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RESUMO

O reinado de D. João V (1706 - 1750) foi marcado pela abertura aos
contextos culturais e artísticos de outras potências católicas europeias que
contribuíram para a fabricação da imagem de uma monarquia de primeira
grandeza.
No plano historiográfico, parecem não restar dúvidas de que o projeto de
emancipação da monarquia portuguesa se norteou, em particular, através do
empreendimento de um ambicioso projeto de construção e reabilitação de uma
série de templos e palácios que emularam da cultura artística da Santa Sé uma
nítida tonalidade romana, como o Palácio e Basílica de Mafra e a Basílica
Patriarcal. Todavia, a compreensão da cultura artística portuguesa da primeira
metade do século XVIII, ao vincular-se, grosso modo, à arte barroca – de
matriz romana – e à política absolutista de D. João V (1689 - 1750), parece ter
vindo a produzir certos discursos historiográficos que, tendencialmente,
remetem a compreensão da introdução dos designados estilos regência e,
sobretudo, rococó, a certas balizas cronológicas e geográficas, como as são o
final do reinado de D. João V e reinado de D. José I (1750-1777) e o Norte de
Portugal.
A presente dissertação tem, assim, como principal objetivo, compreender
os formulários artísticos aplicados no mobiliário de assento dos Sumos
Pontífices e dos Bourbon de França, evidenciando as suas assimilações no
contexto português a partir de alguns exemplos de mobiliário de assento
produzidos para o rei D. João V e para o cardeal-patriarca D. Tomás de
Almeida (1670 – 1754), como a cadeira do monarca, cadeira patriarcal e a sede
gestatória: distintas entre si mas que contribuíam, em uníssono, para a
exaltação e fabricação da imagem de uma monarquia que se ambicionava
destacar como uma das potências reinantes.

Palavras-Chave:
D. João V l Mobiliário de assento l Rocaille l Santa Sé I D. Tomás de Almeida
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ABSTRACT

João V’s reign (1706 - 1750) was marked by its opening to the cultural
and artistic contexts of other European catholic monarchies that contributed to
the empowerment of its own monarchy
In terms of historiography, there seems to be no doubt that Portugal was
particularly marked by a notorious project to build a series of temples and
palaces that emulated the Vatican's artistic culture. However, the understanding
of Portuguese art in the first half of the 18th century, when linked to the Baroque
and to João V’s absolutist politics, seems to have stimulated certain
historiographic discourses which tend to refer to the introduction of the so-called
regency and, above all, rococo styles, constrained by certain chronological and
geographical limits, such as the end of the of João V’s and José I’s (1750-1777)
reign, and the to the North of Portugal.
This dissertation

aims at

understanding

the

artistic

archetypes

materialized in the Pope’s and the French ruler’s furniture, focusing on its
assimilation in the Portuguese art, through two central figures of the João V’s
reign: the cardinal-patriarch and the king himself. Therefore, we propose to
analyze the French royal chairs and pontifical chairs, making it clear that João V
king’s throne, the patriarchal chair and the sedia gestatoria reproduced the
precisely French and Roman models.

Keywords:
D. João V l Furniture l Rocaille l Santa Sé I D. Tomás de Almeida
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Introdução

I.

O rei senta-se. O mobiliário de assento de D. João V, de
França para Portugal
A historiografia que trata sobre mobiliário português da primeira metade

do século XVIII tem vindo a demonstrar que a cultura artística nacional
reproduziu uma linguagem de clara influência britânica1 e que tirou partido das
virtudes da madeira, sobretudo as de origem Brasileira: da sua tonalidade,
densidade e durabilidade2. Verifica-se, também, em boa verdade, que as
oficinas regionais – que até aos alvores de Setecentos continuavam a produzir
sem grandes inovações formais3 – se abriram à introdução de alguns
formulários franceses, lançados a partir do seio de uma realeza e nobreza
atentas aos gostos e costumes da corte dos Cristianíssimos e que, não raras
vezes, em comunhão com a assimilação da cultura artística inglesa,
propiciaram verdadeiros casos de hibridismo4.
Efetivamente, o entendimento daquele que hoje é designado como “estilo
D. João V”, assenta nas características resultantes da mistura de vários gostos
de diferentes cortes europeias, sendo França e Inglaterra os casos mais
notórios, e que, ao serem interpretados e concebidos segundo os recursos e
costumes portugueses5, contribuem para que a produção de mobiliário nacional
se revele um curioso caso de estudo6.
1

Ao longo de toda a Idade Moderna, Portugal manteve relações diplomáticas e políticas com
Inglaterra que permitiram a assimilação e reinterpretação da cultura artística inglesa no plano
interno. Monteiro, Nuno Gonçalo – Idade Moderna (Séculos XV-XVIII). In História de Portugal.
1ª ed. Lisboa, Portugal: A esfera dos Livros e Expresso, 2009. Pt. II, Vol. 4.
2
Veja-se sobre o assunto: Pinto, Pedro – O Móvel de Assento Português do Século XVIII,
Mediatexo, 2005.
3
França, José-Augusto - A arte em Portugal Século XIX. Bertrand, 1995, p. 64.
4
Basto, Fernanda Pinto – Orgulho sem preconceito – O móvel português do século XVIII. In
Mobiliário Português: Actas do 1º Colóquio de Artes Decorativas. 1ªed. Lisboa, Portugal:
Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (FRESS), 2008, p. 66. Como veremos, as artes
decorativas francesas e, em particular, o mobiliário, marcarão, com grande notoriedade, os
circuitos palacianos de D. João V.
5
Como a empregabilidade do couro, tão típica da península ibérica Cf. Pinto, Pedro – Op. Cit.,
47.
6
Rodrigues, Helena Isabel – Conservação e restauro de mobiliário – Igreja de S. Domingos
(Viana do Castelo). Instituto Politécnico de Tomar: [s.n.], 2016, Relatório de Estágio para a
obtenção do grau de Mestre em Conservação e Restauro apresentado ao Instituto Politécnico
de Tomar, p. 29.
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Todavia, ainda que o grosso dos exemplos de mobiliário de assento,
presentes de Norte a Sul do país em museus, monumentos, coleções privadas
e leiloeiras, expressem, precisamente, os processos de assimilação e
adaptação da sensibilidade portuguesa, eles não devem ser entendidos como
espelho de uma só cultura material. Na verdade, muitos destes assentos não
serviam à família real, alta nobreza e ao alto clero.
O mobiliário funcionava como matéria segregadora de costumes, hábitos
e modas e, por isso, a análise da cultura material, que neste caso se dedica ao
mobiliário de assento de aparato produzido para D. João V e para o cardealpatriarca D. Tomás de Almeida, deve ser feita tendo em conta que nem todo o
assento produzido nas oficinas regionais guarnecia os circuitos reais e do alto
clero. Tenham-se como exemplo a sedia gestatória e cadeira real, que serviam
senão a D. Tomás de Almeida e a D. João V, diferenciando-se dos demais
assentos nobres e burgueses.
“As formações culturais das quais temos uma percepção
meramente estética – na maior parte das vezes como variantes
de um determinado estilo – são percebidas por quem conviveu
com elas como expressão bastante diversificada de qualidades
sociais.”7

A aquisição dos modelos e peças de mobiliário provindos da corte
pontifícia e da corte dos Cristianíssimos destinava-se, numa primeira instância,
a um tipo de encomendante que teria de reunir os três capitais económico,
social e cultural. Com efeito, importar obras da corte de França, significava
pagar, não só, a excecionalidade material – dos tecidos, mobiliário, pratas, etc.
– mas também as consideráveis somas das suas expedições.8 Além disso, era
necessário que se conhecessem os agentes que faziam a ponte entre os
artistas e artífices franceses e a circulação dos seus formulários, como disso
7

