção artística com uma saudável reflexão 
teórica que a complementasse. 
Exemplos deste tipo de ensino anterior às academias foram a Casa do 
Risco, criada para a reconstrução de Lisboa a seguir ao terramoto, o 
Colégio dos Nobres, de 1776, a aula de desenho da Fábrica das Sedas, do 
mesmo ano, a aula da Impressão Régia, criação de Pombal em 1768, para 
gravadores, uma aula de desenho e arquitectura criada na Universidade de  
Coimbra em 1769, uma aula de desenho promovida no Porto pela 
Companhia das Vinhas em 1779, uma escola privada aberta pelo pintor 
francês Pillement no Porto em 1780, a Oficina Calcográfica do Arco do 
Cego, de 1800, etc. Dentre estas iniciativas, avulta a do pintor Cirilo 
Volkmar Machado, a Academia do Nú, de 1780, instalada num palácio na 
capital, e para onde veio trabalhar Vieira Lusitano – um projecto que teve 
efémera duração, desde logo pelo escândalo que causou na pacata Lisboa, e 
também devido à concorrência do gravador Carneiro da Silva, que 
pretendia criar outra academia, mais tarde apadrinhada pelo intendente Pina 
Manique para a Casa Pia, onde também funcionava uma aula de desenho. 
O mais importante local de ensino neste período foi, no entanto, a obra 
régia da Ajuda, a partir de 1802, e que vai durar cerca de trinta anos. (5) 
                   ________________________________________ 
(5) – Para a informação deste último parágrafo, cf. José-Augusto França, 
História da Arte em Portugal – O Pombalismo e o Romantismo, p. 59-61. 



As primeiras décadas do séc. XIX são em Portugal um período muito 
conturbado com as Invasões Francesas, a saída da corte para o Brasil, a 
Revolução Liberal e a guerra civil entre liberais e absolutistas. Logo a 
seguir à revolução vintista, foram apresentados vários projectos com o 
objectivo de reunir num só estabelecimento o ensino artístico nacional, 
entre os quais avultam a proposta de um Ateneu de Belas-Artes, iniciativa 
do pintor Domingos Sequeira (1768-1837) em 1823, mas com existência 
efémera, dadas as convulsões políticas que se seguiram; e o aparecimento 
na Ajuda da Academia de S. Miguel, em 1829, com uma curta existência 
de somente alguns meses. Apenas com o definitivo triunfo liberal vai ser 
possível implementar as novas políticas que a facção vencedora do conflito 
considerava como necessárias para a recuperação do país. Apesar disso, 
quando as condições políticas estabilizaram, foi desde logo evidente que o 
ensino público, e em especial o artístico, continuava a ser a última das 
prioridades da nação.  
 
Em Fevereiro de 1835 o Ministro do Reino Agostinho Freire nomeia uma 
comissão para elaborar os estatutos da futura Academia de Belas-Artes, 
recolhendo a reflexão teórica que vinha sendo feita até aí. No ano seguinte, 
o seu sucessor na pasta ministerial, Passos Manuel (1801-1862), um dos 
mais destacados dirigentes setembristas, que se notabilizou precisamente 
por uma notável acção de reforma educativa, com a criação de novas 
escolas politécnicas, liceus e conservatórios, criava enfim as novas 
academias de Lisboa e do Porto. Mesmo assim, as vicissitudes políticas 
continuaram a provocar uma instabilidade que não permitia um normal 
desenvolvimento das instituições, e só com a Regeneração, a partir de 
1851, estão criadas as condições para uma evolução mais apropriada. Com 
um atraso de séculos em relação às principais nações da Europa, estas 
academias propunham-se, em contra-corrente, formar alunos em duas 
vertentes, uma propriamente artística, outra de produção industrial, dirigida 
à formação de operários e artífices fabris, de modo a tentar recuperar o 
atraso do país nesta área fundamental para a economia. Uma decisão que 
evidenciava as deficiências do meio cultural português, dado que as 
academias europeias tinham marcado precisamente essa diferença entre 
criação artística e produção industrial, assente na superioridade da primeira, 
privilégio pelo qual os artistas tinham lutado duramente. Joaquim de 
Vasconcelos, cuja acção irei abordar mais à frente, irá justamente criticar 
este objectivo das academias nacionais, pugnando pela criação de um 
ensino especificamente dirigido ao comércio e à indústria. (6) 
                   __________________________________________ 
(6) – Cf. Sandra Fonseca Leandro, Joaquim de Vasconcelos (1849-1936) 
Historiador, Crítico de Arte e Museólogo, Tese de Doutoramento, Lisboa, 
Universidade Nova, 2008, vol. I, p. 239-240. 



 
Não se adequa aqui desenvolver em pormenor o que foi a história destas 
academias e do ensino artístico em Portugal, mas importa destacar as 
principais linhas de força que marcaram a sua existência. Como facilmente 
se constata, esta foi uma história atravessada por inúmeros problemas, erros 
e dificuldades. A política de ensino era tutelada pelo Ministério do Reino, 
que também se ocupava de outras áreas, uma situação que naturalmente 
colocava muitos entraves e dificuldades, e levou várias vozes a clamar pela 
necessidade de um ministério específico para a educação. Em 1870, o 
governo saído do golpe militar liderado pelo Duque de Saldanha criou um 
Ministério da Instrução Pública, de duração breve; vinte anos mais tarde, 
em 1890, por decreto de 5 de Abril, foi criado pelo governo do regenerador 
António Serpa Pimentel, o Ministério de Instrução Pública e Belas Artes, 
responsável por todos os níveis de ensino e também pelo património 
artístico e cultural. Mas estes esforços estiveram sempre condenados a ter 
resultados efémeros, dado que as prioridades eram sempre outras: “Uma 
vez mais, os assuntos do ensino e do património artístico eram os 
primeiros a abater na lista de prioridades do poder político, perante uma 
nova crise financeira. Alegando a necessidade de redução de despesas, o 
ministro Dias Ferreira, em 3 de Março de 1892, extingue este organismo 
que, pelo menos na aparência, parecia ter tido origem num entendimento 
mais integrador do papel do ensino, da cultura e da arte no próprio 
desenvolvimento nacional. (…) A sociedade portuguesa oitocentista, 
refugiada na sua incultura e falta de tradição artística, caía 
sistematicamente no erro de atribuir às belas artes – que incluíam a 
Pintura, a Escultura, a Arquitectura e a Gravura – um papel supérfluo e 
um estatuto de luxo. Este erro, infelizmente, afectou mesmo o julgamento 
de personalidades que nada tinham de incultas e que em outras áreas da 
cultura demonstraram uma capacidade de intervenção adequada e 
profícua.” (7) 
As academias foram instaladas, tal como aconteceu com inúmeras outras 
instituições, em velhos edifícios religiosos que ficaram disponíveis a partir 
da extinção das ordens religiosas nos anos de 1833 e 1834: em Lisboa foi 
usado o convento de S. Francisco da Cidade, ao Chiado, no Porto o 
convento de Santo António, ambos sem as condições ideais, de que 
resultaram várias obras de adaptação, projectos para novas instalações que 
nunca foram realizados, e algumas ampliações, remédios sempre parciais e  
 
                   _________________________________________ 
 
 (7) – Maria Helena Lisboa, Op. Cit., p.350 e 359. 
 
 



que, ironicamente, acabaram por resultar em mais avultadas despesas do 
que se se tivessem construído novos edifícios. A academia lisboeta, de 
resto, teve de dividir o espaço do convento com a Biblioteca e com a 
Administração Geral de Lisboa; mais tarde, em 1846, teve de ceder várias 
dependências ao Batalhão de Voluntários do Comércio, ocupação que 
durou, debaixo de repetidas queixas, até 1852. Em 1875, foi a vez do 
Governo Civil de Lisboa se instalar também no velho convento.  
A constante falta de verbas, as faltas de material pedagógico adequado, o 
atraso cultural do país e os poucos artistas de qualidade disponíveis para 
ensinar resultaram num ensino com muitas lacunas e sempre debaixo de 
muitas vozes críticas: “Uma reforma parecia impor-se, e no próprio 
parlamento ressoavam críticas ao ensino, ‘rotineiro’, com estudos 
‘incompletos e errados’, organização ‘defeituosíssima’ de uma academia, 
em suma, ‘anómala’ e ‘inútil’, para a sociedade nacional que se pretendia 
reformar. ‘Monumento de vergonha’ foi mesmo afirmado em 1850, a 
pouco mais de uma dúzia de anos da criação da instituição, e arrastando 
nisso queixas políticas contra o Cabralismo. A reforma já era, porém, 
pedida em 1844, e de novo cerca de 1860, para ser atendida, em ténue 
medida, em 1868”. (8) Por entre outras acusações de desleixo, incúria e 
ignorância, a direcção da academia lisboeta, através do vice-inspector 
Sousa Holstein, chegou a solicitar o conselho de Viollet-le-Duc, em 1862, e 
no ano seguinte nomeou-o ‘académico de mérito’, aparentemente sem 
grandes resultados. Com um funcionamento deficiente a arrastar-se, o 
governo setembrista de Rodrigues Sampaio nomeou uma comissão dirigida 
pelo seu secretário Luciano Cordeiro, de que resultou um projecto de lei 
inovador, mas que não chegou a ser discutido no parlamento. Mesmo 
assim, o relatório de Luciano Cordeiro, a par do escrito Observações sobre 
o Actual Estado das Artes em Portugal, de Sousa Holstein, acabou por ter 
ampla divulgação e discussão, mostrando um panorama cultural muito 
deficiente. Uma reforma como a que vinha a ser reclamada pelas muitas 
vozes críticas – de que provavelmente a mais lúcida e informada seria a de 
Joaquim de Vasconcelos, que sublinhou uma crítica constante de 
centralismo que frequentemente foi feita pela academia do Porto - só seria 
efectivada em 1881 pelo ministro José Luciano de Castro, vigente até 1911. 
(9) 
 
                     ______________________________________ 
 
 
(8) – José-Augusto França, Op. Cit., p. 86/87. 
(9) – Cf. Ibidem, p. 87. 
 
 



 
 
Não obstante todos os problemas e vicissitudes que marcaram a vida das 
academias de belas artes portuguesas, estas foram mesmo assim cumprindo 
o seu papel pedagógico, a um nível muito aceitável, e por elas passaram os 
maiores nomes da arte portuguesa de oitocentos, quer como alunos quer 
como professores. A formação destes cursos era por vezes complementada 
pela concessão de bolsas para aprendizagem no estrangeiro, nomeadamente 
em Itália e França, concedidas pelo estado e também por particulares, onde 
assumiu um papel destacado o Rei D. Fernando II, que directamente 
concedeu bolsas e também deu o exemplo de mecenato apoiando muitos 
artistas comprando as suas obras. Apesar das suas deficiências, o trabalho 
de homens de grande valor humano e artístico elevou substancialmente os 
padrões artísticos em Portugal, e renovou os padrões estéticos de uma 
minoria mais culta e esclarecida. 
Baseadas nos modelos estrangeiros de países bem mais desenvolvidos, as 
academias portuguesas não deixaram de reflectir a menoridade cultural do 
país face aos mais desenvolvidos países europeus, com os quais o clima 
mental, as condições materiais e divulgação cultural Portugal não se podia 
comparar. Para além disso, como já foi referido, desde o início da 
existência das academias italianas e de outros países europeus, foi feita a 
distinção entre as artes mais nobres, assentes na criação artística, e as artes 
menores, mais dirigidas à produção de modelos para a indústria e para a 
decoração; ao mesmo tempo, a criação artística era acompanhada de 
reflexão teórica e intelectual, na esteira dos elevados padrões artísticos e 
culturais do renascimento italiano, onde o artista rapidamente se emancipou 
ao serviço do grande senhor, que com ele alcançava um maior prestígio. 
Em Portugal, essa produção intelectual, com a excepção pontual de um 
Francisco de Holanda, quase não existiu, e a produção artística e o 
respectivo ensino tiveram sempre uma predominância prática e dirigida 
para as obras concretamente em actividade. Não se desenvolveram aqui os 
círculos de estudiosos de arte, de coinesseurs, ao contrário do que 
aconteceu na Europa mais culta, nunca se produzindo um enquadramento 
cultural que levasse o poder político a perceber a importância da arte e do  
ensino artístico. Aliás, o aparecimento das academias não foi o resultado de 
um movimento cultural, mas sim algo que surgiu da consciência da classe 
dirigente em relação à necessidade de instituições deste tipo: “Verificamos, 
assim, que as academias de arte portuguesas só foram criadas com 
carácter definitivo no séc. XIX, fruto do impulso do Liberalismo. Não estão 
na sua génese, portanto, nem a iniciativa de artistas, nem a do poder 
absoluto dos reis, mas sim os interesses de um novo regime político que, 
pelo menos na expressa proclamação dos princípios, via a produção 



artística e o seu ensino como um serviço público que teria de ser 
sustentado e desenvolvido pelo Estado.” (10) 
 Deste modo, as academias nacionais confinaram-se de um modo geral à 
sua componente pedagógica, não promovendo publicações, conferências, 
debates ou estudos teóricos que promovessem uma reflexão teórica sobre a 
arte e a produção artística, e que educassem e formassem um público 
exigente e conhecedor. Estes estabelecimentos de ensino resultaram assim 
do novo regime político que triunfou com a Revolução Liberal e com a 
guerra civil, numa tentativa de desenvolver o país e de recuperar o atraso 
em relação à Europa mais culta, num processo que obviamente depara com 
inúmeros obstáculos e incompreensões, num quadro geral de debilidade 
cultural e de escassos recursos económicos e prioridades políticas erradas. 
Problemas estruturais a que “…não pode caber a responsabilidade aos 
artistas, mas sim a uma sociedade generalizadamente caracterizada por 
uma pobre cultura estética. Esta sociedade, por isso mesmo, não 
reconheceu a importância da produção artística como factor de 
desenvolvimento, nem sentia a falta do produto artístico na sua vivência 
quotidiana individual e colectiva; daí a relativa inconsequência das 
próprias políticas desenhadas para o sector.” (11) 
  
