
 
 
 

                                                        
 
 
                                                        1 – INTRODUÇÃO 
 
 
“Foi em tempos criado em Mafra um Museu de Escultura Comparada.” A 
informação foi-me dada como sugestão para a Tese de Mestrado, depois de 
duas hipóteses anteriores terem sido excluídas como viáveis. “Verdade? 
Mas eu tenho vivido em Mafra toda a minha vida e não fazia ideia!...” 
Contactei outras pessoas, amigos, conhecidos, professores, mas ninguém 
sabia mais do que eu, e era para todos uma surpresa semelhante à minha: 
“Um museu desse género, em Mafra? Não faço ideia…” O passo seguinte, 
portanto, foi confirmar junto do Palácio Nacional de Mafra se de facto tal 
estabelecimento tinha existido e o que lhe tinha acontecido. Contactei para 
isso uma técnica do Palácio, a Dra. Fernanda Santos, que me afirmou, para 
minha nova surpresa, que não só foi este museu criado no Convento, como 
ainda hoje existe, preservado exactamente como aquando da sua abertura. 
“E posso visitar? Claro, quando quiser…”  
Dirigi-me então, após combinação prévia do dia e hora, para o Palácio; e 
em pleno átrio de entrada para os visitantes do Real Edifício joanino, que 
eu já tinha atravessado dezenas de vezes sem que disso me apercebesse, lá 
estavam à esquerda duas portas parcialmente tapadas com um coche, e um 
cordão a vedar o acesso ao público; e numa dessas portas, uma pequena 
placa dizia precisamente Museu de Escultura Comparada.  
Transportas as portas deste espaço, a surpresa continuou com a visão de 
salas algo degradadas, sim, mas de aspecto ordenado, com uma profusão de 
peças de muito boa qualidade de reprodução, a começarem a acusar a 
passagem do tempo, mas preservando ainda toda a sua magia hierática. Não 
estando habituado a ver moldes de gesso, e conhecendo uma boa parte dos 
originais (portugueses) a partir dos quais foram feitos, fiquei impressionado 
com a sua veracidade, e com as possibilidades que uma técnica deste tipo 
pode realmente trazer para a concepção de um museu de Escultura. Na 
primeira sala, logo deparamos com a presença maciça do notável túmulo do 
rei D. Fernando, como que transportado do Museu do Carmo para ali; na 
sala seguinte, avulta o nobre túmulo de D. Fernão Gonçalves Cogominho, 



herói da batalha do Salado, rodeado com os seus belos baixos-relevos; mais 
à frente, em divisão espaçosa, a emoção de deparar, numa perfeição de 
branco, com o magnífico púlpito da igreja de Santa Cruz de Coimbra, que 
por coincidência tinha visitado mais uma vez apenas uns dias antes; o 
excelente Ecce Homo, baixo-relevo no claustro do Silêncio do mesmo 
mosteiro; e noutras salas, o jacente de D. Pedro, de Alcobaça, belas peças 
da Escultura francesa, sobretudo um maravilhoso conjunto de Michel 
Colombe, verdadeira obra-prima da Renascença. 
Passadas todas estas surpresas, existia desde já a certeza de que estava 
definida a minha tese de mestrado. Aqui estava um espaço sem dúvida 
fascinante, imerso em obscuridade, fechado ao público, assim preservado 
ao longo das últimas décadas, sem qualquer alteração aparente, com 
excelentes reproduções de obras de Escultura, ignorado por praticamente 
toda a gente. Brotaram logo as primeiras e mais básicas perguntas: quando 
foi criado este museu, por quem, o que aconteceu para estar fechado, etc. E 
logo as primeiras e breves respostas possíveis: o espaço foi aberto por 
Ayres de Carvalho, antigo director do Palácio, algures no início da década 
de 60. Bom, era um princípio, mas evidentemente que mesmo assim quase 
todas as perguntas ficavam por responder: o que levou à criação deste 
espaço museológico? O que é a Escultura Comparada? Como e por quem 
foram feitos estes moldes? Porquê apenas a existência de obras do período 
medieval e, em muito menor número, renascentistas? Se foi um museu 
criado durante o Estado Novo, qual o papel do regime na sua abertura e nos 
seus conceitos? Porquê em Mafra? Que motivou Ayres de Carvalho a ter 
esta iniciativa? E quem mais participou? Qual a relação com eventuais 
estabelecimentos estrangeiros deste género? 
E estas eram apenas as questões mais imediatas, porque obrigatoriamente 
muitas outras surgiriam assim que se começasse a investigar. Aqui estava 
um tema que prometia ser interessante, e que certamente permitiria 
conhecer muita informação relevante sobre a museologia portuguesa, 
nomeadamente a do Estado Novo, o estudo da Escultura nacional, 
incluindo a própria escola de Escultura de Mafra, e um pouco da história do 
Convento, monumento polémico sobre o qual muito tem sido dito, por 
vezes sem fundamento. Naturalmente, seria também essencial responder à 
questão de qual será o futuro deste espaço tão surpreendente, a partir do seu 
cinzento presente. 
Mas primeiro, será necessário começar por entender o que é exactamente o 
conceito de Escultura Comparada; e para isso, importa conhecer um pouco 
melhor a evolução da museologia europeia, na qual se irá inscrever aquele 
conceito.  
Avancemos, pois, com o início da pesquisa… 
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Finalmente, um breve lamento pelas dificuldades encontradas em várias 
instituições, que me dispenso de nomear, e que lamentavelmente a mais 
não se devem que a uma mentalidade pequena, fechada e estupidamente 
burocrata. Agora e sempre, muita coisa devia mudar em Portugal; mas isso 
é uma história demasiado velha. 
 
 
 
 

                                                   