Elias, Norbet – A sociedade de corte: investigação sobre a sociologia da realeza e da
aristocracia de corte. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p.66.
8
Note-se, a título de exemplo, uma das encomendas de vestidos e estojos feitas por D. João V
a Paris no mês de Novembro de 1727, cujas despesas e seguro do transporte incluíam direitos
alfandegários (266240 livras pelo transporte e 100000 pelo seguro) que superavam o preço de
qualquer uma das peças expedidas. A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 705,
fols.44 a 48.
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são exemplo D. Luís da Cunha (1662 – 1749)9, embaixador de D. João V na
corte de França, e Francisco Mendes de Góis (1670 – 1756), negociante da
Casa Real ao serviço de D. Luís da Cunha e intermediário de alguns grandes
do reino e de altos funcionários do paço10. Sabe-se, aliás, através das
preciosas fontes documentais que são os inventários, correspondências ou
pelos pouquíssimos interiores que conservam tipologias da época, que, de
facto, nem toda a aristocracia, burguesia ou eclesiásticos seguiam as modas
francesas11.
A importância e influência que a moda francesa desempenhava na corte
portuguesa, a par da emulação da cultura artística pontifícia, eram matéria de
grande importância para a conjuntura política interna, que via na equiparação
às grandes monarquias católicas e na Santa Sé a oportunidade de dignificação
da monarquia portuguesa. Em correspondência com Francisco Mendes Góis,
Pedro da Mota e Silva (1685 – 1755), secretário de estado do reino,
evidenciava o quão importante se revelava que a família real acompanhasse as
últimas modas francesas, reforçando que “o que mais se dezeja assim nestas
couzas de S.ra como em todas as que a vmce se encarregão, he a novidade, e
que sejamos os primeiros que as tenhamos”12 . O acompanhar dos gostos e
costumes das grandes potências católicas europeias era, sobretudo, uma
questão de afirmação e equiparação política, a partir da qual D. João V
fabricaria a imagem de um país moderno e digno.

9

Veja-se, sobre o percurso diplomático de D. Luís da Cunha: Cluny, Isabel – D. Luís da Cunha
e a Ideia de Diplomacia em Portugal. Lisboa: Livros Horizonte, 1999.
10
Silva, Nuno Vassalo e – “Encomenda, uso e colecionismo de ourivesaria no século XVIII: a
mantearia da casa de Aveiro em 1752”. In Revista de História da Arte, n.º 9 (2012), p. 74.
11
Consultem-se, sobre este assunto, as fontes documentais (entre as quais, inventários)
disponíveis em: http://acasasenhorial.org/acs/index.php/pt/.
12
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros , Correspondência de Francisco Mendes de
Góis, Caixa. 1, Mo8, n.º 17, carta de Pedro da Mota e Silva para Francisco Mendes de Góis,
Roma, 1 de Janeiro de 1727.

9

Lugares reservados no espetáculo do poder. O mobiliário de assento no reinado de D. João V

O tema do mobiliário de assento da realeza e do alto clero secular do
reinado de D. João V tem sido pontualmente – senão residualmente – tratado
por alguns estudiosos, embora os seus referentes políticos e o seu contexto
artístico sejam alvo de uma vasta produção científica.
No que ao entendimento da cultura artística francesa dos governos do
Luís XIV, Filipe II, Duque de Orleães e de Luís XV diz respeito, as obras de
Mary Myeers em Frech Architectural and Ornament Drawings of the Eighteenth
Century. Metropolian Museum of Art, H.H.Abrams (1991), Fredrick Litchfield em
Illustrated History of Furniture: From the Earliest to the Present Time, 1893
Reprint (1893) e Esther Singleton em French and English furniture distinctive
styles and periods described and illustrated, Classic Reprint (1903)13 revelamse incontornáveis e preciosas ao mencionarem um manancial de fontes
documentais e iconográficas fundamentais para o conhecimento da produção
de mobiliário de várias tipologias, criados por artistas franceses ao longo de
vários séculos. Relativamente ao mobiliário concebido no reinado de Luís XV,
Guavin Alexander Baily em The Spiritual Rococo. Decor And Divinity From The
Salons Of Paris To The Missions Of Patagonia (2014), apresenta um completo
estudo sobre o genre pittoresque – expressão mais reconhecida da arte rocaille
– que incide sobre as particularidades decorativas e ornamentais de alguns dos
seus artistas criadores, como Nicholas Pineau (1684-1754), Jacques de Lajoüe
(1686-1761) e Juste-Aurèle Meissonnier (1695-1750). Ainda neste campo,
sobre o entendimento da apropriação e reinterpretação dos receituários
orientais e sobre o estudo iconológico da figura do dragão, destaca-se
Valantine Toutain-Quittelier em Le dragon dans le culture visuelle rocaille.
Enjeux et conditions d’une acclimatation por la gravure (2019).
Todavia, as abordagens científicas que focam o tema da introdução dos
formulários franceses explorados durante os governos dos Bourbon de França
no contexto português, particularmente no campo das artes decorativas, onde o
mobiliário de assento se insere, revelam-se escassas. As pontuais análises
realizadas à cadeira real encomendada por D. João V, em 1727, são
unicamente elaboradas por Peter Fuhring em Conceber as artes decorativas.

13

Estas duas obras contam já com um considerável número de edições.
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Desenhos franceses do século XVIII (2005)14 e por Marie-Therèse MandrouxFrança e Préaud Maxime em Catalogues de la collection d'estampes de Jean
V, Roi de Portugal / par Pierre-Jean Mariette (1996-2003). Ainda sobre o
mobiliário de assento real, realce-se o artigo de Manuela Santana, O
baldaquino tecido com ouro e prata para o trono de D. João V (2020) que,
embora verse especificamente sobre os têxteis empregues no trono
encomendado para D. João V e, apenas pontualmente, sobre a cadeira real,
apresenta uma valiosa série de fontes documentais, alusiva aos seus
processos de encomenda, conceção e fabricação.
No campo da representação do poder régio nos espaços profanos e,
particularmente, no plano da compreensão do retrato de corte da época
joanina, António Filipe Pimentel em Os Pintores de D. João V e a Invenção do
Retrato de Corte (2008) e Susana Gonçalves, na sua completa dissertação de
Doutoramento, A Arte do retrato em Portugal no tempo do Barroco (2012),
referem alguns dos pintores dos circuitos real, nobre e eclesiástico, revelandose ambos os estudos valiosos para o entendimento dos processos artísticoculturais de pintores como Domenico Duprà – essencial ao capítulo do caso
português.
Para compreender o contexto da emulação da cultura artística da Santa
Sé, o presente estudo partiu, desde logo, da obra de António Filipe Pimentel
que, em Arquitectura e Poder, O Real Edifício de Mafra (2002), proporcionou
um entendimento mais abrangente do projeto de assimilação dos receituários
da Santa Sé e da sua aplicação na construção do palácio e basílica de Mafra.
Do mesmo autor, refiram-se, ainda, outras obras sobre o espetáculo do poder
exercido através da festa religiosa, como D. João V e a festa devota: Do
espetáculo da política à política do espetáculo (2008), Um Patriarca em
Lamego: D. Tomás de Almeida (2013) e O Núcleo do Museu Nacional de Arte
Antiga: da Patriarcal à Capela Real de São João Batista (2013), que tratam o
contexto das dinâmicas políticas, diplomáticas e artísticas geradas a partir das
relações estabelecidas entre D. João V e os Sumos Pontífices. Destas obras,
destacamos O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à
Capela Real de São João Batista (2013), pelo estudo e análise elaborados a
14