Sob a influência cultural francesa, o aparecimento das academias 
portuguesas tenta emular as prestigiadas congéneres francesas, que 
paradoxalmente, no entanto, começam neste período de meados do séc. 
XIX a perder algum do seu prestígio e a serem ultrapassadas na sua 
concepção pelos desenvolvimentos da sociedade francesa e pelo 
surgimento de novas escolas mais adaptadas aos novos tempos. Um 
desfasamento de que as academias nacionais vão sofrer praticamente desde 
o seu aparecimento, com as críticas e tentativas de reforma que já foram 
abordadas. 
Criadas pouco depois da extinção das ordens religiosas, as academias  
deveriam ser depositárias do enorme espólio de pintura dos conventos, 
embora naturalmente sem as devidas condições para tão pesado encargo.  
Enquanto no Porto houve condições para se proceder a uma inventariação 
mais sistemática que levou à criação do primeiro museu português, em 
1833, em Lisboa acumulavam-se obras sem quaisquer condições, 
amontoadas, sujas, cheias de humidade, comidas por insectos, etc. 
Rapidamente se impôs a ideia de criar pelo menos um museu para onde 
estas obras pudessem ser transferidas e expostas em condições, mas 
 
                    __________________________________________ 
 
(10) – Maria Helena Lisboa, Op. Cit., p. 493. 
(11) – Ibidem, p. 508-509. 



deveriam ser depositários do enorme espólio de pintura dos conventos, 
embora naturalmente sem as devidas condições para tão pesado encargo.  
Enquanto no Porto houve condições para se proceder a uma inventariação 
mais sistemática que levou à criação do primeiro museu português, em 
1833, em Lisboa acumulavam-se obras sem quaisquer condições, 
amontoadas, sujas, cheias de humidade, comidas por insectos, etc. 
Rapidamente se impôs a ideia de criar pelo menos um museu para onde 
estas obras pudessem ser transferidas e expostas em condições, mas 
naturalmente que também aqui o processo se arrastou por anos a fio, sem 
resultados concretos, com o habitual cortejo de vozes que se levantam, a 
maior parte das vezes em vão, contra este estado de coisas. Em 1875, ainda 
escreveu Sousa Holstein: “Os estrangeiros que vêem a Lisboa procuram os 
museus, e informados de que apenas existem aqueles barracões decorados 
com o nome de salas, onde estão dependuradas as telas que possuímos, 
pasmam que numa capital já hoje tão populosa e rica haja uma falta que 
não sentem muitas pequenas cidades da Alemanha e da França; pasmam 
sobretudo ao ver a última sala da galeria, onde estão aqueles quadros 
góticos, admiráveis testemunhas da nossa grande fecundidade artística em 
passadas era, que um país possuidor de tão notáveis trabalhos não tome a 
peito conservar com mais amor as frágeis relíquias da sua antiga escola; 
pasmam quando em Viseu vão encontrar as obras de Vasco Fernandes 
dependuradas em sacristias escuras e húmidas, sofrendo danos 
irreparáveis, que se vão cada ano agravando sem que se busque atalhar os 
progressos da ruína; pasmam quando em tantas igrejas das províncias 
descobrem ainda trabalhos de pintura que em vez de se deixarem ali 
permanecer ignorados, e o que é pior ainda, expostos a tantos agentes de 
destruição (…), deveriam ser transportados para lugares de honra nos 
museus nacionais; pasmam quando encontram à venda e por pouco 
dinheiro objectos de arte que há muito deveriam ser propriedade do 
Estado…” (12) A colecção de arte da Academia de Lisboa crescera imenso 
com as sucessivas passagens do espólio dos conventos, e cada vez se 
tornava mais incomportável para esta instituição a salvaguarda de tantas 
obras, mesmo depois de algumas obras feitas no convento de S. Francisco 
para esse efeito, que nunca passaram de soluções provisórias e remediadas. 
Os responsáveis académicos tinham também consciência de que o espólio a 
ser conservado não poderia ser empregue apenas no estudo e formação dos 
alunos, e deveria ser exposto a todo o público, de modo a cumprir um dos 
desideratos da instituição, promover a educação e o gosto dos portugueses.  
 
                    ________________________________________ 
 
(12) – Observações sobre o actual estado do Ensino das Artes em 
Portugal, Lisboa, Imprensa Nacional, 1875, p. 27/28. 



 
 
Com os recheios das instituições religiosas a serem canalizados para S. 
Francisco a partir de 1834, um primeiro inventário deste espólio só 
começou a ser feito em 1840, e as primeiras tentativas de restauração 
apenas têm lugar em 1844; em 1857, no entanto, ainda o pintor Francisco 
Metrass (1825-1861), que foi professor da Academia em 1854, solicita uma 
intervenção de urgência para se salvarem muitas obras em mau estado. 
Seria com a nomeação de Sousa Holstein para Vice-Inspector da Academia 
de Belas-Artes, em 1862, que este dotou a Academia de um mínimo de 
condições, com uma série de medidas que permitem melhoras as condições 
de conservação, classificação e exposição das obras; em 1868, ano da sua 
saída do cargo, foi editado o primeiro Catálogo Provisório, que listava 
cerca de 450 pinturas, e foi possível abrir uma Galeria Nacional, embrião 
de um futuro museu nacional. Uma galeria, mesmo assim, a enfrentar toda 
a ordem de dificuldades e carências, descritas no “Relatório da comissão 
de pintura encarregada de examinar o estado dos quadros antigos, 
elaborado no final desse ano e publicado no diário do Governo de 28 de 
Maio de 1869. A comissão dizia-se impressionada com o ‘deplorável 
estado a que chegaram os quadros (…) os mais preciosos exemplares das 
escolas estrangeiras estão em grande parte em completa ruína. Os que 
menos têm sofrido, ainda assim, estão cobertos com um véu branco 
azulado, a que tecnicamente se chama a constipação do verniz’. Perante 
esta situação a comissão apenas vê como solução a construção de um novo 
espaço. ‘Este relatório teve o resultado que têm quase todos os relatórios. 
Provocou algumas correspondências oficiais; falaram nele dois dias os 
periódicos, mas infelizmente não trouxe o remédio que tão urgente era’ 
conclui Sousa Holstein.” (13) 
O próprio rei D. Fernando contribuiu com uma doação de vinte mil réis 
para a aquisição de novas obras, nomeadamente de autores 
contemporâneos, como foi o caso de Domingos Sequeira, por exemplo, 
assim como de outras obras mais antigas que ainda não tinha sido vendidas 
para o estrangeiro. Com novas aquisições e doações, rapidamente esta 
galeria, no entanto, deixou de ter condições para a sua exposição e 
conservação, começando a multiplicar-se os apelos e os esforços para a 
abertura de um museu nacional condigno, diligências essas que 
inevitavelmente esbarraram com a indiferença e a insensibilidade do poder 
político. No catálogo elaborado em 1883, estavam já representados artistas  
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(13) – Maria João Neto, ‘A Propósito da Descoberta dos Painéis de S. 
Vicente’, in Artis, nº2, Lisboa, FLUL, 2003, p. 225/226. 



como Josefa de Óbidos, Vieira Lusitano, Cirilo V. Machado, Pedro 
Alexandrino, Domingos Sequeira, Pillement (excelente pintor francês que 
ensinou no Porto), Vieira Portuense, Monteiro da Cruz, Ferreira de Freitas, 
Francisco Metrass, Luís Pereira de Resende, António Manuel da Fonseca, 
Tomás da Anunciação, Cristino da Silva, Miguel Lupi, Bordalo Pinheiro, 
Luís Tomasini, Visconde de Menezes, Marciano Henriques da Silva; mais 
de cem obras de autores portugueses do séc. XVI, e pintura estrangeira de 
muitos nomes sonantes como Rafael ou Brueghel, entre muitos outros. A 
Academia era também depositária de mais de 2260 desenhos, dos quais 400 
eram de Sequeira, para além de cerca de 1230 gravuras, algumas de Dürer. 
(14) É neste contexto que, já em 1878, se propõe o arrendamento do 
palácio da Janelas Verdes, propriedade dos Condes de Alvor, ideia que é 
concretizada no ano seguinte. Depois de algumas obras de adaptação para 
este espaço acolher a exposição de arte ornamental portuguesa e espanhola, 
procura-se efectivar a definitiva abertura do Museu Nacional de Belas 
Artes e Arqueologia, projecto que é aprovado em 1881, mas que continua a 
deparar-se com uma aflitiva falta de verbas e de uma passividade contínua 
por parte do poder. O novo museu e as suas colecções estavam na 
responsabilidade da Academia de Belas Artes, cujos membros 
desesperavam com a falta de condições para poder enfim abrir as portas ao 
público, e em Fevereiro de 1884 uma comissão nomeada pela Academia 
elaborava um relatório sobre a situação, para ser entregue ao Ministro do 
Reino. O texto, elaborado sobretudo pelo poeta e historiador Sousa Viterbo, 
resume todo o processo, ao mesmo tempo que insiste junto do poder para 
este proporcionar os meios que faltavam para a abertura: “De há muito que 
se trabalha em realizar a criação de um Museu Nacional de Belas-Artes, 
mas têm surgido sempre obstáculos a contrariar uma ideia que tendia a 
salvar o país da vergonha de não possuir um estabelecimento artístico, 
como possuem não só todas as capitais da Europa, mas até cidades de 
segunda e terceira ordem. E não é porque falhassem os elementos que 
servissem de base a mais brilhantes colecções. Os despojos das extintas 
corporações religiosas, as aquisições que o governo tem feito e alguns 
donativos particulares formam um núcleo importante que não seria sensato 
desprezar.  
Na nossa Academia se chegou a organizar uma galeria, que estava muito 
longe de oferecer as condições necessárias, mas que servia, ainda assim, a 
revelar o estado das artes em Portugal, principalmente no período do seu  
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(14) – Cf. Maria Helena Lisboa, Op. Cit., p. 288-291. 
 



maior desenvolvimento histórico. Essa galeria construída sem os requisitos 
indispensáveis e ameaçando ruína, era, na verdade, um triste espectáculo e 
reclamava constantemente um acto enérgico que viesse salvar da completa 
destruição alguns desses quadros (…) O extinto convento de S. Francisco, 
em parte do qual se acha instalada a nossa Academia e a Escola de Belas-
Artes, não oferecia, nem podia oferecer jamais, as acomodações próprias 
para um museu, e reconhecendo-se a necessidade impreterível de obter um 
edifício especial, resolveu o governo de Sua Majestade alugar a longo 
prazo o palácio das Janelas Verdes. (…) O palácio renovou-se 
convenientemente; as salas foram adaptadas ao seu fim especial; 
transferiu-se para ali grande parte das colecções académicas. (…) A 
Academia não pode deixar de reconhecer o eficaz auxílio prestado pelo 
governo até agora, e sente apenas que, tendo-se feito o mais difícil, não se 
realize o mais fácil. Que falta pois? Bem pouco é. Seria lástima que depois 
de tantos trabalhos e sacrifícios se não colhesse o apetecido resultado. (…) 
A Academia ousa portanto pedir a V. Ex.ª se digne empregar a sua atenção 
neste assunto tanto quanto o está reclamando o interesse geral do país e 
quanto reclama até a elevadíssima inteligência de V. Ex.ª, para quem, 
decerto, seria supérfluo e até ofensivo o querer demonstrar as vantagens 
da existência de um Museu Nacional de Belas-Artes. (…) Dirigindo-se 
respeitosamente a V. Ex.ª pedindo-lhe se digne mandar abrir o Museu 
Nacional, a Academia não faz senão obedecer à lei que a instituiu, 
cumprindo a sua obrigação e ressalvando a sua responsabilidade.” (15) 
Um pedido que parece ter obtido algum resultado, já que finalmente em 
Junho deste ano de 1884 abria as suas portas o novo museu das Janelas 
Verdes, futuro Museu Nacional de Arte Antiga. No seu catálogo provisório, 
o Vice-Inspector da Academia, agora Delfim Guedes, defendia que este 
não era um museu que pretendesse ombrear com os grandes museus da 
Europa, mas que procurava ilustrar a riqueza da arte nacional; apontava 
também para que este passo agora dado fosse secundado por uma política 
de investimento na educação artística, que incluía a abertura de escolas por 
todo o país, combatendo a exclusividade dos centros de Lisboa e do Porto. 
(16) 
“Em sinopse, depois da auscultação sumária da situação enfrentada pela 
colecção nacional de pintura, sobressai a falta de uma política de acção 
por parte do Estado, que aliás é comum à área do património imóvel. As 
iniciativas isoladas de alguns eruditos tendem a diluir-se numa  
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(15) – Apud Maria Helena Lisboa, Op. Cit., p. 293-295. 
(16) – Ibidem, p. 295. 
 



engrenagem moída sem estratégia e sem objectivos traçados.” (17)  
A Academia continuou a ser a entidade responsável pelo museu, e o seu 
director, António Tomás da Fonseca, acumulava com a gestão deste. 
Somente em 1905 um decreto governamental separou as duas entidades, 
tendo sido nomeado na altura como primeiro director do museu nesta 
situação o pintor Carlos Reis. Logo a seguir à implantação da República, 
em 1911, o resto do acervo artístico da Academia passou definitivamente 
para as Janelas Verdes, enquanto a arte contemporânea, que se 
convencionou fosse a partir de 1850, foi empregue na criação do novo 
Museu de Arte Contemporânea, instalado de novo, sempre pela aflitiva 
falta de verba, no convento de S. Francisco, do que resultou que, apesar das 
obras de reconstrução em 1945, sob o EN e, mais tarde, de 1994, sob a 
direcção do arquitecto francês Jean-Michel Willmotte, ainda hoje este 
espaço museológico, não obstante o seu rico espólio, não ter condições para 
expor a totalidade do acervo. 
 
3.2 – As Principais Escolas de Escultura 
 
Para além do ensino da Escultura nas academias abordado no capítulo 
anterior, a formação de artistas era feita naturalmente em inúmeras oficinas 
particulares, mas sobretudo em duas escolas que se distinguiram pela sua 
qualidade e produção: os canteiros de Coimbra e a escola de escultura de 
Mafra. 
A escola de Mafra foi cronologicamente a primeira, nascida logo no início 
da segunda metade do séc. XVIII, e vai ter uma influência simbólica na 
criação do Museu de Escultura Comparada no Real Convento desta vila. 
 
3.2.1 – Mafra 
 
A chamada Escola de Escultura de Mafra teve na sua origem a sumptuosa 
estatuária italiana em mármores de Carrara encomendada em Roma a 
mando de D. João V para a decoração do seu real monumento; na fachada 
da Basílica, na Galilé, no frontão, nos nichos das capelas laterais, uma das 
grandes mostras da arte escultórica italiana de setecentos foi reunida num 
conjunto impressionante, frequentemente criticado pela sua suposta frieza 
ou excessiva monumentalidade, mas que marcou decisivamente um período 
na arte em Portugal. “Os artistas italianos presentes em Mafra pertencem a 
um longo período que de um modo simples se situa entre o alto barroco  
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(17) – Maria João Neto, Op. Cit., p. 227. 



romano e as primeiras manifestações neo-clássicas. Não constituindo a 
sua obra um produto estilisticamente puro, só recentemente vêm sendo  
objecto de algum estudo e valorização. Esta situação é acrescida pela 
fatalidade de se situarem cronologicamente entre duas épocas de grandes 
criadores que projectam sobre o período em questão uma sombra 
indesmentível.” (18) 
 As estátuas de maior destaque foram entregues a artistas como Carlo 
Monaldi, Pietro Bracci, Giovanni Maini, Giuseppe Lironi, Agostino 
Corsini, Giuseppe Rusconi, Filippo Della Valle e Bernardino Ludovisi, 
escultores que terão produzido a sua obra mafrense nos primeiros anos da 
década de 1730. São estes homens que irão mais tarde produzir obras como 
a célebre Fonte de Trevi, em Roma, ou a estatuária de igrejas emblemáticas 
como a de S. João de Latrão ou S. Pedro do Vaticano. Também em Mafra 
trabalhou – ainda que brevemente, apenas no frontão da fachada - o famoso 
escultor francês Claude Laprade, responsável por notáveis trabalhos como 
o túmulo do Bispo de Miranda D. Manuel de Moura Manuel, na Capela da 
Vista Alegre, nos arredores de Aveiro, do retrato de D. Pedro II na 
Universidade de Coimbra, ou ainda de vários trabalhos em talha para 
igrejas de Lisboa. A formidável oficina montada na feitura do Convento de 
Mafra deve integrar-se no esforço geral do monarca para incrementar a 
cultura e as artes em Portugal, com a criação de bibliotecas, como a de 
Coimbra, em 1717, e mais tarde a de Mafra, a fundação de academias, a 
estadia para estudo de vários jovens em Roma, a vinda de inúmeros artistas 
italianos para o nosso país. Um desses homens foi o arquitecto genovês 
António Baptista Garbo, de quem aliás se diz ter sido o inspirador da traça 
arquitectónica do Convento, que em Mafra ensinou vários discípulos, 
nomeadamente Reynaldo Manuel dos Santos, que viria a ser um dos 
responsáveis pela reconstrução de Lisboa depois do terramoto.  
Mais importante para o que se virá a chamar a escola de escultura foi a 
vinda de Alessandro Giusti, que terá chegado a Portugal em 1747, com a 
tarefa de ajudar a montar a capela de S. João Baptista para a igreja de S. 
Roque, derradeira aquisição do Rei Magnânimo. Giusti fez a sua formação 
em Roma, na oficina do pintor napolitano Sebastião Conca (1679 – 1764), 
que de resto ainda produziria (ou alguém da sua oficina) uma tela para 
Mafra, uma Aparição da Virgem a S. Pedro de Alcântara; Giusti teve 
também oportunidade de efectuar uma aprendizagem no atelier do escultor 
Giovanni Maini, um dos autores das estátuas do convento, aprendizagem 
que o terá encaminhado definitivamente para uma carreira nesta arte. Sem 
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(18) - José Fernandes Pereira, Arquitectura e Escultura em Mafra – 
Retórica de Perfeição, Lisboa, Editorial Presença, 1994, p. 245. 



obra conhecida até vir para Portugal, e sendo apenas mais um obreiro em S. 
Roque, Giusti, nesta altura com 32 anos, terá optado por ficar num país 
onde a arte italiana era tida na mais alta conta, em vez de voltar ao seu bem 
mais competitivo meio de origem. Adaptando-se rapidamente, e entrando 
desde logo nas boas graças da corte, começou de imediato a trabalhar para 
D. João V, executando o magnífico busto do monarca, actualmente na Sala 
da Bênção do Palácio Nacional de Mafra. Efectuou também trabalhos para 
uma das últimas realizações joaninas, o Palácio das Necessidades, em 
parceria com o escultor português José de Almeida (c. 1700 – 1769), 
considerado por Ayres de Carvalho como rival do italiano. (19)   
José de Almeida aprendeu em Roma, onde foi discípulo de Carlo Monaldi, 
outro dos artistas responsáveis pelas estátuas de Mafra, voltando a Portugal 
com fama de homem de grande talento, nomeadamente em trabalhos com 
madeira, mas também importantes peças em pedra e mármore, tendo sido 
um renovador da escultura portuguesa com os ensinamentos que trouxe da 
capital italiana, para onde foi enviado, como vários outros, por D. João V. 
Foi um importante colaborador de Ludwig em Mafra, sendo por exemplo 
autor de um magnífico presépio que ainda se encontra no Palácio, mas com 
a vinda de Giusti acabou por ser preterido depois da morte de D. João V. 
Nas Necessidades, José de Almeida foi o autor da estátua de S. Paulo, na 
fachada, enquanto o italiano fica com a parte de leão, ao ser o responsável 
pelas figuras de S. Filipe Néri, S. Francisco de Sales e de S. Pedro, esta 
também na fachada. Almeida teve uma oficina importante, formando 
discípulos como Francisco Xavier, Francisco António e António Machado, 
para além, claro, do mais notável de todos, Machado de Castro. (20)  
Em 1753, o rei D. José mandou substituir os painéis de pintura da basílica 
de Mafra por baixos-relevos de mármore, supostamente por aqueles se 
terem começado a deteriorar devido à humidade; esta explicação oficial, 
avançada por Cirilo Volkmar Machado, tem sido posta em causa, já que, 
apesar de ser verdade que se trata de um local geralmente húmido, não é 
crível que obras de uma tal qualidade estivessem em risco passadas apenas 
duas décadas. Embora não tenhamos dados que possam fornecer uma razão 
definitiva, tudo indica que o novo monarca terá tido a intenção de ligar o 
seu nome à obra do seu pai: “[D. José] procurou aproveitar um local de 
excepção para fomentar uma grave lacuna da cultura portuguesa: a  
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(19) – Cf. ‘A Escultura em Mafra’ e ‘A Escola de Escultura de Mafra’, 
ambos os estudos In Obra Mafrense, Mafra, Câmara Municipal, 1992, p. 
55 a 117. 
(20) - Cf. Vítor Serrão, História da Arte em Portugal – O Barroco, Lisboa, 
Editorial Presença, 2003, p. 206. 
 



 
inexistência de um ensino organizado e erudito de escultura. Ora, Mafra 
reunia condições excepcionais. Desde logo a encomenda de D. João V 
transformara a igreja numa espécie de museu, completamente actualizado 
com os nomes dos principais escultores italianos da primeira metade do 
séc. XVIII. Essa circunstância evitava o envio de escultores a Itália para 
uma actualização visual. Por outro lado, o ensino podia decorrer num 
estaleiro de obras, como era tradição e como o foi até ao programa do 
Palácio da Ajuda. Finalmente, D. José aproveitava a presença de Giusti e 
do seu perfil artístico que permitia dar continuidade ao programa oficial 
do Magnânimo.” (21)  
 Para esta importante tarefa, D. José iria assim preferir o jovem escultor 
italiano, em vez de José de Almeida. “Residindo em Mafra, Giusti iniciava 
então os seus ciclópicos trabalhos. Para tanto vai ter necessidade de 
formar uma vasta equipa, entre desbastadores e modeladores que vão 
sendo recrutados consoante as necessidades vão aumentando. (…) Aos 
poucos vai-se formando aquilo que ficará conhecido como a Escola de 
Escultura de Mafra, com uma hierarquia própria, formada pelo mestre e 
seus discípulos e um conteúdo programático. Dispunha igualmente de uma 
metodologia de trabalho, tanto pelos processos técnicos utilizados como 
pela própria sequência criativa, iniciada certamente pelo desenho, 
passando pelos modelos em gesso, ainda existentes actualmente no PNM, 
os quais se transpunham para a obra final.” (22) Um dos responsáveis pelo 
desenho, com toda a probabilidade, era o célebre Vieira Lusitano, que de 
resto rapidamente se tornou grande amigo de Giusti, acontecendo o mesmo 
como as respectivas mulheres. Outra das figuras maiores desta oficina era a 
do escultor português Manuel Dias, conhecido como o Pai dos Cristos, por 
a sua especialidade serem as representações da Crucificação.  
Durante cerca de duas décadas, sensivelmente o mesmo tempo em que 
esteve em Mafra Vieira Lusitano, Alessandro Giusti iria efectuar 
metodicamente o seu trabalho, revelando-se um artista dedicado e de 
grande talento na elaboração dos novos retábulos, ao ponto de ter cegado 
antes de conseguir terminar toda a encomenda, mas continuando mesmo 
assim a esboçar relevos em cera que os seus discípulos terão terminado.  
O trabalho do artista italiano assentou sobretudo na execução de dez 
retábulos que ornamentam as capelas das naves laterais da basílica; em 
todos, impera a temática de glorificação e apoteose da Virgem, a principal  
                   _______________________________________ 
 
(21) - José Fernandes Pereira, dir., Dicionário de Escultura Portuguesa, 
Lisboa, Caminho, 2005, p. 330. 
(22) – Ibidem, p. 330/331. 
 



invocação do templo, juntamente com Santo António. São assim 
executados os relevos dos Santos Bispos, em 1755, o de Santo Cristo, dois 
anos depois, o de Nossa Senhora do Rosário, em 1759, as Santas Virgens 
em 1761, os Santos Mártires, de 1763, os Santos Confessores em 1765, a 
Sagrada Família em 1767, e o de Coroação de Nossa Senhora em 1769, 
sempre demorando dois anos para cada altar.  
  

                     
                   Coroação da Virgem – Basílica, Capela lateral, A. Giusti e a escola de Mafra  
                                                                                                                                                  
Foi neste ano de 1769 que Giusti perdeu gradualmente a sua visão, tendo 
sido enviado pelo rei D. José a França para ser operado, o que no entanto 
não chegou a acontecer, por os médicos franceses acharem que a cegueira 
era irremediável; o retábulo seguinte seria terminado apenas em 1771, 
pelos seus discípulos, e um décimo relevo seria completado mais dois anos 
depois, em 1773, aqui já plenamente da responsabilidade da escola 
mafrense. Possivelmente pela sua própria formação inicial de pintor, o 
escultor baseou-se fielmente nas obras de pintura que os relevos vieram 



substituir, mantendo assim virtualmente intacto o programa pictórico da 
basílica. Para além dos baixos-relevos dos altares, foram ainda criados 
outros para lunetas e medalhões, e o escultor italiano foi também o autor 
das duas estátuas que representam virtudes cardeais, na parte interior da 
porta principal da basílica. 
 