Ressalve-se que o autor empreende um precioso e completo estudo em torno do panorama das artes
decorativas de várias realidades artísticas, embora não foque no estudo do mobiliário de assento.
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alguns dos objetos da cultura material e litúrgica do alto clero do reinado
joanino, onde se inclui a breve análise dedicada à sede gestatória e faldistório
da capela de S. João Batista. Ainda sobre o projeto de emulação dos
formulários de S. Pedro de Roma e com foco no campo das artes decorativas e
no processo das encomendas feitas para a basílica patriarcal, distinguem-se
Nuno Saldanha e Sandra Costa Saldanha em “Per modelli delli ornati” A pia
batismal da Igreja Patriarcal de Lisboa (2015), no estudo dirigido à pia batismal
do templo, dando conta do contexto da sua encomenda e expedição, bem
como de outras alfaias.
A partir destes contributos fundamentais, mas também da certeza de
que o domínio do mobiliário deverá ainda alimentar muitos outros investimentos
científicos, a presente dissertação tratará de analisar e relacionar o mobiliário
de assento de aparato utilizado por D. João V e pelo cardeal-patriarca D.
Tomás de Almeida, dividindo-se em dois capítulos centrais.
O primeiro dividir-se-á na compreensão do contexto cultural e artístico
da corte dos Cristianíssimos, para que se possa, num segundo momento,
reconhecer a apropriação do arquétipo francês no contexto nacional. Assim, a
análise dos governos de Luís XIV, Filipe II de Orleães e de Luís XV, incidirá
sobre o contexto das inovações artísticas aplicadas no campo das artes
decorativas e, mais concretamente, no mobiliário de assento produzido para a
realeza, tornando claro, a partir da análise dos vários retratos da família real,
nobreza e de algumas peças de mobiliário dos seus circuitos palacianos,
conservadas no palácio de Versalhes e no Museu do Louvre, quais os
formulários morfológicos, decorativos e iconográficos que tipificaram os
designados “estilos” regência e rococó.
De seguida, transpor-se-ão os resultados da análise da cultura material
francesa para o contexto português, de forma a evidenciar que D. João V se
apropriou dos receituários produzidos pelas artes decorativas francesas dos
governos dos Bourbon de França para a fabricação da imagem de uma
monarquia culturalmente aberta e atenta ao gosto francês. Neste momento,
analisar-se-ão os – residuais – vestígios de mobiliário de assento produzido
para a realeza portuguesa, como disso são exemplo as cadeiras, credências e
berço representados na série de pintura da Sala dos Tudescos do Palácio de
Vila Viçosa, executada por Domenico Duprà, os desenhos da cadeira real de D.
12
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João V, encomendados a Juste-Aurèle Meissonnier em 1727, e algumas fontes
documentais relativas à expedição de peças de mobiliário de França entre
1727 e 1730.
O segundo capítulo incide sobre a análise da cultura artística produzida
no contexto da propagação da imagem da Santa Sé e será, também, marcado
por um primeiro momento que contextualizará a apropriação dos formulários
artísticos aplicados no mobiliário de assento da corte pontifícia para o contexto
português. Num segundo momento, analisar-se-ão algumas tipologias de
mobiliário de assento pontifício – como a sede gestatória e as cadeiras
representadas nos retratos dos Sumos Pontífices. Estes objetos de estudo, ao
serem comparados e confrontados com a análise de algumas fontes
documentais, iconográficas e de exemplos – também residuais – de tipologias
de mobiliário de assento utilizados no ofício litúrgico e na demonstração do
poder eclesiástico de D. Tomás de Almeida e seguintes cardeais-patriarcas
(hoje conservadas no Mosteiro de São Vicente de Fora, Tesouro da Sé
Metropolitana Patriarcal de Lisboa e na Igreja e Museu de São Roque),
tornarão clara a apropriação da cultura artística da São Pedro de Roma.
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1. Um reino em afirmação: contextualização

Para compreender as dinâmicas que possibilitaram ao reinado de D. João
V a emancipação económica e a dosagem de status quo necessárias à
abertura cultural e artística a outras potências europeias é necessário que se
remonte à centúria de Seiscentos.
O Portugal da segunda metade do século XVII foi fortemente marcado
pelos problemas advindos da perda da independência e do conturbado período
da Guerra da Restauração15. No reinado de D. Afonso VI (1656-1683) e,
sobretudo, no de D. Pedro II (1683- 1707), além de se preparar terreno para a
legitimação da monarquia portuguesa como potência católica de primeira
grandeza16 – essencial à compreensão do capítulo da sede litúrgica e dos
espaços sagrados, onde, mais à frente, nos deteremos – Portugal vê-se
concentrado em estabelecer relações diplomáticas e políticas com Inglaterra,
de forma a garantir a continuidade da sua soberania, ameaçada por uma
potencial aliança Franco-Espanhola17.
Ao ter Inglaterra como aliado, o país dava continuidade ao triunfo da
Restauração da Independência, proporcionando a defesa do Império
Ultramarino e, em particular, das colónias brasileiras – essenciais aos
interesses britânicos18. Esta aliança19, embora contribuísse para a continuidade
da monarquia portuguesa, não garantia a plena independência da gestão dos
recursos do Império Português. Em suma, a subjugação aos interesses
ingleses – reafirmados pelo tratado de Methuen (1703), no qual Portugal se viu
15

Depois da Restauração da Independência e ao longo de todo o século XVII, Portugal
concentrou praticamente todos os seus recursos na proteção do Império Ultramarino. Cf.
Monteiro, Nuno Gonçalo – Idade Moderna (Séculos XV-XVIII). In História de Portugal. 1ª ed.
Lisboa, Portugal: A esfera dos Livros e Expresso, 2009. Pt. II, Vol. 4.
16
As relações diplomáticas com Roma estabeleciam-se já no reinado de D. Pedro II,
ganhando, contudo, maior expressão no reinado de D. João V. C.f. Pimentel, António Filipe –
Arquitectura e Poder, O Real Edifício de Mafra. Lisboa: Livros Horizonte, 2ª Edição, 2002, p.32.
17
Monteiro, Nuno Gonçalo – Op. Cit., p. 53. Carlos II de Espanha morre em 1700 sem
descendência, deixando nomeado como sucessor o seu sobrinho, Filipe de França, por sua
vez neto de Luís XIV. A possibilidade de uma aliança entre duas das maiores potências
europeias – França e Espanha – e, por consequência, a anexação territorial dos Países Baixos
para a coroa francesa, levaram a que fosse formada a Grande Aliança, composta inicialmente
pela Inglaterra, República das Províncias Unidas dos Países Baixos e pela Áustria e, mais
tarde, por Portugal e a Prússia. O propósito da designada Coligação de Haia visava, assim,
defender o direito de sucessão do Arquiduque Carlos de Áustria, a partir do qual se travou uma
longa guerra contra os aliados Franceses que duraria mais de 10 anos.
18
Idem, Ibidem.
19
Reafirmada pelo casamento de Carlos II de Inglaterra com D. Catarina de Bragança (1662).
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obrigado a concentrar grande parte dos seus recursos nas trocas comerciais
com Inglaterra – deixava claro que o país não beneficiava plenamente do ouro
brasileiro20.
De resto, Portugal via-se envolvido na Grande Aliança, o que, na prática,
significava o corte das relações com França, gerando-se um afastamento dos
circuitos culturais e artísticos franceses – que, já na época de Luís XIV, se
destacavam como exemplo de moda a seguir.
Ao transportar para a centúria de Setecentos todas as problemáticas
advindas do triunfo (ameaçado) da restauração, Portugal revelava-se, em
vários aspetos da sua cultura artística, um país marcadamente conservador e
refratário à abertura cultural e artística de outras potências europeias21, quadro
este que só se viria a alterar substancialmente a partir de 1715.
Em 1707, D. João V sobe ao trono e herda um dos maiores conflitos do
início do século XVIII: a Guerra da Sucessão de Espanha, posteriormente
apaziguada com as assinaturas dos tratados de Utrecht (1713) e de Resttat
(1714)22. Efetivamente, este desfecho revelar-se-ia útil para Portugal e, a partir
de 1713, D. João V vê-se possibilitado a traçar uma política externa de
neutralidade

face

aos

conflitos

das

grandes

potências

europeias23,

restabelecendo, consequentemente, as relações com França e Espanha: duas
das potências católicas reinantes mais favoráveis à manutenção do plano de
soberania do reino.
O apaziguar dos conflitos da sucessão espanhola revelou-se, portanto,
um marco importantíssimo para a abertura de Portugal à cultura artística de
outras grandes potências europeias e, com efeito, D. João V, concentrou-se em
desenvolver duas políticas de atuação externas: desde logo, procurou-se
continuar a fomentar as relações diplomáticas com a Santa Sé, de forma a,
precisamente, se conquistar paridade entre os demais congéneres católicos de
primeira grandeza24. Por outro lado, o monarca ambicionou, não com menos
20