                                                    

           
                          Capela lateral, Luneta, Escola de Escultura de Mafra 
 
 
Com Giusti como mestre, o nome mais importante a sair desta escola foi 
indiscutivelmente o de Machado de Castro (1731 – 1822). Iniciou a sua 
aprendizagem com o seu pai, Manuel Machado, em Coimbra, mas fez a sua 
principal formação na oficina de José de Almeida (mais tarde, dele dirá, 
como que justificando a preferência do rei por Giusti, que teve arte mas 
faltou-lhe Génio); foi trabalhar para Mafra em 1756, já como ajudante do 
mestre italiano, de quem sempre foi a partir daí o braço direito. Nunca 
tendo saído de Portugal, foi em Mafra que aprendeu totalmente a sua arte, 
estudando a estatuária italiana, e principalmente através dos ensinamentos 
de Giusti, não deixando de desenvolver a sua personalidade, num gosto 
apurado e pessoal que irá encher de graça e espiritualidade as figuras da sua 
obra. O seu enorme talento levá-lo-á a tornar-se um artista de sucesso, 
carreira em que criou maravilhosos presépios que tão bem retratam a 
religiosidade portuguesa, como os da Sé Patriarcal, o da Estrela, de S. 
Vicente, entre vários outros. Homem culto, teorizou a sua arte em vários 
escritos e escreveu a sua auto-biografia. A sua carreira culminou com a 
feitura da estátua equestre de D. José para o Terreiro do Paço logo a seguir 



ao terramoto, após o que abriu a sua própria oficina, onde formou artistas 
como António Ferreira, o seu continuador na arte dos presépios. Para a 
feitura da estátua do rei na nova Praça do Comércio, “Machado de Castro 
informou-se para realizar a encomenda, e especialmente sobre as estátuas 
equestres francesas mais famosas do seu tempo. (…) …não se esquecendo 
de se queixar do pouco tempo que teve para estudar o modelo, e do pouco 
pagamento que pelo trabalho recebeu, em comparação com as condições 
do francês Buchardon. O hábito de Cristo pela primeira vez concedido a 
um artista não arquitecto, foi, porém, compensação significativa.” (23) 
Machado de Castro iria ter um papel preponderante na Escultura 
portuguesa até ao final da sua vida. Depois do triunfo da estátua equestre 
do Terreiro do Paço, irá coordenar o programa escultórico da Basílica da 
Estrela, adaptando-se sem problemas à nova conjuntura política resultante 
da queda do Pombalismo e da Viradeira. Foi também responsável por 
vários túmulos régios, nomeadamente os de D. Mariana de Áustria e o de 
D. Mariana Vitória. São da sua autoria estátuas para o Palácio Pombal, em 
Oeiras, e outras para a Quinta Real de Caxias. Finalmente, em 1802, será 
chamado a dirigir o programa escultórico da Ajuda, onde se irá processar 
como que uma transição para a geração seguinte, aqui representada por 
João José Aguiar; no Palácio da Ajuda trabalharão também outros 
elementos da escola de Mafra, como Barros Laborão ou o seu filho, 
Manuel Joaquim Barros. (24) 
Depois da incapacidade de Alessandro Giusti, este foi substituído pelo 
escultor Barros Laborão, que mais tarde trabalhará ainda no Palácio da 
Ajuda, e por fim um terceiro e último dirigente, Braz Toscano de Melo; no 
entanto, depois da saída de Machado de Castro, a produção perdeu algum 
do seu ímpeto e criatividade. Ainda assim, esta escola deixou obviamente 
uma marca indelével na arte portuguesa: “Cirilo Volkmar Machado cita 
treze discípulos de Giusti, entre os quais se distinguiram Francisco Leal 
Garcia, autor do relevo sobre a porta principal da Basílica dos Mártires, 
em  Lisboa, Alexandre Gomes, José Joaquim Leitão, José João Elveni e 
José Patrício, que esculpiram para a Basílica da Estrela. Desta escola de 
Mafra, ou reveladora da sua influência, se encontra muita escultura 
religiosa espalhada pelo país.” (25) 
                    __________________________________________ 
 
(23) - José-Augusto França, História da Arte em Portugal – O Pombalismo 
e o Romantismo, Lisboa, Editorial Presença, 2004, p. 28. 
(24) – Cf. História da Arte em Portugal, dir. Paulo Pereira, s.l., Printer, 
1997, p. 100-106 e p. 196.  
(25) - Nélson Correia Borges, ‘Do Barroco ao Rococó’, In História da Arte 
em Portugal, Lisboa, Alfa, 1986, p. 126. 
 



                               
                           Sacristia – Anunciação, Giusti e Esc. de Escultura de Mafra 
 
3.2.2 - Coimbra 
 
A escola de Coimbra nasceu no seio da Escola Livre das Artes do Desenho, 
fundada em 1878 por António Augusto Gonçalves, mestre escultor de 
grande cultura: “Mestre Gonçalves dava aulas na Associação dos Artistas, 
o que lhe permitiu aperceber-se, em virtude do contacto mantido com os 
operários, do interesse que estes demonstravam em ampliar os seus 
conhecimentos. Consciente de que aquele local não era o mais conveniente 
para desenvolver certas capacidades absolutamente necessárias aos 
artistas e como não havia em Coimbra uma escola de Belas Artes, acabou 
por fundar a Escola Livre, alfobre de muitos lavrantes que marcaram o 
panorama artístico de Coimbra e não só, até cerca de finais da terceira 
década de Novecentos.” (26) Um espaço de formação que se ficou a dever 
ao “desejo de reunir todos os indivíduos que manifestavam aptidões 
artísticas, de propagar o estudo do desenho nas suas múltiplas aplicações 
às artes e às artes industriais, de tornar fácil e acessível a aquisição de 
conhecimentos sobre a forma de trabalhar os diversos materiais ensinando 
os princípios de estética indispensáveis à compreensão e à interpretação 
das obras de arte.” (27) 
                 __________________________________________ 
 
(26) – Regina Anacleto, Arquitectura Neo-Medieval Portuguesa, vol. I, 
Lisboa, Gulbenkian, s.d., p. 312. 
(27) – Ibidem, p. 312. 



                       
                 Escultura da Vitória no Palácio do Bussaco – João Machado, Escola de Coimbra 
 
Nas instalações da escola, que ficou significativamente conhecida como o 
Tugúrio de Almedina, confraternizavam professores e alunos, numa relação 
próxima, e formavam-se serralheiros, escultores, canteiros, marceneiros, 
entalhadores, ceramistas e pintores, com os alunos a deslocarem-se com 
regularidade para observarem os monumentos, e com o ensino a ser 
complementado frequentemente com conferências e lições de mestres 
consagrados. Tratava-se de uma autêntica universidade plebeia, como que 
uma confraria que de certo modo fazia reviver o espírito das antigas 
corporações de ofícios. Ao contrário do ensino oficial, que descurava por 
vezes a aplicação prática dos conhecimentos, na Escola Livre o oposto era 
verdadeiro, já que a formação tinha sobretudo uma vertente de aplicação na 
pedra da aprendizagem ministrada. O escultor mais notável a sair desta 
escola foi João Augusto Machado, nascido em Coimbra em 7 de Dezembro 
de 1862, e falecido em Dezembro de 1925. “O pai esculpia ‘bonecos’ nas 
horas vagas, mas era sapateiro e esperava que o filho o continuasse. 
Depois de António Augusto Gonçalves ter fundado a Escola Livre, 
Machado começou a frequentar esse ‘ninho de águias’ e, mais tarde, abriu 
oficina de canteiro. Na época, todos os artífices da pedra existentes em 



Coimbra, foram seus discípulos. O arquitecto Augusto da Silva Pinto, mau 
grado as relações tensas existentes entre ambos, afirmava que, apesar de 
Machado possuir um curso de arte mais ou menos elementar e jamais se 
ter deslocado ao estrangeiro, conseguiu ser um escultor notável que, 
embora sem se poder comparar a Soares dos Reis, atingiu muitas vezes o 
mesmo nível de Teixeira Lopes, Costa Mota Tio e Moreira Rato. Augusto 
Mendes de Castro chamou-lhe o ‘conimbricense Cellini’. ” (28) A sua 
relação com a pedra que esculpia é um hino ao trabalho e ao amor da arte: 
“A pedra era linda a valer e o artista, enquanto a teve na sua oficina, antes 
de a ‘rasgar’, ficava-se longo tempo a olhá-la e a acariciá-la; doeu-lhe 
mesmo o coração começar a cortá-la, porque ele tinha pela pedra rude a 
mesma adoração que o ourives tem pelo oiro fino de que se fazem os 
cálices, e as jóias preciosas, que iluminam a carne das mulheres. Bem 
sabia ele que a pedra, se a beija a arte, se põe a rir o mesmo riso que 
canta o oiro fino. Aos primeiros golpes que se lhe dão, a pedra solta gritos 
ásperos de dor, como se chorasse o ferro. Mas, a pouco e pouco, vai-se 
amaciando o som, ainda triste, como o cantar das rolas à distância. E, 
quando a obra está quase a acabar-se, a pedra soa a riso metálico do 
oiro.” (29) O seu filho, também chamado João Machado, será igualmente 
escultor, mas já sem a qualidade do pai. 
Outros nomes notáveis desta escola foram José Barata, José da Fonseca, 
Alberto Caetano, José Ferreira, Anacleto Garcia, para além do próprio 
fundador, António Augusto Gonçalves. Estes homens começaram 
gradualmente a especializar-se em trabalhos revivalistas, nomeadamente no 
emergente estilo Neo-Manuelino, nascido sobretudo do entusiasmo 
romântico de escritores como Alexandre Herculano e Almeida Garrett pelo 
período medieval e das Descobertas, onde estaria a essência da alma 
portuguesa. As primeiras tendências neo-góticas de meados do século XIX 
rapidamente se viram ultrapassadas por uma busca mais apurada da 
identidade nacional, que os artistas encontraram no manuelino. José Barata, 
por exemplo, trabalhou numa casa neo-manuelina da rua do Corpo de 
Deus, em Coimbra, executou uma pia baptismal para a igreja de Santo 
António dos Olivais e uma fonte para o palacete Garcia, no Calhabé; João 
Machado e António Augusto Gonçalves dirigiram trabalhos de intervenção 
na Sé Velha de Coimbra. (30) 
Deve ser ainda feita referência ao nome de Costa Mota Tio (1862-1930), 
que depois da sua formação em Coimbra estudará em Lisboa, tendo sido o  
                    ________________________________________ 
 
(28) – Ibidem, p. 313. 
(29) – Ibidem, p. 315. 
(30) – Ibidem, p. 314. 



autor de notáveis trabalhos como o jazigo dos Condes do Amial, no 
cemitério da Conchada, em Coimbra, de 1893, ou o monumento a Afonso 
de Albuquerque, em frente ao Palácio de Belém, de 1901. (31) 
O primeiro trabalho de grande envergadura da responsabilidade de João 
Machado e dos homens da Escola Livre de Coimbra foi o Palácio do 
Bussaco, iniciado em 1888. Obra dirigida pelo cenógrafo italiano Luigi  
Manini (1848-1936), chegado a Portugal em 1878, seria a consagração 
desta geração de artistas, e a prova da vitalidade e importância desta escola. 
Manini, que trabalhou de perto, como era seu timbre, com os escultores do 
Buçaco, irá utilizá-los noutra obra fundamental posterior, a Quinta da 
Regaleira, em Sintra, propriedade do capitalista Carvalho Monteiro, com 
trabalhos iniciados a partir de 1898. 
Ao contrário do Buçaco, João Machado não trabalhou neste projecto no 
local, mas recebia instruções minuciosas de Manini, que executava na sua 
 
 

                         
                 Pormenor de escultura, Sala Lusíada, Quinta da Regaleira – Escola de Coimbra 
 
 
                   ________________________________________________________________ 
 
 
(31) – Idem, História da Arte em Portugal, Lisboa, Alfa, 1986, vol. 10, p. 
115. 



 
oficina de Coimbra; para Sintra foram trabalhar José Barata, António 
Gomes e os irmãos José e Luís da Fonseca. (32) 
A fama dos escultores de Coimbra espalhou-se rapidamente e fizeram desta 
escola um dos mais importantes centros produtivos do país, com trabalhos 
realizados de norte a sul de Portugal que se distinguem pela sua qualidade:  
“Desde o Algarve até aos confins da Beira Alta, a pedra de Ançã, de 
Portunhos, de Outil ou de Ilhastro, cinzelada em Coimbra, pode ser vista 
nos cemitérios, nas casas, nas igrejas e capelas e até em estatuária avulsa. 
Os dois altares da igreja catedralícia da Guarda; a cantaria das câmaras 
municipais de Alenquer e de Soure; a cantaria e as chaminés da Casa dos 
Patudos, em Alpiarça; os monumentos à Imaculada Conceição, em Viseu e 
à condessa das Canas, em Arganil; os jazigos de Manuel da Conceição de 
Santo António, em Faro e de José Ribeiro de Carvalho, em Coruche; a 
intervenção no jazigo dos Benfeitores da Misericórdia, riscado por Adão 
Bermudes e construído em Lisboa; a Fonte Mourisca de Sintra; e 
sobretudo o contributo prestado para a feitura desses dois colossos 
arquitectónicos do Buçaco e da Regaleira, são alguns dos muitos exemplos 
que se podiam citar, afirmando Coimbra também como centro emissor.” 
(33) 
 

                         
                  Pormenor da lareira na Sala de Caça da Regaleira – Escola de Coimbra 
 
                    _________________________________________ 
 
 
(32) – Cf. Hélder Carita e João Cruz Alves, coordenação, Quinta da 
Regaleira – Luigi Manini, Imaginário e Método, Arquitectura e 
Cenografia, Sintra, Fundação Cultursintra, 2006, p. 117. 
(33) – Regina Anacleto, Op. Cit., p. 338-339. 



3.3 – A Museologia no Estado Novo 
 
Se considerarmos o que foi a génese do museu francês de Escultura 
comparada, no âmbito do quadro cultural da sociedade francesa, torna-se 
imediatamente óbvio o contraste com o caso português, quer ao nível da 
instituição em si, quer até da sua própria história, amplamente estudada em 
França, e aqui largamente ignorada. Sem fazer grandes juízos de valor, pela 
desproporção de meios existentes nos dois países, parece-me mesmo assim 
que este contraste é profundamente revelador e instrutivo. 
Para se entender melhor as condições de criação do Museu de Escultura 
Comparada em Mafra, importa conhecer, mesmo que obviamente em linhas 
muito gerais, a evolução da museologia em Portugal, especialmente durante 
a vigência do Estado Novo (EN), e compreender algo da essência do 
regime político que governou o país até 1974.  
Ao contrário do que se tornou corrente pensar entre nós desde a Revolução 
de Abril, defendo que o EN não foi um regime de natureza fascista, aliás 
como alguns autores já demonstraram, de que provavelmente o melhor 
exemplo será António Costa Pinto, que sintetizou exemplarmente o cerne 
da questão: “A construção institucional do salazarismo, muito embora 
recolhendo inspiração dos fascismos no poder, particularmente do 
italiano, recusou voluntariamente os elementos que constituíram a sua 
singularidade. Adoptou os elementos que uniram tendencialmente as 
ditaduras de direita do período, rejeitando justamente o que apenas 
caracterizou o fascismo.” (34)  
Os erros de avaliação da verdadeira natureza do EN basearam-se, a meu 
ver, quer na agitação peculiar que marcou o período pós-25 de Abril, quer 
na incorrecta apreciação do que é verdadeiramente a natureza do regime 
fascista: o fascismo foi essencialmente uma doutrina revolucionária, que 
pretendeu (e em parte conseguiu) efectuar transformações consideráveis na 
estrutura mental e política das nações. É uma visão eminentemente 
progressista, que idealiza um futuro que, para ser atingido, tem de 
revolucionar todos os sectores da sociedade, alterando a sua mentalidade, a 
sua visão social. Uma política desta natureza implica forçosamente 
transformações vitais no país onde é aplicada, como sucedeu notoriamente 
na Alemanha e na Itália, estados que sofreram mudanças por vezes radicais 
em praticamente todos os sectores das respectivas sociedades, algumas das 
quais formaram a base da riqueza produtiva que caracterizou estes dois 
países no pós-guerra: “A evolução do fascismo faz-se ao longo dos anos 20  
 
                ___________________________________________ 
 
(34) - O Salazarismo e o Fascismo Europeu, Lisboa, Editorial Estampa, 
1992, p. 123. 



em função dos objectivos principais fixados (…) pelos protagonistas de 
uma revolução de um tipo sem precedente: antiliberal, antimaterialista e 
antimarxista; uma revolução política, moral e espiritual, uma revolução 
para a Nação inteira.” (35) O fascismo visa deste modo rejeitar as 
correntes tradicionais do liberalismo, do marxismo, da racionalidade 
democrática, do mecanicismo material; visa substituir o materialismo 
vigente com novos conceitos onde o nacionalismo, a dedicação do  
indivíduo à comunidade, a unidade orgânica da nação são projectados para 
a construção de um novo modelo social e mental, uma nova ordem política 
que trará inevitavelmente um novo homem: “ [O fascismo] exprime a 
vontade de ver instaurar-se uma civilização heróica sobre as ruínas de 
uma civilização vilmente materialista. Pretende modelar um homem novo, 
activista e dinâmico. O fascismo original contém em si um carácter 
moderno muito pronunciado; a sua estética futurista vale-se da 
imaginação de toda uma geração de intelectuais.” (36)  
Analisando as premissas fundamentais do pensamento fascista, e 
comparando-as com o que foi o EN português, forçoso é concluir que as 
diferenças são profundas e decisivas. Bem ao contrário deste ímpeto 
revolucionário e transformador, Salazar representou um conservadorismo 
de feição rural, de fundo religioso, provinciano, temente das mudanças que 
pusessem em causa a ordem estabelecida, receoso da inevitabilidade do 
progresso. O salazarismo, em síntese, procurou por todos os meios manter 
uma sociedade imobilista, pouco dinâmica, fácil de controlar, assente em 
pilares e valores tradicionais em Portugal como a Igreja, a família, a 
autoridade, a hierarquia – um projecto em tudo distinto do que foi a 
realidade das nações em que o fascismo se implantou. 
Como não podia deixar de ser, esta visão conservadora e 
predominantemente rural aplicou-se também à política museológica do EN: 
“A partir de meados da década de 1930, o tom da vida cultural portuguesa 
não foi definido por uma cultura urbana, mas foi antes extremamente 
influenciado por um realçar impressionista dos modelos regionais. Ao 
contrário do que aconteceu com outros regimes déspotas ou autoritários, 
durante o período que mediou as duas Grandes Guerras, a retórica da 
cultura oficial portuguesa não era baseada na dicotomia tradicionalismo 
versus modernismo. Pelo contrário, era definida por questões urbanas 
versus questões regionais.” (37)  
                   _________________________________________ 
(35) - Zeev Sternhell, Mário Sznajder, Maïa Ashéri, Nascimento da 
Ideologia Fascista, Lisboa, Bertrand, 1995, p. 358. 
(36) - Ibidem, p. 392. 
(37) - Cristina Pimentel, O Sistema Museológico Português (1883 – 1991) 
– Em Direcção a Um Novo Modelo teórico Para o Seu Estudo, Lisboa, 
Gulbenkian, 2005, p. 126. 



Dada a sua natureza, a política museológica do EN incide especialmente 
nos museus regionais, guardiães de espólios representativos das principais 
cidades da província e respectivas regiões, de que são exemplos os museus 
de Aveiro, Évora ou Coimbra; e locais, espaços de cidades mais pequenas 
ou vilas com alguma projecção; estes museus conhecem um enorme 
incremento nas décadas de 30 e 40, onde pontificam a etnografia e a 
história regional, numa busca da identidade e das tradições que definiriam 
o povo português nas diferentes regiões e ao longo dos séculos. Vertente  
que terá o seu culminar com aquela que foi a maior iniciativa cultural do 
regime: “A evolução do panorama museológico português no plano 
regional tem de ser compreendida à luz das iniciativas museológicas 
ligadas às Comemorações de 1940, a ‘grande festa de família’. O EN 
empenhou-se numa forte demonstração da unidade e coesão presentes. Em 
nome desta unidade, pretende recuperar os elementos da chamada 
tradição nacional, localizada nas formas de vida pré-industrial: o folclore, 
o artesanato, as tradições locais, etc. Define-se por esta via uma 
identidade através das glórias das figuras, de datas, de costumes 
arrancados ao passado, como se se tentasse construir uma galeria de 
imagens heróicas da fundação e da existência da nação.” (38) Uma 
política que, na definição do próprio Oliveira Salazar, em 1937, pretendia 
promover uma ‘restauração material, restauração moral, restauração 
nacional’, uma política dirigida portanto para o passado, para a 
consolidação dos valores tradicionais, para a recriação de uma identidade 
nacional através dos seus particularismos regionais e coloniais. Esta 
vertente seria dirigida também para um conjunto de iniciativas de vertente 
popular, como os ranchos folclóricos e a criação do bailado ‘Verde Gaio’, o 
famoso concurso da Aldeia Mais Portuguesa de Portugal, que premiou ex-
aequo Monsanto e Monsaraz, as marchas populares, o incremento das 
Casas do Povo, as pousadas de estilo pitoresco, múltiplas exposições de 
trajes, tapeçarias, cerâmica, etc. Um processo que conduziu à abertura de 
um museu de Arte Popular, criação do Secretariado da Propaganda 
Nacional e do seu ideólogo e líder, António Ferro, que disse no acto da sua 
inauguração, em 1948: “De toda a campanha de ressurgimento étnico que 
temos desenvolvido está, precisamente, a defesa de uma arte moderna, 
contemporânea, que não deixe de ser profundamente nacional. O povo, 
com as suas tintas lisas, as suas linhas sóbrias, o seu poder de síntese é 
sempre o artista mais novo, mais espontâneo, mais actual em todas as 
épocas. (…) Este museu fica sendo, portanto, se for bem aproveitado, uma 
nascente da arte moderna portuguesa, paleta para os pintores, pedra para  
                    _______________________________________ 
 
(38) - Isabel Martins Moreira, Museus e Monumentos em Portugal (1772 – 
1974), Lisboa, Universidade Aberta, 1989, p. 64. 



 
os escultores, régua e compasso para os arquitectos, poesia para  
todos…Por mim, confesso-me francamente satisfeito por ter realizado uma 
das aspirações da minha vida: preparar a casa, o templo para o 
casamento, a fusão da nossa arte moderna, isto é, da arte viva com o 
espírito do nosso povo, com o espírito eterno da Nação.” (39) 
Política que em termos legais foi expressa através de dois decretos que 
definiram legalmente os fundamentos teóricos do regime: o decreto 20985, 
de 1932, e o decreto 46758, de 1965. O primeiro centrou as funções 
técnicas e administrativas num conselho Superior de Belas-Artes, 
dependente do Ministério de Instrução Pública, e dividiu a classificação dos 
museus em três grupos, nacionais, regionais e outros mais específicos. O 
segundo decreto, publicado em Dezembro de 1965, manteve-se até 2004 
como o Regulamento Geral dos Museus de Arte, História e Arqueologia. A 
sua maior importância deve-se à modernização e actualização das práticas 
museológicas, nomeadamente o incentivo da acções culturais por parte dos 
museus, a reorganização segundo critérios mais modernos que visem a 
simplicidade e a sua capacidade seduzir o público, a ligação mais marcada 
aos estabelecimentos de ensino, uma maior aproximação à sociedade, a 
criação de mecanismos que sejam capazes de atrair visitantes, etc.  
Os resultados práticos desta filosofia foram a criação e desenvolvimento de 
uma rede de museus de grande valor, muitas vezes recuperando para esse 
fim edifícios carismáticos pela sua beleza e nobreza, como foi o caso da 
intervenção no palácio dos Condes de Alvor, alvo de importantes obras de 
remodelação em 1940, para o MNAA, ou no palácio das Carrancas, no 
Porto, sede do museu Soares dos Reis – museus que não foram criados pelo 
EN mas em que este teve intervenção importante na recuperação dos 
edifícios e na dotação de condições adequadas à prática museológica – rede 
essa que ainda hoje forma a estrutura básica da museologia portuguesa. Um 
dos espaços mais emblemáticos abertos pelo regime foi o Museu José 
Malhoa, nas Caldas da Rainha, criado em 1933, destacando a obra de um 
criador que sintetizava como poucos a essência da alma portuguesa, 
enquadrando-se na cultura nacionalista que se procurava promover.  
António Ferro foi em grande parte o ideólogo da política cultural do 
regime, através do que designou como a sua política do Espírito, uma 
concepção algo confusa que misturava ideias fascistas de Mussolini com 
um lirismo que se pretendia puramente português, de modo a criar um 
consenso artístico em volta do EN, apoiando artistas através de prémios e  
                  __________________________________________ 
 
(39) – Apud Nova História de Portugal – Portugal e o Estado Novo (1930-
1960), Coordenação de Fernando Rosas, Direcção de Joel Serrão e Oliveira 
Marques, Lisboa, Presença, 1990, vol. XII, p. 439. 



 
 
 
salões, coordenando a sua acção para a propaganda nacional de que Ferro 
estava encarregado, tendo afirmado a Salazar que “a arte, a literatura e a 
ciência constituem a grande fachada duma nacionalidade, o que se vê lá de 
fora.” (40). O SPN teve efectivamente uma acção prolífica, dinamizando 
substancialmente a vida cultural do país, mas acabando sempre por colocar 
o enfoque numa busca equívoca de nacionalismo e expressão popular, 
tendendo para uma cristalização da criação artística.   
Num balanço da política museológica feito em 1962 por João Couto, 
provavelmente o mais influente teórico da museologia durante a vigência 
do EN, este constata a deficiente distribuição dos museus regionais, 
maioritariamente concentrados no norte do país, do que resulta um 
acentuado défice ao sul da capital, com apenas uma instituição em Évora, 
concluindo pela ‘péssima arrumação’ dos espaços sob a dependência 
directa do Estado, insistindo na necessidade de dotar Portugal de uma rede 
mais homogénea e coerente de museus regionais, o que acentua a 
influência desta vertente para os especialistas deste período. Mas talvez 
ainda mais importante, João Couto reconhece com algum desalento que os 
portugueses permanecem pouco sensíveis à cultura, mostrando escassa 
sensibilidade em relação ao que os museus transmitem em termos de 
valores, de beleza e de ensino, com uma crítica implícita aos poderes 
públicos, que acabam por reflectir o sentimento colectivo: “Se os museus 
não fossem ainda letra morta no plano da cultura nacional e se os 
indivíduos, conscientes da lição que eles lhes podem oferecer, os 
acalentassem, os frequentassem e os pagassem, o problema estava em 
grande parte resolvido. E bem. [os museus regionais] Cultivados desta 
forma e existindo em abundância, estabelecia-se uma forte emulação entre 
as pessoas responsáveis e breve se faria fatalmente sentir um grande passo 
em frente na vida cultural da nação.” (41)  
Em termos gerais, a rede museológica portuguesa teve um crescimento 
considerável e decisivo com a política do EN, mas manteve-se 
naturalmente um atraso considerável em relação à maioria das nações 
europeias, além de que foi sempre bem evidente um considerável fosso 
entre uma pequena elite conhecedora e a generalidade do grande público, 
uma marca indiscutível de uma persistente menoridade cultural da nação.  
                   __________________________________________ 
 
(40) – Apud José-Augusto França, A Arte em Portugal no século XX, p. 
144. 
(41) - Apud Maria Beatriz Rocha Trindade, Iniciação à Museologia, 
Lisboa, Universidade Aberta, 1993, p. 56/57. 



Em termos concretos do ensino da escultura, não se vislumbra neste 
panorama nenhum plano concreto e elaborado para o estabelecimento de 
uma instituição semelhante às dos principais centros europeus; os poucos 
mas vibrantes apelos nesse sentido nunca tiveram força para concretizar 
qualquer projecto, e o EN também não mostrou considerar que algo deste 
género fosse para si uma prioridade. Como iremos ver, e de resto é 
frequente entre nós, a sua tardia efectivação foi mais fruto de vontades 
individuais que de uma política oficial esclarecida e definida. 
 