Cf. Basto, Fernanda Pinto – Op. Cit., p. 64.
Pimentel, António Filipe – Op. Cit., p.27
22
A partir daqui, garantiu-se que França não dominaria Espanha e os Países Baixos e as
alianças beligerantes dissolvem-se.
23
Basto, Fernanda Pinto – Op. Cit., p. 65.
24
Monteiro, Nuno Gonçalo – Op. Cit., p. p. 54. D. João V ambicionou, enquanto cabeça de uma
monarquia católica, participar do projeto imperial eclesiástico da Igreja Católica Romana. A
construção da imagem de realeza digna dirigia-se, no início do seu reinado, em particular, à
Santa Sé, desta assimilando, freneticamente, o plano artístico e cultural
21
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veemência, relacionar-se com e equiparar-se às demais coroas católicas, plano
este, que de resto, se concretizava já no reinado de D. Pedro II. Imperava
consolidar a fabricação da imagem de um estado de magnificência absoluta.
“A Monarquia joanina, em rota de aproximação cultural e

política com o universo das suas congéneres europeias, entre
as quais se procura afirmar, não poderia, naturalmente,
distanciar-se do modelo geral e a grande novidade — em
consistente construção, porém, desde os tempos de D. Pedro II
(quando o ciclo da Restauração lentamente se fecha) — reside,
justamente, na crescente abertura a um horizonte de ambições
putativamente universal. É, pois, o mesmo arquétipo geral de
mobilização totalitária, a partir da Corte (…), do universo das
disciplinas artísticas (das artes maiores ao artesanato de luxo,
como já foi chamado) e, de um modo geral, dos dispositivos
cerimoniais, que progressivamente se convoca, de molde a
envolver, num halo de magnificência e pompa, a pessoa do
soberano e o cenário em que se move e onde leva a cabo a
representação do Estado que personifica.”25

Na prática, revelava-se essencial que se adaptassem e construíssem
uma série de templos e equipamentos litúrgicos que resplandecessem a
dignidade de uma monarquia católica relevante – à imagem da Santa Sé26. A
par disto – e porque o programa artístico, onde o mobiliário se insere, se
adapta à natureza sagrada ou profana dos espaços27 – não era de menos
importância que se guarnecessem os circuitos palacianos com o luxo e
ostentação próprios de um monarca divinizado e absoluto: à imagem das
figuras reais de França28.

25

Pimentel, António Filipe – Os pintores de D. João V e a invenção do retrato de corte. In
Revista de História da Arte. Nº 5 (2008), pp.133 a 134.
26
Legitimada, sobretudo, a partir de 1716, com a elevação da então Colegiada de S. Tomé a
Catedral Metropolitana e Patriarcal.
27
Como mais à frente veremos, o espaço por excelência da representação da figura divinizada
do monarca – a sala do trono – configurava um caso de excecionalidade onde o espaço
sagrado e profano se (con)fundiam.
28
Basto, Fernanda Pinto – Op. Cit,. p. 65.
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Os processos de emulação das cortes de maior projeção e prestígio e da
Santa Sé fizeram, inclusivamente, com que nos primeiros anos de estabilidade
após os conflitos da guerra da sucessão espanhola, D. João V projetasse um
verdadeiro grand tour pela Europa, de forma a compreender o plano artístico e
cultural do seu tempo.29
Assim, os primeiros anos da “efervescência joanina”30 almejaram, como
princípio, dotar a capital do reino de infraestruturas dignas – de traça
italianizante, à imagem da corte pontifícia – como se comprova pelo pedido de
contratação de 500 mestres e oficiais da região italiana de Como
“tradicionalmente especializados na construção de palácios e igrejas régias e
na escultura das ordens arquitetónicas”31.
Principiados os planos para a materialização e restabelecimento da
imagem de uma monarquia católica relevante e devota, destinados à Santa Sé
– com a elevação da então Colegiada Real a Basílica Patriarcal e com o início
da construção do Palácio e Basílica de Mafra32 –, na segunda metade da
década de 172033, D. João V dá continuidade ao processo de exaltação da
coroa, redirecionando, agora, a sua ofensiva diplomática – verdadeiro negócio
político, como referiu o Conde de Tarouca – para as monarquias católicas
europeias.
“E quanto ao negocio politico digo que os casamentos entre
a nossa corte a de Castella são acertados e uteis para
ambas e a despição do procedimento de França. Quando Luís
15 começou ha anno e meyo a declarar ao Bispo de
Frejusnque repugnava cazar com a Infanta Castelhana logo s
29

Cf. Raggi, Giuseppina – À conquista da sabedoria: a pintura de quadratura e o programa
iconográfico da Biblioteca Joanina in Boletim da Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra,
Vol. 48: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2018, p. 67.
30
Raggi, Giuseppina – Op. Cit,. p. 41.
31
Raggi, Giuseppina – Op. Cit,. p. 66.
32
Veja-se sobre estas obras de arquitetura Raggi, Giuseppina – Filippo Juvarra in Portogallo:
documenti inediti per i progetti di Lisbona e Mafra. In ArcHistoR, nº. 7 (2017) pp. 33 a 71,
Pimentel, António Filipe – Arquitectura e Poder, O Real Edifício de Mafra. Lisboa: Livros
Horizonte, 2ª Edição, 2002 e Silva, André Duarte Martins da - A Basílica Patriarcal de D. João V
(1716-1755). Lisboa: [s.n.], 2018. Dissertação de Mestrado em História das Artes da Época
Moderna e da Expansão, apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de Lisboa.
32
Que assume o governo do reino de França em 1723.
33
Continuadamente a par com as relações diplomáticas que em praticamente todo o reinado
joanino se mantiveram com a Santa Sé.
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e entendeo que cazaria com a nossa D. Maria, e eu avisey
isso à nossa corte, mas depois nunca soube que ordens dera a
nossa corte ao dito D. Luís da Cunha e he força que houvesse
alguma circunstancia grave nesta materia, pois que os
franceses somente não quiserão pedir esta Srª mas lhe
levantaram hum testemunho em dizer que tinha Alporcas34
[…] Enfim assentado que França não nos pede a Infanta
quem pode duvidar que convenha dá-la a Castela? E em
aceitarmos a Infanta Castelhana não deve haver escrupulo
algum por haver sido repudiada pois bem ve como VSª dis
que, somente a sua tenra idade fes dissolver o ajuste de
elrey Christianissimo, em cujos termos não só aprovo, mas
até estimo muito a proposta de Castella”35.

É precisamente a partir do duplo consórcio dos herdeiros dos tronos
peninsulares36 – não sem que, antes, se ambicionasse uma tentativa de união
das coroas de França e Portugal – que D. João V aposta em modernizar os
gostos e hábitos da corte portuguesa.
Com efeito, o monarca patrocina uma campanha de obras e de
encomendas

para

guarnecendo-os

ampliar

com

todo

e
o

reabilitar
tipo

de

os

seus

circuitos

encomendas

palacianos,

estrangeiras

–

essencialmente francesas – onde o mobiliário se destaca.
A designada Troca das Princesas revelou-se, portanto, um momento
crucial na fabricação e, sobretudo, na demonstração da imagem de realeza
modernizada – destinada, particularmente, à corte castelhana – cuidando o
34

“ALPORCA , f. f. tumor feirrofo , que ocupa alguma , ou todas as glândulas do pefcoço”,
Bluteau, Rafael – Vocabulario Portuguez e latin. Lisboa : Officina de Pascoal da Sylva,
Impressor de Sua Magestade. Volume 1, 1720, fol.65. É de notar, de facto, que ao longo da
vida de D. Maria Bárbara, vários retratistas não se abstiveram de representar algumas das
suas características fisionómicas – das quais se destaca o pescoço.
35
BN, AT, cod. 179, Correspondência trocada entre o conde de Tarouca e os secretários de
estado com notícias das nogociações na Inglatera, Haia, e Viena de Austria. (1709-1725), 15
de Maio de 1725.
36
Veja-se sobre este assunto Cluny, Isabel – A diplomacia portuguesa e a negociação dos
duplos esponsais dos infantes de Portugal e Espanha. [Consultado a 20 de Agosto de 2020,
Disponível
em:
https://www.academia.edu/19965710/A_diplomacia_portuguesa_e_a_negocia%C3%A7%C3%
A3o_dos_duplos_esponsais_dos_infantes_de_Portugal_e_Espanha].
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monarca, inclusivamente, que no processo de aquisição das modas “(…)
sejamos os primeiros que as tenhamos”37.