3.4 – Um Museu de Escultura Comparada em Portugal: Antecedentes 
 
Depois da criação do conceito de escultura comparada em França e da sua 
disseminação um pouco por toda a Europa, começaram a pouco e pouco, 
com naturalidade, a ouvir-se alguma vozes em Portugal para a abertura de 
um espaço do género. No entanto, é evidente que desde logo se fizeram 
igualmente sentir as condições culturais deficitárias em que o país vivia, e 
praticamente sempre viveu. Esta conjuntura negativa exerceu obviamente 
os seus efeitos em todo o processo de abertura de um espaço museológico 
que vai sempre viver sob este signo, desde a sua incerta génese, até à sua 
actual existência em quase completa obscuridade algures em incógnitas 
salas do Palácio Nacional de Mafra. De todas as pessoas que estiveram 
ligadas à sua concepção e desenvolvimento soltaram-se queixas, desabafos 
relativos à falta de cultura do país, ao seu atraso cultural, à negligência e ao 
pouco apreço votado à Arte em Portugal. Não pretendo, como é óbvio, ser 
apenas mais uma voz no rol de lamentações, nem focar excessivamente 
este factor, mas a verdade é que grande parte deste processo decorre sob o 
signo de uma menoridade cultural omnipresente, e a simples tomada de 
consciência disso é a meu ver elementar para compreender a evolução desta 
instituição. Do mesmo modo, não se trata aqui de fazer uma história de 
tribunal, emitindo constantes juízos negativos, mas sim procurar a 
constatação simples de que a história de um museu está naturalmente 
enquadrada no contexto cultural e mental do seu seio, buscando antes 
contribuir, por pouco que seja, para a mudança e evolução de uma 
sociedade onde a necessidade desse desenvolvimento se faz sentir de um 
modo muito premente. 
 
Neste contexto, não surpreende que a criação do Museu de Escultura 
Comparada (MEC) surja com considerável atraso em relação aos seus 
congéneres europeus; apesar de várias vozes terem repetidas vezes 
sublinhado a necessidade de abrir um espaço deste género em Portugal, o 
processo foi-se arrastando durante várias décadas sem que se avançasse 
com um projecto concreto. Em 1919, foi decretada a sua criação num 
despacho do Diário da República (Lamentavelmente não consegui 



encontrar confirmação, mas penso que a decisão expressa no Diário do 
Governo em 1919 terá resultado da influência de dirigentes da Academia 
de Belas-Artes, ou a ela ligados, como José de Figueiredo, ou ainda devido 
à influência de Joaquim de Vasconcelos, que repetidamente reclamou um 
estabelecimento deste tipo. Um ponto mais a esclarecer no futuro), mas 
mesmo assim não se avançou para a sua efectivação, o que só viria a 
acontecer na década de 60. Curiosamente, um nascimento em contra-
corrente, já que por esta altura a tendência museológica era para 
subalternizar estes espaços, que de resto ou já tinham fechado as suas 
portas, ou mantinham-se numa posição secundária e indefinida quanto ao 
seu futuro. Em Mafra, o MEC viveria autenticamente em semi-
clandestinidade, longe de cumprir as expectativas com que tinha sido 
criado, e não servindo sequer um público que pudesse estar interessado no 
seu recheio, até porque maioritariamente desconhecedor da sua existência. 
Depois da sua abertura, ninguém mais se parece ter interessado por ele, e 
há cerca de 45 anos que vegeta na obscuridade, mantendo-se exactamente 
como no dia em que foi solenemente inaugurado pelos dirigentes do Estado 
Novo que contribuíram para a sua criação.  
 
As primeiras vozes de vulto a defender de modo consistente a criação de 
um espaço museológico deste tipo foram precisamente as do Marquês de 
Sousa Holstein, do historiador de arte e musicólogo Joaquim de 
Vasconcelos (1849 – 1936) e a do escritor Ramalho Ortigão (1836-1915).  
No seu significativo texto sobre o ensino em Portugal, Sousa Holstein 
intervém a favor da criação de um museu de Belas-Artes, como já foi 
referido, e acrescenta: “O museu de esculturas ainda é menos custoso de 
organizar: pode em grande parte constar de cópias. Estas cópias são 
fáceis de conseguir, ou por compras, ou por doações de governos 
estrangeiros ou por trocas com outros museus. É mister também, não só 
para estas trocas, mas também para o aumento directo do museu, mandar 
formar as mais notáveis peças de escultura e da estatuária que existem nos 
portais de muitas das nossas igrejas. Em 1867, e para apresentar em Paris 
na secção de história do trabalho da exposição universal, alguns 
exemplares da nossa antiga estatuária, pediu o comissário português que o 
autorizassem a mandar formar algumas poucas estátuas e ornamentos de 
diferentes períodos, para poder dar ideia, ainda que sucinta, da história da 
escultura em Portugal: assim se fez. E na academia de Lisboa conservam-
se, vazados em gesso, vários fragmentos de Belém, da Batalha, de 
Alcobaça, de Santa Cruz e da Sé Velha de Coimbra. (…) Seria da máxima 
vantagem que no museu existissem, ou em modelos de vulto ou em simples 
desenho, as reproduções dos nossos edifícios públicos.” (42) 
(42) – Observações sobre o actual estado do Ensino…, p. 29-30. 



Um dos nomes fundamentais na formação da História da Arte em Portugal, 
Joaquim de Vasconcelos lutou arduamente pelo desenvolvimento do ensino 
artístico e pela museologia nacionais, duas áreas que, de resto, sempre 
considerou deverem estar estreitamente ligadas. O seu percurso iniciou-se 
com estudos importantes sobre a pintura quatrocentista no nosso país, 
evoluindo para trabalhos sobre a arte românica e manuelina. Como vimos 
antes, pugnou incansavelmente pela reforma do ensino das Belas-Artes e 
por uma política museológica mais consentânea com um país europeu e 
com a sua tradição artística, assim como pela conservação e restauro do 
património nacional. 
Joaquim de Vasconcelos defendeu por diversas vezes a introdução de 
moldes no ensino da escultura em Portugal, à semelhança do que já há 
muito era prática corrente noutros países europeus. No texto de 1879 A 
Reforma do Ensino de Belas-Artes, apresentou uma bem fundamentada 
proposta de alterações, valendo-se de pormenorizados exemplos das 
experiências efectuadas no estrangeiro, focando-se especialmente nos casos 
inglês e austríaco, para concluir: “[no ensino da Arte] foi considerado 
como o meio mais eficaz a reprodução dos objectos das artes plásticas (…) 
e a permutação gratuita desses objectos entre as diferentes nações 
aderentes.” (43). Um dos aspectos que mais focou, e o preocupava na 
qualidade do ensino, era a falta de um ensino eficiente na educação e 
formação dos aspirantes a artistas através das academias existentes, uma 
vez que estas não tinham sido capazes de substituir a tradição dos ofícios,  
com a sua hierarquia claramente estabelecida, onde a aprendizagem dos 
alunos se fazia directamente com um mestre, durante vários anos, que 
proporcionavam uma sólida evolução. A sua intervenção no sentido de 
criar escolas industriais visava suprir em parte esta lacuna, com uma 
rigorosa incidência na parte prática do ensino, enquanto as academias se 
caracterizavam por demasiada teoria, sem ligação a uma oficina que 
pudesse consolidar o que os alunos aprendiam – uma posição que ecoa o 
movimento inglês Arts and Crafts, iniciado pelo artista e escritor William 
Morris (1834-1896) na esteira do pensamento do muito influente crítico de 
arte e escritor John Ruskin (1819-1900). As críticas que fez ao ensino 
estavam também ligadas ao cinzento panorama museológico nacional, onde 
igualmente a componente pedagógica era subalternizada, até pela sua geral 
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(43) - A Reforma do Ensino das Bellas-Artes, Porto, Imprensa 
Internacional, 1879, p. 153. Na página 90 e seguintes, detalha os métodos 
desenvolvidos no sistema austríaco, incluindo a feitura de moldagens, 
assim como do método de cópias aplicado à pintura. 
 



mediocridade, considerando que não estavam preparados para desenvolver 
esta função junto do público. E fazia contrastar esta realidade com o que se 
passava no estrangeiro, onde o ensino se centrava precisamente numa 
formação prática assente em cópias de gesso, que na sua opinião deveriam 
então ser introduzidas em larga escala em Portugal, como ferramenta 
indispensável na área das Belas-Artes. Insistiu frequentemente neste 
aspecto, chamando a atenção, entre outros, para exemplos como o de 
Leipzig, na Alemanha, uma cidade que possuía uma riquíssima colecção de 
moldes que formava praticamente uma colecção completa de Arte. 
Vasconcelos foi muito crítico da política de aquisições de moldes pela 
Academia de Belas-Artes, chamando a atenção para os critérios errados que 
resultavam em somas consideráveis gastas por objectos sem grande 
utilidade, quando se poderiam comprar colecções inteiras de muito maior 
valor e por com uma despesa ínfima. A sua crítica sobre as condições das 
Academias é muito rigorosa: “Não há qualquer critério na selecção do 
material. Os poucos objectos que possuem foram ali ter ao acaso. Ao 
acaso – é este o termo; gessos comprados a uns italianos ambulantes, 
outros que um capricho qualquer da sorte trouxe para as lojas dos nossos 
livreiros, alguns poucos comprados a uma miserável indústria particular, 
ou a outra indústria oficial, mais miserável ainda, porque é paga com o 
dinheiro da nação, é um escândalo há 45 anos, eis os elementos que são 
fornecidos às aulas de desenho mais importantes do nosso país, as quais 
carecem ainda de ar, de luz, de bancos de mesas próprias, enfim, de 
higiene.” (44) 
Procurando dar o exemplo de uma prática correcta, Joaquim de 
Vasconcelos foi um elemento decisivo na iniciativa de uma exposição de 
gessos no Liceu do Porto, em Julho de 1881, através da Sociedade de 
Instrução daquela cidade. Tratou-se de um evento essencialmente com fins 
pedagógicos, que procurava mais uma vez demonstrar a utilidade do uso de 
moldes no ensino do desenho e da escultura. O próprio Vasconcelos 
recomendou a aquisição de uma colecção específica, a um preço módico, e 
a sua escolha recaiu num conjunto dos mais completos da Alemanha, 
adquirido em Estugarda. O historiador de Arte terá mesmo recomendado a 
exibição das peças na Sociedade de Instrução, antes de seguirem para o 
liceu, de modo a chamar a atenção dos seus membros para a riqueza da 
colecção e a sua utilidade pedagógica, recomendando igualmente que 
colecções semelhantes fossem compradas por outros estabelecimentos de 
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(44) - Revista da Sociedade de Instrução do Porto, nº8, 1 de Agosto de 
1881, p. 268. 



ensino, nomeadamente no Porto e em Coimbra (refira-se que uma das 
facetas constantes da actividade de Joaquim de Vasconcelos foi o combate 
ao que considerava ser o centralismo lisboeta).  
A investigadora Sandra Leandro, no seu trabalho sobre Joaquim de 
Vasconcelos, refere que este “ considerou sempre como essenciais o uso de 
reproduções e cópias como materiais didácticos que os Museus deviam 
possuir. Eram recursos habituais nos Museus de Arte na Europa. (…) Em 
1929, Vasconcelos ainda referia: ‘Uma oficina nacional de reproduções 
em gesso com meia dúzia de filiais – e alguns prelectores de boa fé ainda 
podem dar o impulso. Mas não devemos tardar! ’” (45) Sandra Leandro 
chama ainda a atenção para o facto de o pensamento de Joaquim de 
Vasconcelos nesta matéria ecoar em grande parte o de alguns estudiosos 
catalães seus contemporâneos, como Domènech i Montaner, Sanpere i 
Miquel ou Manjarrés i de Bofarull, homens que pugnaram pela criação de 
um Museu de Reproduções Artísticas na Catalunha, tendo como um dos 
principais objectivos com um novo museu formar o gosto do público e 
aumentar a qualidade dos produtos industriais, tal como o historiador de 
arte português defendia, e cujas obras foram referenciadas por esta 
investigadora no espólio de Vasconcelos. (46)  
 
Terá sido, no entanto, Ramalho Ortigão o mais veemente defensor de uma 
política de preservação e estudo do património, num esforço quase 
desesperado para inverter a tendência daquilo que no seu tempo, e desde  
sempre, se verificava em Portugal. No seu trabalho de 1896, O Culto da 
Arte em Portugal (47), o escritor inventaria com enorme dor de alma 
muitos casos de património que se perdeu devido à incúria, ao desleixo, ao 
desconhecimento; refere elogiosamente alguns esforços contemporâneos 
positivos de sistematização e inventários feitos nalguns monumentos e 
regiões; e sugere várias políticas a adoptar no nosso país, de modo a 
conseguir-se preservar o que ainda resta e evitar mais perdas irremediáveis. 
Um dos primeiros passos, diz, é criar uma lei, “semelhante à que existe 
hoje na Itália, em França, nos Países Escandinavos, na Rússia, na 
Espanha, na Grécia, na Turquia” (48), que defina de modo claro os 
direitos de Estado em relação à guarda dos monumentos e dos objectos de 
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(45) – Sandra Maria Fonseca Leandro, Joaquim de Vasconcelos (1849-
1936) Historiador, Crítico de Arte e Museólogo, dissertação de 
doutoramento, vol. I, Lisboa, Universidade Nova, 2008, p. 347. 
(46) – Ibidem, p. 275. 
(47) - Lisboa, Esfera do Caos, 2006. 
(48) – Ibidem, p. 100. 



 
arte. Depois, deveriam formar-se comissões regionais, dependentes de uma 
autoridade central, a quem competiria a guarda do património no seu 
território. Neste processo, seria essencial o processo de inventariação 
artística de cada peça, que “constaria de duas partes. A primeira seria a 
reprodução fotográfica, ou em gesso (…), do objecto inventariado, com 
registo do respectivo cliché ou molde.” (49) A segunda, a criação de uma 
ficha com os dados mais importantes da peça em questão, “sistema 
semelhante ao dos museus de Londres, de Berlim e de Viena, [com o qual] 
o Estado, em Portugal, sem ter da riqueza artística da nação um inventário 
tão perfeito e tão desenvolvido como o que outros países possuem, teria no 
entanto um arrolamento explícito, e achar-se-ia habilitado a ministrar-nos 
o mais eficaz meio de estudo. (…) Além do que, com o material reunido 
para o inventário dos monumentos arquitectónicos e das riquezas artísticas 
da nação, o Estado fundaria simultaneamente o mais interessante museu 
de reproduções.” (50) Num apelo vibrante para uma mudança de 
mentalidades em Portugal, Ramalho defende que “é pelo culto da arte, 
invocado nestas páginas, que a religião da nacionalidade se exterioriza e 
se exerce. (…) É pela arte que o génio de cada raça se patenteia, que a 
autonomia nacional de cada povo se revela na sua autonomia mental, e se 
afirma, não só pela sua especial compreensão da natureza, da vida e do 
Universo, mas pelo trabalho colectivo da comunidade, na literatura, na 
arquitectura, na música, na pintura, na indústria e no comércio.” (51)  
Para além de intervenções como esta defendendo uma política cultural e 
patrimonial de maior sensibilidade e cultura, Ramalho Ortigão terá também 
uma acção prática como crítico e historiador de arte, não exactamente com 
base numa formação académica e científica, mas sobretudo com o seu 
talento, saber e intuição, e também com um conhecimento considerável 
sobre o património português. A ele se deve o primeiro trabalho de síntese 
sobre a escultura portuguesa, publicado em 1905 (52), A Escultura em 
Portugal, onde o autor revela um conhecimento e uma capacidade de 
compreensão da arte notáveis, até porque considerava a escultura uma arte 
onde os portugueses teriam atingido a sua mais elevada expressão. Para 
Ramalho Ortigão, a escultura “descreve a mais completa e característica 
linha de evolução ininterrupta, desde os primeiros monumentos 
arquitectónicos coevos da fundação da nacionalidade até aos nossos dias. 
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(49) – Ibidem, p. 100. 
(50) – Ibidem, p. 101-102. 
(51) – Ibidem, p. 106-108. 
(52) – Cf. José Fernandes Pereira, Dicionário de Escultura…, p. 339. 



 
Os escultores têm uma educação superior face aos demais artistas, sendo 
capazes de adequar as suas obras aos grandes conjuntos arquitectónicos, 
às ruas e praças. Nesses trabalhos demonstravam um superior sentimento 
de ponderação, de unidade e de equilíbrio, indispensável à estabilidade 
estética de todo o produto artístico.” (53) Ramalho, admirador de Joaquim 
de Vasconcelos, foi assim o responsável por um texto de grande 
importância historiográfica, que revelou um autor sensível e conhecedor. 
 
Outras vozes autorizadas pugnaram pela criação de um museu de Escultura 
Comparada, como o arqueólogo e historiador Sousa Viterbo (1843 – 1910), 
o célebre escultor Soares dos Reis (1847 – 1889), o escritor e médico 
Fialho de Almeida (1857 – 1911), o historiador e crítico de arte José de 
Figueiredo (1872 – 1937), primeiro director do MNAA e da Academia de 
Belas-Artes, ou o escritor Raul Proença (1884 – 1941), entre outros vultos. 
(54) O historiador de arte Virgílio Correia (1888 – 1944), que foi director 
dos museus Machado de Castro e de Arte Antiga, escreveu: “Que falta faz 
a realidade de um Museu de Reproduções. Com ele a história da escultura 
em Portugal deixaria de ser, para nacionais e estrangeiros o que quase 
sempre tem sido: um amplo rocio propício a hipóteses e devaneios.” (55)  
 
O mais entusiasta defensor desta causa, no entanto, foi o escultor e crítico 
de arte Diogo de Macedo, lutador incansável que repetidamente clamou 
pela abertura de um museu, e que faleceu sem ter visto realizado este 
sonho.  
 
3.5 – A acção de Diogo de Macedo: entre o sonho e a esperança 
 
Diogo Cândido de Macedo (1889 – 1959) foi um homem que merece todo 
o destaque pelo seu amor puro pela Arte, pela promoção persistente dos 
nobres valores da beleza, da dignidade, da busca de um ideal artístico que 
nunca abandonou. Vivendo num meio onde os artistas sempre lutaram para 
sobreviverem face à indiferença, ao desleixo e à ignorância, sofreu 
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(53) – Ibidem, p. 339 
(54) – Cf. Diogo de Macedo, Iconografia Tumular Portuguesa – Subsídios 
para a formação de um Museu de Escultura Comparada, Olissipo, 1934, p. 
8/9. 
(55) - Apud João Botelho Moniz Borna, A Utilidade das Gipsotecas – A 
Gipsoteca do Museu de Setúbal, Separata das Actas das II Jornadas  
Arqueológicas, vol. II, Lisboa, 1974, p. 8. 



 
intensamente com esse estado de coisas, e arduamente lutou com todas as 
suas forças para dignificar e promover as criações dos autores seus 
contemporâneos, que não as suas próprias. Com um amor profundo e 
inabalável pela história e tradição do seu país, estudou infatigavelmente a 
arte e a tradição portuguesas, com incidência natural na escultura, mas 
também muito focado na pintura. A sua causa mais perene, no entanto, foi 
precisamente a criação de um museu de Escultura Comparada, pela qual 
batalhou incansavelmente toda a sua vida, tendo, para além dos escritos, 
dirigido muita da sua acção nesse sentido. Estudar o seu denodado esforço 
neste sentido é essencial para se entender todo o processo de criação do 
museu, e do meio cultural e artístico da sociedade portuguesa durante a 
primeira metade do séc. XX. 
Diogo de Macedo nasceu em Vila Nova de Gaia, freguesia de Mafamude, 
em 22 de Novembro de 1889. Logo a seguir à instrução primária começa a 
frequentar a oficina do escultor Fernandes Caldas, onde aprendeu 
naturalmente as primeiras técnicas de moldagem e desenho. Vendo o seu 
talento, a sua família inscreve-o na Escola Industrial Infante D. Henrique, 
no Porto. Aos 13 anos entra para a Academia Portuense de Belas-Artes, 
embora inicialmente sem aproveitamento, voltando a inscrever-se 3 anos 
depois, em 1905, agora já com mestres como José de Brito, António 
Teixeira Lopes e Marques de Oliveira. Frequentou a Academia Portuense 
de Belas-Artes de 1905 a 1911, partindo depois para Paris, onde estudou e 
conviveu com o escultor Francisco Franco, o pintor Sousa Cardoso ou o 
pintor italiano Modigliani, e regressando a Portugal em 1914; vai viver um 
segundo período em França, entre 1920 e 1926. A par da sua obra 
escultórica vai publicando estudos de arte, mas em 1941, ano em que fica 
viúvo, “num dia de mais profundo desânimo, depois de uma viagem a 
Itália, cuja causa só ao meu sentimento pertence, renunciei totalmente a 
essas actividades escultóricas”. (56)  
A partir daí, dedica-se aos estudos de arte, bem como à direcção do Museu 
de Arte Contemporânea, para a qual foi nomeado em 1944. De entre a sua 
obra, o próprio Diogo de Macedo destacou as estátuas de Antero de 
Quental e Tomás de Melo Breyner, em Lisboa, a de Fialho de Almeida em 
Vilar de Frades, de Florbela Espanca em Évora, ou as figuras da Escultura 
e da Pintura para o pórtico do museu de Arte Antiga. Em breves linhas 
autobiográficas, Macedo escreveu já no final da sua vida que esta “tem 
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(56) - José Fernandes Pereira, Op. Cit., p. 368. 
 