Assim, entre 1728 a 1732, D. João V:
“(...) augmentou tambem o Palacio de Lisboa com a escada
principal

do

quarto

da

Augustissima

Senhora

Rainha,

delineada, e executada pelo Architecto Antonio Canavaro; e
com casas novas (...). Reedificou outras quando succedeo
atearse o fogo em hum dos quartos do mesmo Palacio, e o
ennobreceo, e extendeo com outras muitas obras; além dos
quartos que fez, hum para Sua Magestade reynante, quando
Principe, em 1728 (...) ”38

Na descrição de Francisco Xavier da Silva, apenas se referem as
campanhas de obras de arquitetura – de filiação italiana – que tanto marcaram
a traça dos edifícios joaninos, quer dos templos, quer dos palácios. Contudo, D.
João V preocupou-se, também, evidentemente, em guarnecer os interiores do
palácio.
Para este efeito, o monarca dispunha de seu serviço D. Luís da Cunha
(1662 – 1749) – colecionador de arte e embaixador do rei na corte de Paris nos
períodos de 1701-1704, 1721-1725 e 1737-1749 – e do agente Francisco
Mendes de Góis (1670 – 1736): as pontes que permitiram a D. João V o
contacto com a moda francesa.
Dois dos mais relevantes contactos estabelecidos com os artistas
franceses dos circuitos régios dão-se em 1724, com a encomenda de um
conjunto de gravuras a Pierre-Jean Mariette – o mais importante colecionador e
comerciante de gravuras do seu tempo – e em 1727, com a contratação de
Juste-Aurèle Meissonnier – então orfèvre du roi e dessinateur de la Chambre et
37

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros , Correspondência de Francisco Mendes de
Góis, Caixa. 1, Mo8, n.º 17, carta de Pedro da Mota e Silva para Francisco Mendes de Góis,
Roma, 1 de Janeiro de 1727.
38
Sylva, Francisco Xavier da – Elogio funebre, e historico do muito alto, poderoso, augusto,
pio, e fidelissimo Rey de Portugal, e Senhor D. Joaõ V. Lisboa: na Regia Officina Sylviana, e da
Academia Real 1750. A.N.N.T, F.8354. apud. Martinho, Bruno – O Paço da Ribeira nas
vésperas do terramoto. [s.n] 2009 Dissertação de Mestrado em História de Arte, apresentada
na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, p.33
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du Cabinet du Roi

39

– para remodelar os interiores do Paço da Ribeira. Estes

momentos revelar-se-ão fulcrais, no campo do mobiliário, para a introdução e
assimilação dos designados estilos regência e rococó.
Sabe-se, inclusivamente, que a contratação de artistas que seguiam os
ensinamentos das academias francesas, por parte de D. João V, se estende
após a década de 1720 com outros projetos como o de Pierre-Antoine Quillard,
que em 1731 pinta os tetos dos aposentos da rainha D. Maria Ana 40 ou de
Gilles-Marie Oppenord, a quem se encomenda um relógio para o príncipe D.
José41.
No que ao estudo do mobiliário de assento diz respeito, é através da
delegação a Meissonnier, em 1727, do projeto para a cadeira real de D. João V
e de um conjunto de cadeiras, credências e outras peças de mobiliário e de
decoração, que se introduzem os programas artísticos rocaille nos circuitos
régios portugueses.
Além da análise destes projetos, que de seguida empreenderemos – e
porque não se conserva em Portugal nenhuma peça de mobiliário de assento
que assegure, com certeza, a sua relação com o Paço da Ribeira e, mais
precisamente, com o rei – será também analisada uma fonte documental,
preservada no Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que atesta a expedição,
entre 1727 a 1730, de um conjunto de encomendas feitas a França por D. João
V, das quais se destacam várias tipologias de mobiliário, incluindo as de
assento42.
Torna-se, pois, necessário compreender, mais concretamente, de que
forma o arquétipo francês se aplicou nos interiores dos circuitos palacianos
joaninos.
Concentremo-nos, agora, no entendimento do plano artístico Francês da
primeira metade do século XVIII.

39

C.f. Myeers, Mary L. – Frech Architectural and Ornament Drawings of the Eighteenth Century.
Metropolian Museum of Art, H.H.Abrams,1991, p.118.
40
Martinho, Bruno – Op.cit. 34. Ainda sobre Pierre-Antoine Quillard e o seu percurso artístico
em Portugal, veja-se Saldanha, Nuno – Pierre-Antoine Quillard (c. 1703-1733) – Os livros e a
ilustração na gravura joanina. In Revista de História e Teoria das Ideias, vol. 21, (2005), pp. 79
a 99.
41
C.f. Baily, Gauvin Alexander – The Spiritual Rococo. Decor And Divinity From The Salons Of
Paris To The Missions Of Patagonia. Taylor & Francis LTD, 2014, p.184.
42
A.N.T.T. Ministério dos Negócios Estrangeiros, livro 705.

21

Lugares reservados no espetáculo do poder. O mobiliário de assento no reinado de D. João V

2. Uma questão de estilo ou de gosto?
À luz de uma historiografia linear – que tem no século XIX a génese da
sua retórica – a história da arte do século XVIII tem vindo a ser, grosso modo,
categorizada e dividida em primeira e segunda metades, respetivamente,
vinculadas às derivações fantasiosas dos designados estilos regência e,
sobretudo, rococó, ambos abarcados pela convenção maior da arte barroca,
em oposição das racionais e classicizantes composições do designado estilo
neoclássico43.
A redescoberta, na década de 1750, de sítios arqueológicos como
Herculano, Pompeia, Pastrano e Atenas são vistos, a partir da linhagem
historiográfica do século XIX de que ainda somos herdeiros, como momento
propulsor e disruptivo do designado estilo rococó, considerado frívolo,
caprichoso e decadente44.
Ainda que, de facto, figuras como Charles-Nicolas Cochin (1715 – 1790)
tenham gerado certas perspetivas militantes e de exaltação à imposição dos
valores culturais e estéticos da Antiguidade Clássica, quase como solução
regeneradora de uma sociedade considerada decadente – discursos e súplicas
que, de resto, parecem ter fortalecido a disseminação do então chamado gosto
à antiga, hoje designado neoclássico – elas não suprimiram, por completo, a
sedução pelas formas exploradas nos governos de Filipe II, Duque de Orleães
(1715 – 1723) e, sobretudo, de Luís XV (1723 – 1774): gosto com o qual a
realeza, nobreza e burguesia mais se relacionou45. A convivência entre os dois
gostos é, aliás, reforçada a partir do desenho de Jean-Charles Delafosse (1734
– 1791) (figura 1), onde se entendem os gostos pitoresco e à antiga como dois
arquétipos de moda concomitantes; aplicados no mobiliário de assento na
década de 1780, sendo distinguidos pelos motivos ornamentais que,
caracteristicamente, os definem: palmeta, concheados e volutas para o
primeiro, e grinaldas e tríglifos para o segundo.46