vindo por aí fora, sem um dia de descanso, trabalhando dia e noite, nunca 
perdendo sonhos nem esperança, amando sempre a Arte pelo espírito e 
nunca aceitando qualquer prémio, medalha, condecoração ou pagamento 
material.” (57)  
As viagens que efectuou a França vão ter nele um impacte muito forte, ele 
próprio reconhecendo que chegou a Paris e ficou deslumbrado como um 
provinciano. Tornou-se um admirador incondicional do génio de Auguste 
Rodin (1840-1917), cujo atelier chegou a frequentar. O conhecimento do 
museu de escultura comparada francês terá inevitavelmente uma enorme 
influência no seu pensamento, até porque o próprio Rodin era um 
frequentador habitual, além de utilizar também muitas moldagens no seu 
trabalho.  
Na sua defesa da criação de um museu de escultura comparada, Diogo de 
Macedo exalta a Escultura como “a crónica viva dos feitos, das convicções 
e dos homens da nossa história. Crónica plástica, sintética nas formas e 
expressões das verdades, que transmite, desde as primeiras conquistas da 
Fé e da Nacionalidade, surgiu naturalmente agregada à arquitectura 
medieval dos templos, que os nossos reis construíram; mas logo após as 
primeiras realidades de independência e vitória se desenvolveu, isolada, 
com o sentido lírico de perpetuar cenas de amor, ou inspirada em temas 
épicos de heroicidade individual, glorificando a morte e estimulando as 
virtudes. Nas jacentes dos sepulcros e na simbologia cristã e poética dos 
relevos das arcas dos mesmos, retratando por vezes actos da vida dos 
tumulados, num jeito nacional e até monumental, historiou e documentou 
quanto os séculos conceberam de digno. A escultura foi a arte que em 
Portugal deu forma e poesia ao sentimento da Saudade. (…) Os sepulcros  
reais de Alcobaça e as tábuas de S. Vicente de Fora, são documentos 
irrefutáveis, irmãos e únicos desse génio nacional em arte.” (58)   
Nos seus escritos defendendo a abertura do museu, Macedo, tal como 
outros seus antecessores, retoma o tema da incúria portuguesa 
relativamente à sua arte e património. Mencionando também ele várias 
obras já perdidas, socorre-se de outras vozes que antes de si próprio 
bradaram contra este estado de coisas: “Há um século que falando alto 
sobre estes problemas da arte nacional, Herculano escrevia: - ‘O brado 
omnipotente do vandalismo estendeu-se para os sepulcros.’ ‘Temos por 
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(57) – Manuel Mendes, ‘Diogo de Macedo’, in revista Ocidente, nº 253, 
Maio de 1959, p. 14. 
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Junho de 1940 – Comemorações dos Centenários, Lisboa, Museu das 
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desprezo e galanteria fazer pouca conta das artes; e quase nos injuriamos 
de saber muito delas…’, escreveu Francisco de Holanda, há quatrocentos 
anos.  
A negligência poderá ser uma preguiça familiar em muitos povos. Em 
Portugal, porém, essa preguiça chega quase a ser criminosa. Em poucas 
terras esse desprezo pelos problemas da arte é tão apoiado pelas políticas, 
como aqui. Não é só indiferença; vai mais além, à perdularidade [sic]. 
Tanto esbanjamento, anda pelas portas da loucura, porque não é somente 
a falta de senso prático que leva à incúria quem vive de quimeras, mas sim 
a inconsciência de quem abandona a fortuna espiritual dos seus 
antepassados, num desdém idiota que presume o sol lhe bastar para ter 
garantida a entrada no céu. (…) …por cá, os terramotos e os incêndios 
toparam forças muito mais daninhas: invasões, saques, trocas, mutilações, 
furtos, vendas, ofertas, transformações, remendos, modernizações, o diabo 
a quatro e trinta por uma linha. No fundo, apenas incultura e falta de amor 
pelo que é belo. Um ou outro poeta se ergue a berrar de quando em vez, 
contra tanto crime, mas o país ri-se, os chefes marimbam-se e a miséria 
abunda.” (59) Diogo de Macedo recorre também a vozes anteriores à sua 
que reclamaram a criação de um museu deste tipo: “Fialho d’Almeida 
escreveu nos Gatos, a propósito dos novos museus, o seguinte: ‘Senhores 
dos primeiros canteiros do mundo, não possuímos, sob a forma de 
colecções de atelier, junto aos monumentos, exemplares catalogados 
consoante as épocas, os destinos, etc.’  
O Mestre António Augusto Gonçalves diz, a páginas 92, em denodada 
defesa da arte nacional, no livro intitulado Estatuária Lapidar: ‘Está  
decretado um museu de reproduções em gesso – Arte Comparada – junto 
da Escola de Belas-Artes de Lisboa. Se aos fados aprouver que algum dia 
seja convertida em realidade esta incomparável empresa, ali serão 
reunidos, provavelmente, os iniludíveis elementos para a solução definitiva 
destes e tantos outros problemas debatidos e pendentes.’ E no fundo da 
referida página, elucida: ‘Decreto de Março de 1919. Esta instituição 
reclamada desde 1878 pelo senhor Joaquim de Vasconcelos acha-se 
atendida no Diário do Governo.’ 
Também, no volume Lisboa, editado no Porto, em 1932, por Raul Proença, 
o organizador dos mais belos Guias de Portugal, diz-se: ‘O que ele (o 
estudioso) não encontra em Lisboa é um museu de escultura comparada, 
como o que em Paris foi fundado no palácio do Trocadéro, por iniciativa 
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(59) - Iconografia Tumular Portuguesa – Subsídios Para o Seu Estudo, 
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de Viollet-le-Duc, e em Madrid no Museo de Reproducciones Artísticas, e 
que urge criar com a ampliação do reduzidíssimo número de fotografias e 
gessos do Museu do Carmo.’ 
Ramalho Ortigão, no seu formidável livro sobre O Culto da Arte em 
Portugal, que devia ser adoptado nas escolas, para nossa vergonha, diz 
também: ‘O arrolamento da nossa riqueza artística, é a pedra fundamental 
de toda a construção destinada a dar à arte portuguesa o lugar que lhe 
compete na história geral da nacionalidade, na orientação do sentimento 
colectivo do povo…’ ” (60) E conclui Macedo: “Deve – pelo menos na 
capital – criar-se esse museu. Ninguém ignora o valor utilitário, educativo, 
consultivo e profissional, que os museus congéneres têm no estrangeiro. 
Ali se buscam úteis lições históricas, etnográficas e artísticas. No de Paris 
estão patentes muitas reproduções de escultura portuguesa, que nós os 
portugueses ignoramos existir na nossa terra. Até como propaganda, têm 
sua função estas galerias. São bibliotecas que se folheiam sem esforço, 
onde através da simples sensibilidade visual se aprendem e desvendam mil 
segredos da própria história universal. Incrédulos pessimistas 
interrogarão onde iremos nós buscar os originais desses moldes para 
erguer um museu que mereça tanto brado. Respondo: em toda a terra 
portuguesa, onde em oito séculos se fabricaram maravilhas plásticas e 
ornamentais, onde se gravou com vigoroso escopro uma coisa que os 
míopes eruditos negam, e que nós os artistas asseguramos existir, pela 
honra da nossa sensibilidade: a imaginária nacional, de caracterizadas 
feições, que nem as proficiências estrangeiras conseguiram desnaturar.” 
(61)  
“Sonho, talvez por isso, com a realização de um museu de arte-comparada 
[sic] em Portugal, isto é: um museu-escola, com uma oficina anexa, de 
moldagens plásticas e reproduções gráficas, um documentário escolhido e 
necessário para o ensinamento da escultura e para consulta fácil dos 
artistas que destas coisas vivem e com elas sonham.” (62)  
No já citado texto escrito para a exposição de escultura medieval integrada 
na Comemoração dos Centenários, Macedo insiste na necessidade de um 
espaço museológico com estas características, voltando a chamar a atenção 
para o facto de “ser um desejo já antigo de todos os artistas, com a 
exibição destas moldagens em gesso: a criação de um museu especial de 
cultura, por meio de comparações. Em todas as capitais da Europa existem 
museus de reproduções de pedras belas e documentos históricos; galerias 
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de moldes utilíssimos, não só de esculturas nacionais, mas das mais 
notáveis peças de outros países, que por meio de permutas com as 
colecções congéneres se alcançam sem grandes dispêndios, atendendo ao 
processo prático e propositado com que, por meio de formas em tacelos, se 
reproduzem tantas obras, tal e qual estas foram moldadas.” (63) E logo 
precisa as vantagens deste tipo de espaços, salientando sobretudo três 
factores: o serem exemplares escolas e oficinas de aprendizagem, o seu 
valor como arquivo contra a inevitável destruição que o tempo sempre trás, 
e o cotejo que permitem com diferentes peças de várias origens temporais e 
regionais: “Os chamados Museus de Escultura Comparada são bibliotecas 
de clara consulta, oficinas de aprendizagem profissional, escolas livres de 
verdades históricas, religiosas e civis, testemunhadas pelos séculos. Ali se 
estudam e investigam os segredos de arte, de etnografia, armaria, 
indumentária, cavalaria, heráldica, ritos religiosos, costumes, lendas, 
história, etc., numa fácil consulta tão proveitosa aos sábios como aos 
artistas e até aos obreiros de ofícios singelos. No geral aquelas galerias 
são muito visitadas por estudantes e operários. Em cada reprodução de 
uma imagem ou dum túmulo antigos, reside uma lição de novidade e 
encorajamento. 
Além disto, aqueles museus são arquivos previdentes e protectores das 
pedras sagradas do passado, que o tempo e as revoluções dos homens, 
pelas leis fatais do destino, constantemente levam à ruína, quando não ao 
seu desaparecimento total. 
Outras utilidades, todavia, contêm estes museus de permanente 
desenvolvimento: a de comparações de peças existentes em lugares 
distantes umas das outras e de impossível deslocação dos originais para  
exames; a de imediatos cotejos lado a lado com reproduções de obras 
estrangeiras, para identificação e aclaramentos de mistérios que as pedras 
possuem em si, quando não existem documentos escritos; e a das lições 
técnicas – artísticas e científicas -, de influências e originalidades de cada 
época e de cada escola, em cada pormenor ou nas composições de 
conjuntos, em rápidos paralelos de análises, que esta concentração de 
tempos, caracteres, estilos, personalidades, ambientes e mesmo 
particularidades da natureza – como a flora e a fauna, por exemplo -, além 
da poesia das religiões e das lendas dos povos, relaciona e resolve com a 
ajuda dos confrontos.  
Por estes preciosos contrastes no estudo, por estes cotejos de fácil alcance, 
por esta comparação, enfim, é que tais galerias se chamam de Arte 
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Comparada. (…) Em poder do Estado e entregue a resolução deste 
problema artístico e nacional ao Governo Português, deixa a Academia 
Nacional de Belas Artes as primeiras canseiras de um velho sonho, 
memorando com elas as datas sublimes dos Centenários da Fundação e 
Restauração de Portugal.” (64)  
Diogo de Macedo, homem cujo “grande prazer foi sempre o do espectador 
e não o do actor, como o prazer de todo o homem bom, que nasceu para 
admirar” (65), que desistiu da sua obra escultórica para se dedicar de alma 
e coração ao estudo e divulgação da Arte portuguesa, foi a voz que mais 
pugnou pela existência de um espaço museológico que, para ele, seria de 
valor inestimável para a cultura nacional. O jornalista Luís Teixeira 
resumiu esta luta de Macedo e dos seus antecessores: “Em épocas 
sucessivas, homens de cultura e de gosto, evidenciaram assim a 
circunstância de Portugal ser dos raros países da Europa sem museu 
daquele género, destinado a atender as exigências crescentes da 
investigação erudita que procurava na destrinça das peças existentes por 
todo o país, os autênticos fundamentos da Arte nacional, a classificação 
mais ou menos exacta das escolas e a possível identificação dos artistas. 
(…) Ninguém definiu com mais rigor e profundidade, ou sentiu com maior 
enternecimento e entusiasmo a ideia da criação de um Museu de Escultura 
Comparada, por ela se batendo incansavelmente, que Diogo de Macedo. 
Ele tinha a segurança de que a Escultura Portuguesa dos tempos 
românicos ou góticos são o melhor documentário da nossa História Pátria, 
a mais fiel crónica das heroicidades e fraquezas da grei, marcando 
costumes e devoções, indumentárias, armaria, heráldica, lendas  
de amor e, sobretudo são os arquivos realistas dos tipos de então, e a base 
originária, quer nas técnicas, quer nas composições e expressões da 
pintura, que, séculos depois, aparecem no reino. Consultar os sepulcros e 
descobrir certos segredos dos museus.” (66)  
Nenhum outro vulto fez erguer a sua voz para a necessidade de criar um 
espaço museológico da arte comparada com a veemência, a insistência e a 
urgência de Diogo de Macedo; ele próprio tinha perfeita consciência de que 
podia muito estar a pregar no deserto, clamando em vão por uma 
necessidade cultural que as instâncias oficiais e o país teimavam em 
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ignorar. Mas é importante realçar que todo o esforço que desenvolveu não 
foi somente feito de palavras e escritos; a esta acção interventiva, juntou 
uma decisiva componente prática, já que realizou um essencial 
levantamento das obras esculturais da medievalidade portuguesa, 
inventário acompanhado de um trabalho notável de moldagem feito sob a 
sua direcção, preparando a maioria das peças que constituiriam a exposição 
de escultura medieval em Arte Antiga, integrada nas iniciativas da 
Exposição do Mundo Português de 1940. Todas as peças que preparou 
foram devidamente registadas com os dados da obra de origem, assim 
como foi feita a indicação do número de tacelos necessários para cada 
moldagem completa. (67) Embora seja hoje muito difícil saber com 
exactidão o destino destes trabalhos de Diogo de Macedo, teremos 
oportunidade de verificar mais à frente neste estudo que depois da 
exposição nas Janelas Verdes, quase todas as peças foram despejadas em 
arrecadações, nomeadamente nos Jerónimos, sem critério nem cuidados, 
até pelo menos algumas terem sido recuperadas para as salas do museu de 
escultura comparada. Mas foi feito um esforço notável de preservação da 
escultura portuguesa, quer através do seu levantamento, inventário e 
estudo, quer através das tentativas de preservação e estudo com a cópia e 
moldagem das principais obras. E a par do trabalho de oficina, a paixão do 
estudioso, que procurava compilar o máximo de informação para o 
desenvolvimento do conhecimento de uma arte que, para Macedo, 
representava em grande parte, a identidade portuguesa. O seu escrito 
Iconografia Tumular Portuguesa é um esforço de listagem de obras 
notáveis e artistas da história da escultura portuguesa ao longo dos séculos,  
elaborado com o quase exclusivo propósito de servir como estímulo e base  
para o estabelecimento do museu de escultura comparada que tanto 
ambicionava. Nessas páginas repete Macedo o seu apelo quase lancinante, 
obstinando-se em acreditar que a indiferença nacional em relação à Arte  
acabaria por mudar. Defendendo denodadamente a originalidade da 
escultura portuguesa, e reclamando para Portugal o talento de mestres 
estrangeiros que cá trabalharam, mas adaptando-se à sensibilidade e aos 
gostos nacionais, inventaria num trabalho de considerável mérito, na sua 
linguagem prática e ao correr da pena e da indignação, muitos dos maiores 
Artista canteiros e esculturas, para mais uma vez argumentar: “Por todo 
este incompleto e disparatado rol, provado fica que ainda temos com que 
encher abundantes salas de um Museu de reproduções ou moldagens, sem 
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precisarmos de recorrer à esmola alheia. (…) Temos, pois, que dar 
realização ao sonho dos louquinhos que, como eu, ambicionam ver abrir-
se um escolhido Museu de Arte Comparada, uma verdadeira escola de 
escultura, um arquivo precioso de beleza, com as portas escancaradas à 
luz, sem receio de rivalidades ou zoilices [sic] pataratas.  
Claro que não cometemos o erro de presumir possível uma galeria só das 
obras dos artistas portugueses, cuja identificação não é tarefa fácil de 
fazer, mas sim da escultura lavrada, inspirada e conservada em Portugal 
(…) Até achávamos justo ali termos reproduções dos túmulos dos cardeais 
D. António de Portugal, de D. Jorge Da Costa, Alpedrinha, de D. António 
Martins de Chaves e de D. Jacob de Portugal, todos em Itália, assim como 
o de D. Isabel de Portugal, mulher de D. João II de Castela, hoje em  
Burgos, e o de D. Leonor de Portugal, mulher de Pedro IV, o Cerimonioso, 
no mosteiro de Santa Cruz, na Catalunha, e todos os restantes de infantas e 
cavaleiros nossos, ficados [sic] por terras estranhas.” (68)  
Já no final, dirá ainda: “Aqui fica esta fraca ajuda ao futuro catalogador 
do almejado Museu de Arte Comparada, que o nosso sonho anseia e ao 
qual não faltariam professores para o exaltar arqueologicamente. Nós, 
simples provinciano, que interpretamos a forma doutra forma, ainda não 
desesperançamos de todo. Questão de sonho, a querer destruir sono… (…) 
Parece-nos haver razões em crer na arte portuguesa, e nos artistas desta 
terra, considerando como nacionais a maioria dos estranhos que ao nosso 
feitio se adaptaram e até de rumo mudaram. Falta só o museu onde se 
comparem as razões. (…) 
Mas a grande razão que originou a publicação desta páginas foi pretender 
com elas ajudar as justas e já antigas reclamações para que se crie o  
grande Museu de Arte Comparada.” (69) 
Pelo seu amor incondicional, pela sua vibrante voz de louvor e valorização 
da arte portuguesa, pela sua nobre luta contra o esquecimento e a 
indiferença, pelo seu amor pelo belo, parece-me que é da mais elementar 
justiça realçar o percurso deste homem notável, que muito fez para elevar a 
Arte e os Artistas. Aqui fica o meu singelo tributo. De resto, o próprio 
Ayres de Carvalho pugnou por uma homenagem àquele que foi o mentor 
espiritual do museu, ao propor a colocação ali de um busto do escultor: 
“Como lembrou Luís de Teixeira, em 1964, quando da passagem do quinto 
aniversário da morte de Diogo de Macedo, seria no Museu de Escultura 
Comparada, que então se inaugurava oficialmente que deveria figurar um  
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busto do Artista. Com maiores razões, hoje, passados 30 anos, seria um 
acto de justiça figurar o seu busto que iria enriquecer no local a realização 
do seu velho sonho.” (70)  
Mas nenhum busto chegou a ser colocado, e este sonho de Diogo de 
Macedo tão ardentemente perseguido não se iria realizar, pelo menos 
durante a sua vida, nem como ele o idealizou; ao contrário do que sucedeu 
em França, onde as ideias de Viollet-le-Duc foram totalmente cumpridas, 
se não ultrapassadas, em Portugal o que acabou por se fazer ficaria bem 
distante da ambiciosa escola de arte com que Macedo sonhou. 
 
 É contra este pano de fundo, e estas vontades dispersas mas persistentes, 
que vai crescendo a pouco e pouco a iniciativa de abrir um museu de 
escultura comparada, num meio pouco consciente da importância e valor da 
Arte, e consequentemente pouco empenhado em se dotar dos meios 
fundamentais para o seu estudo e fruição. Um processo que se arrasta 
lentamente, muito a custo, e sempre com as lamentações inerentes a almas 
sensíveis para quem a insensibilidade nacional conduz com regularidade ao 
desespero: “O pior é que desta loucura, a arte dos nossos avós é que 
sofre… 
‘…por desgraça e labéu da nossa nação, as artes neste reino se podem 
chamar becos sem saída…’ Assim o disse, em 1811, o escultor Machado de 
Castro.” (71) 
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