43

C.f. Martin, Marie-Pauline – L’ornement rocaille vs l’imaginaire à l’antique? In Ornements:
chefs-d’œuvre de la collection jacques doucet. Paris: Éditions Mare & Martin/INHA, 2014, p.
240.
44
C.f. Martin, Marie-Pauline – Op. Cit., p. 241.
45
Reitere-se que o regime monárquico absoluto francês só é derrubado em 1789.
46
Martin, Marie-Pauline – Op. Cit., p. 248.
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Efetivamente, a criação dos discursos lineares e categóricos que
“engavetam” e balizam os “estilos” em fatídicos quadros cronológicos – quais
três fases da vida em que estes nascem, se desenvolvem e morrem –,
dificultam uma compreensão e visão mais amplas sobre a história da arte.
Além disso, não raras são as vezes em que se cunham formas de expressão
artística com designações, também elas redutoras e insuficientes, de figuras
marcantes dos seus tempos47 ou que se justifique a introdução “tardia” de um
determinado “estilo” com a justificativa de um panorama artístico-cultural
“atrasado”.
Como também refere Marie-Pauline Martin, a prática historiográfica
assente na produção de estreitas balizas cronológicas e estilísticas pode,
inclusivamente,

produzir

metodologias

e

resultados

de

investigação

tendenciosos e seletivos.48 Em contrapartida, uma perspetiva mais abrangente
de uma historiografia que se desvincula dos categóricos “estilos”, de resto,
explorada por Martin no âmbito do confronto entre o gosto pitoresco – rococó –
e gosto à antiga – neoclássico –

49

, revela-se preciosa porque permite explorar

o sentido de oportunidade e de adequação ao termo gosto face à falibilidade e
imprecisão da noção de estilo, viabilizando, assim, compreender que

os

designados estilos regência e rococó se reproduzem, recuam e prolongam-se,
na verdade, no(s) estilo(s) antecedente(s) e seguinte(s).
Por outro lado (e partindo da mesma perspetiva), ao contrário do que
atestam, como veremos, os tronos reais de Luís XV e de D. João V, as sedes
pontifícias e patriarcas de todo o seculo XVIII recusam à assimilação de alguns
dos formulários do gosto rocaille, não por desconhecimento ou atraso da
assimilação dos receituários da cultura artística francesa aplicados no
mobiliário de assento de aparato, mas, antes, pela necessidade de se dar
continuidade à fabricação da imagem de uma Santa Sé incorruptível: que
resiste, em grande parte, à apropriação dos motivos fantasiosos e mundanos
de gosto pitoresco, adequando-se, antes, à pertinência de uma cultura artística
alusiva aos episódios da história e propósitos da sua fundação.

47

Como os são, no caso deste estudo em particular, os governantes D. João V, Luís XIV, Filipe
II, Duque de Orleães e Luís XV
48
Martin, Marie-Pauline – Op. Cit., p. 240.
49
Martin, Marie-Pauline – Op. Cit., pp. 240 a 248.
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A utilização do termo gosto torna-se, portanto, preciosa, porque permite
compreender com mais coerência o entendimento de várias culturas e
expressões artísticas.

3. De Luís XIV a Luís XV: permanências e transformações
A expressão artística do que, hoje, reconhecemos como rococó50 – e
que um pouco por toda a Europa se expandiu, sofrendo várias interpretações e
adaptações consoante a região e tempo da sua assimilação – começa a
ganhar notoriedade em França, durante os anos finais do período de regência
de Filipe II, Duque de Orleães (1715 – 1723), consolidando-se e disseminandose na década de 1720 do reinado de Luís XV (1723 – 1774).
Com a morte de Luís XIV (1715), uma profunda reforma na
administração do reino transfere a corte do Palácio de Versalhes para Paris,
alterando o modus vivendi do microcosmos social cortesão criado no seu
reinado. Este ato, sobretudo simbólico, reafirmou o corte com a austeridade e
protocolo criados pelo Rei Sol, gerando uma mudança de paradigma nos
hábitos e costumes da corte francesa que, de resto, o plano artístico e cultural
acompanhou51.
Na prática, a austeridade e etiqueta criadas pelo Rei Sol ver-se-iam,
progressivamente, substituídas por uma filosofia de vida mais ligeira e menos
protocolar que redimensionaria o grande salão de aparato para um mais íntimo
boudoir: o espaço por excelência de reunião da elite cultural e artística
parisiense52.

50

Este termo foi pela primeira vez utilizado no início do século XIX, de forma a depreciar uma
cultura que se considerou de mau gosto. Félice, Roger de – French furniture under Louis XV
(translated by Florence Simmonds). Londres: William Heinenminn, 1920, p. 7.
51
Potenciada pela grave crise financeira advinda das dispendiosas campanhas militares e
investimento artístico do monarca, como forma de propaganda da sua imagem absolutista.
C.f. Litchfield, Fredrick. – Illustrated History of Furniture: From the Earliest to the Present Time
(1893 Reprint). El Paso Norte Press, 2006, p. 152.
52
Estes salões eram guarnecidos com uma série de equipamentos de mobiliário de apoio ao
convívio, onde ocorriam debates e tertúlias descontraídas entre artistas, filósofos, cientistas,
etc. – de Fontenelle (1657 – 1757) a d’Alembert (1717-1783). Cf. Félice, Roger de – Op. Cit.,
pp.3 a 10.
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A crise financeira sentida no alvor do século XVIII, a par com a morte de
artistas como Charles Le Brun53 (1619 – 1690) – o pintor por excelência de Luís
XIV e da fabricação da imagem heróica e clássica da monarquia francesa
(figura 2) – fizeram, grosso modo, com que a encomenda real se tivesse de
adaptar a um novo paradigma económico e cultural. Além disso, a encomenda
artística que, antes, era absorvida pelos circuitos régios, começa, sobretudo a
partir do período da regência do Duque de Orleães, a estender-se para outras
faixas da nobreza e burguesia, sustentadas por um sistema económico
mercantil e comercial54.
Com efeito, a cultura figurativa da arte barroca – de temática
fundamentalmente alegórica e mitológica –, com expressão no reinado de Luís
XIV, vê-se substituída por uma outra, marcadamente profana e galante, de
acordo com o ressurgimento da naturalização da condição humana e da
atração pelos prazeres mundanos, cujas temáticas denotam verdadeiros
cenários de galanteio e erotismo, mais ou menos evidentes, como expressam
os intervenientes das obras de Antoine Watteau (figura 3), Jean François de
Troy (figura 4) e de François Boucher (figura 5).
Este posicionamento disruptivo face à condição humana explora, no
limite, a liberdade dos homens fora das rígidas convenções sociais criadas por
Luís XIV, tendo, naturalmente, repercussões nos programas artístico-culturais
da época55. Não é, por isso, de estranhar que em algumas obras executadas
durante os períodos da regência do Duque de Orleães e de Luís XV, vejamos
estruturas arquitetónicas e decorativas de imposição e afirmação de poder
temporal – como colunas (figura 6), cartelas e brasões (figuras 7) e outras
ruínas clássicas barrocas (figuras 8 e 9) – serem domadas por uma profusão
de elementos fitomórficos e zoomórficos serpenteantes56. Verdadeiras
metáforas da vida humana, parecem ser a expressão da natureza que domina
e enquadra o homem e já não o oposto.

53

E de toda uma geração de pintores régios da segunda metade da centúria de Seiscentos
como Jean Nocret (1615- 1672), Jean Garnier (1612-1681), Ciro Ferri (1634 – 1689) e Pierre
Mignard (1612 – 1695).
54
Cf. Félice, Roger de – Op. Cit., p. 3.
55
A sociedade francesa do início do período regência e durante todo o reinado de Luís XV
produzirá um conjunto de indivíduos – artistas, cientistas, filósofos, etc – que se insurgirão
contra o poder absoluto da monarquia e o braço secular e moralizante da Igreja.
56
De influência oriental.
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No que ao mobiliário diz respeito – campo onde o gosto do curto período
regência mais se notabilizou – as curvas serpenteantes e indomáveis
começam, de igual modo, a deixar a sua marca e a romper com o programa
morfológico e decorativo, mais austero e classicizante, do mobiliário de prata
maciça que marcou o reinado de Luís XIV e do qual pouco se sabe57.
Ao longo de praticamente todo o governo do Rei Sol, e já no âmbito do
mobiliário de assento em particular, privilegiou-se o trabalho da ourivesaria e
do têxtil das manufaturas de Gobelins em detrimento do trabalho de marcenaria
das estruturas dos assentos e espaldares – de morfologia quadrangular e
retangular58, guarnecidas com galões, franjas, borlas, lambrequins de fio de
ouro e outros tecidos entrançados e torcidos (figuras 10, 11, 12 e 13).
Na verdade, até ao período da Guerra da Liga de Augsburgo (1688 –
1697) o plano económico do reino revelava-se favorável a dispendiosas
encomendas artísticas e muitas das peças de mobiliário feitas para a realeza
resplendiam o brilho de fantásticos conjuntos de esculturas de prata,
adossadas às respetivas estruturas de madeira, também prateadas59 (figura
14).
Exemplo disso mesmo é a cadeira real de Luís XIV, encomendada em
1669 a Philippe Caffieri, sculpteur ordinaire des meubles de la Couronne.
Segundo as descrições da revista de moda francesa Mercure Galante, dos
inventários dos bens móveis da coroa francesa60, e como se pode observar no
desenho de Jean Berain (figuras 15 e 16), este assento revela-se uma
aparatosa peça de dois metros e meio de altura, feita de madeira entalhada e
prateada, adornada com sete figuras de prata: quatro querubins, adossados às
pernas e braços da cadeira; duas outras, rematando os cantos do espaldar,
que representam a Fortaleza – com o seu bastão – e a Justiça – com a sua
balança e espada – e, ainda, uma figura colocada no cachaço, representando

57

e

e

C.f. Antoine Maës – L’ameublement du salon d’Apollon, XVII -XVIII siècle . In Bulletin du
Centre de recherche du château de Versailles , Articles et études (2013) [em linha, consultado
em 10 de Setembro de 2020, disponível em: http://journals.openedition.org/crcv/12144]
58
De pernas e pés seccionados em forma cônica com quatro faces, geralmente com trilhos de
tração que se cruzam na forma de um X, sendo o ponto de interseção preenchido com um
pequeno ornamento (geralmente uma flor-de-lis). Singleton, Esther – French and English
furniture distinctive styles and periods described and illustrated (Classic Reprint). Forgotten
Books, 2017, p. 68.
59
Antoine Maës – Op.Cit., p.14.
60
Idem, Ibidem.
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Apolo com a sua lira, coroado com uma coroa de louros.
Este programa iconográfico evoca, uma vez mais, as divindades da
antiguidade clássica de que Luís XIV se apropria para a fabricação da nova
imagem da monarquia francesa. Observe-se o deus Apolo – em verdadeira
mimese do poder irradiante que o monarca estende para lá do reino e que, com
a sua lira, se anuncia patrono da música, dança e das artes, tal como o próprio
rei – e a apropriação das virtudes da Fortaleza e Justiça, numa natural alusão
ao monarca que domina e conquista – por direito – através da guerra.61
Contudo, a Guerra da Liga de Augsburgo revela-se devastadora para o
plano económico e financeiro do reino e, de forma a reunir liquidez para gerir
tão belicosa despesa, Luís XIV vê-se obrigado a mandar fundir grande parte
das peças de mobiliário em prata do palácio de Versalhes62. Malogradamente,
também a cadeira real e restantes peças de mobiliário em prata que
guarneciam o Salão de Apolo (figura 17) têm tão fatídico destino, sendo
mandadas fundir em 169063.
“Le roi veut que dans tout son royaume on fasse fondre et
porter à la Monnoie toute l’argenterie qui servoit dans les
chambres, comme miroirs, chenets, girandoles, et toutes sortes
de vases, et pour en donner l’exemple il fait fondre toute sa
belle argenterie, malgré la richesse du travail, fait fondre même
les filigranes”64

Este será, assim, porventura, o primeiro passo no sentido da mudança
de paradigma no plano artístico-cultural em análise: o momento propulsor da
nova linguagem explorada a partir do início do século XVIII e do período da
regência.

61

Antoine Maës – Op. Cit., p.14.
Antoine Maës – Op. Cit., p.64.
63
Antoine Maës – Op. Cit., p.65.
64
Dangeau Philippe de Courcillon, marquis de – Journal du marquis de Dangeau, avec les
additions du duc de Saint-Simon. E. Soulié et al., Paris, F. Didot, 19 vol., 1854, t. III, p. 33.
e
e
Apud. Antoine Maës – L’ameublement du salon d’Apollon, XVII -XVIII siècle . In Bulletin du
Centre de recherche du château de Versailles , Articles et étudesd (2013), p.64 [em linha,
consultado
a
10
de
Setembro
de
2020,
disponível
em:
http://journals.openedition.org/crcv/12144].
62
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De resto, é precisamente a partir da necessidade de se guarnecerem os
circuitos palacianos com novos equipamentos adequados ao plano económico
do reino – qual necessidade que aguça o engenho – que, já nos alvores do
século XVIII e com maior notoriedade durante o período da regência, o trabalho
de marcenaria e de douramento – menos dispendioso que o mobiliário
esculpido em prata – se dissemina como moda, marcando, indiscutivelmente,
praticamente toda a primeira metade do século XVIII.
A utilização da talha dourada parece, deste modo, fazer parte de uma
estratégia que tirou partido da maleabilidade e expressividade da madeira e do
brilho da folha de ouro. Neste sentido, a (re)adaptação dos circuitos artísticos –
e da produção de mobiliário em particular – à necessidade de perpetuar a
opulência de uma monarquia de prestígio, anuncia uma nova linguagem
compositiva e decorativa que tira partido da plasticidade do trabalho de
marcenaria e da forma curva – ainda algo robusta e pouco sinuosa no final do
reinado de Luís XIV e do período da regência –, substituindo o trabalho de
ourivesaria das esculturas de vulto por pontuais mascarões ou efígies
entalhados e dourados ou de bronze e latão, como se pode observar nos
trabalhos de André-Charles Boulle (figuras 18, 19 e 20) e de Jean Berain o
Velho (figura 21 e 22), artistas percursores do novo paradigma artístico.
A dicotomia explorada através da aplicação dos metais semi-preciosos e
do trabalho das madeiras ebanizadas deixava, por outro lado, transparecer a
articulação entre a cultura artística explorada em praticamente todo o reinado
de Luís XIV com uma outra – nova –, adaptada às circunstancias económicas
do reino.
Não obstante, após a destruição da cadeira real de prata, em 1690, uma
outra é mandada fazer.
O novo assento real, referido pela primeira vez no ano de 1703,
enunciava, assim, as bases daquelas que são as fórmulas compositivas e
plásticas do gosto do período regência:
“Un grand fauteuil pour le trône de riche broderie d’or relevé sur
fond d’argent gauffré, le dossier ceintré représentant la devise
et les chiffres de Louis XIII, terminé par une couronne royalle
de bois sculté doré, les accotoirs de bois sculpté doré terminés
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de deux têtes de lion ; le carreau couvert par-dessus et les
côtez de ladite broderie représentant une coquille et une fleur
de lis enfermée de rainceaux et fleurs de chenille au naturel,
garny par devant et les côtés d’une grande campanne de
broderie d’or ; le pied sculté doré (...)”65

Segundo a descrição, é, desde logo, notório, que o programa
iconográfico empregue na nova cadeira real difere da mandada fundir em 1690:
note-se, por exemplo, que não são mencionadas divindades e alegorias
clássicas. Em contrapartida, a descrição enfatiza a apropriação da iconografia
empregue por Luís XIII (1610 – 1643) no reinado de Luís XIV : a utilização da
letra “L” como monograma da casa real francesa, sendo, por esse mesmo
motivo, rematado com a coroa real. De facto, Luís XIII é o primeiro dos
Bourbon de França a apropriar-se da letra “L” como símbolo da casa real.66
Contudo, este motivo iconográfico sofre algumas variações e adaptações ao
longo dos governos dos Bourbon de França sendo, precisamente, com Luís
XIV que se acrescenta um outro “L” ao criado por Luís XIII, nascendo assim o
monograma em duplo “L”, tão característico da representatividade da
monarquia francesa de toda a primeira metade do século XVIII67. Além da
utilização do monograma, emprega-se, naturalmente, a flor-de-lis – outro dos
símbolos por excelência da monarquia francesa – e a concha – utilizada ao
longo de toda a primeira metade do século XVIII. Os braços terminam em
mascarões leoninos, ainda em correspondência com parte do programa
decorativo quatorziano explorado no século XVII, e os pés são entalhados e
dourados, talvez enunciando uma mais sinuosa curva.
Note-se, em suma, que o programa clássico e alusivo ao plano bélico,
neste caso em particular, se vê maioritariamente substituído. Por outro lado,
estes motivos compositivos e decorativos reproduzem-se noutros assentos
reais, sendo, inclusivamente, transportados e explorados durante o período da
regência e reinado de Luís XV.
65

1

Paris, Archives nationales, sous-série O , Inventaire général des meubles de la Couronne,
1729 Apud. Antoine Maës – Op.Cit., p.66.
66
C.f. Coste, Marie et al. – Chiffres royaux, emblemes impériaux et lettres républicaines. In
Magazine, Nº10, 15 de janeiro (2007), p. 6.
67
Idem, Ibidem.
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Observe-se, por exemplo, uma das cadeiras de estado do final do
reinado de Luís XIV (figura 23), de espaldar preenchido com palhinha – de
típica inspiração oriental68 – cujos remates adossados com duas salientes
volutas de acanto denotam já o gosto em modelar a estrutura com formas mais
dinâmicas, inscritas em esquemas de composição circulares e simétricos
(figuras 24 e 25), tão característicos do período da regência do Duque de
Orleães e do início do reinado de Luís XV, como outros exemplos, mais à
frente, comprovam. Neste caso, a cadeira ostenta, uma vez mais, o
monograma da casa real francesa, em duplo L (figura 24), e a flor-de-lis (figura
25), sugerindo estes um assento de aparato real69. Além destes apontamentos,
o programa decorativo utilizado na estrutura fronteira do assento – uma
espécie de trama cruzada em losango que serve de fundo à composição da
flor-de-lis e do monograma (figura 26) – é, também, característico do gosto
regência, reproduzindo-se, ainda, nos primeiros anos do reinado de Luís XV e
no início da década de 1730, como atestam os dois retratos do monarca
(figuras 27 a 30). Contudo, as pernas da cadeira representada no retrato da
década de 1720 (figura 27) parecem denotar a permanência de uma tipologia
em secção cónica torneada, característica do reinado de Luís XIV, opondo-se
estas às representadas no retrato da década de 1730 (figura 29) – e que
descrevem já uma tipologia em curva sinuosa, tão típica do designado estilo
rococó.
Os formulários que parecem caracterizar o final do reinado de Luís XIV
e período da regência são também visíveis no retrato do próprio pintor régio
Pierre Mignard (1612 – 1695) (figura 31), onde, uma vez mais, observamos o
assento quadrangular ou retangular, sustentado por pernas de secção cónica
torneadas, sendo o espaldar rematado, lateralmente, com duas proeminentes
volutas de acanto e o cachaço pontuado por uma concha. Refira-se, ainda,
que, entre as tipologias de perna em secção cónica torneada e de sinuosa
curva em “S”, parece destacar-se uma outra, que se revela transitória entre
68

A partir dos finais do século XVII, e com grande profusão no início e toda a metade do século
XVIII, o contacto entre o Ocidente e Oriente disseminará, um pouco por toda a Europa,
interpretações e aplicações da cultura artística Oriental. Raggio, Olga et al. – French
Decorative Arts during the Reign of Louis XIV, 1654 – 1715. Metropolitan Museum of Art. 1989,
p. 25.
69
Talvez utilizada numa sala de despacho, audiência, etc. C.f. Raggio, Olga et al. – Op. Cit.,
25.
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ambos os trabalhos de marcenaria: observe-se o retrato feito a Luís XIV e
família real (figura 32), cujas peças de mobiliário de assento – uma cadeira de
braços (figura 33) e um tamborete (figura 34)70 – apresentam assentos ainda
adornados com galão de ouro e uma tipologia de perna em robusta curva em
“S”71, distinta da sinuosa perna que termina em pé de voluta, característica do
reinado de Luís XV, mas que a parece antever.
Ainda sobre o retrato de Luís XV (figura 29), observe-se que o cachaço
do espaldar e a estrutura fronteira do assento são rematados com dois
elementos decorativos tipo concha (figura 30), sendo que o utilizado no
espaldar se encontra virado para baixo – composição típica das décadas de
1720 e 1730.
Efetivamente, a concha tem vindo a ser entendida como um dos motivos
decorativos por excelência da primeira metade do século XVIII. Contudo, e
pese embora este motivo se revele, indiscutivelmente, parte do programa
decorativo empregue nos governos do reinado de Luís XIV, do Duque de
Orleães e de Luís XV72, Esther Singleton acautela que nem toda a “concha”, o
é de facto73.
Com efeito, tendo como base a imagem de uma peça de mobiliário onde
se utiliza uma palmeta como elemento decorativo (figura 35) – passível de ser
confundida com uma concha – a autora cuida que tenhamos em atenção
algumas atribuições iconográficas:
“In the anthemion, the springing point is the base, and the units
arrange themselves on either side of a central member, and
form a bi-symmetrical figure. This anthemion type of form is met
with in almost every style and period of art. The anthemion is
sometimes called the honeysuckle pattern. It is an old dogma
that the decorative form was suggested by this plant; but its
more or less remote resemblance to the buds of the
honeysuckle is accidental, not incidental; and the charm, both in
70

Note-se que o monarca é o único interveniente que se encontra sentado. O tamborete
encontra-se desocupado, possivelmente, por questões protocolares e de representação do
poder absoluto do monarca.
71
E que, aliás, artistas como Boulle e Berain exploram nas suas obras.
72
Sobretudo neste último, como veremos.
73
Singleton, Esther – Op. Cit., p. 73.
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nature and in art, is the inherent beauty of a mass of radiating
and upspringing forms, instinct with the suggestion of vitality
and growth.74

A utilização da palmeta como símbolo iconográfico remonta ao período
das culturas orientais Síria, Fenícia, Egípcia etc., sendo, posteriormente,
assimilada pelas culturas clássicas grega e romana75.
Este motivo iconográfico – representação estilizada da palmeira – aludia
à vital importância que esta árvore desempenhava na subsistência destas
culturas, providenciando sombra, alimento e matéria-prima, sendo, sobretudo,
associada aos oásis: verdadeiros templos de água das terras áridas e secas 76
(figuras 36 e 37).
Com a descoberta dos motivos grutescos e a apropriação da linguagem
clássica para a fabricação da imagem de Luís XIV, a palmeta ganha grande
representatividade nos circuitos artísticos franceses, como, de resto, atesta o
mobiliário fabricado para a realeza e nobreza (figuras 38 a 47).
A utilização da palmeta como elemento decorativo fitomórfico, prolongase pelo século XVIII, a par com a concha, que, morfologicamente, se revela tão
adaptável quanto esta. Porém, e ainda que alguns casos se revelem,
possivelmente, verdadeiros híbridos entre estes dois elementos, eles não
deixam de ser distintos, competindo, por isso, a sua correta interpretação.
Se observarmos, uma vez mais, os exemplos contidos nas figuras 38 a
47, notamos que a representação da palmeta se caracteriza pela nítida
separação da sua folhagem – mais ou menos estilizada – sendo esta, por
vezes, pontuada por pequenas esferas, porventura em correspondência com o
fruto da palmeira77.
Refira-se, inclusivamente, que em 1754, no jornal Mercure de France,
Charles-Nicolas Cochin (1715 – 1790) deixa claro que a palmeta é, de facto, o
elemento decorativo mais comum nos interiores do seu tempo, identificando-a
com uma estética irracional e incompatível com o classicismo defendido na sua
74

Singleton, Esther – Op. Cit., p. 106.
C.f. Pérez, Abelardo López – La palmeta, imagen, divisa y encarnación de oriente. In Revista
de Arqueología, nº 305, Madrid (2006), p. 53.
76
Pérez, Abelardo López – Op. Cit., p. 53.
77
Não raras são as vezes em que a concha é, também, acompanha por pequenas esferas que
representam pérolas. Por norma, estas localizam-se dentro e ao meio da concha.
75
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súplica78 – essencial à compreensão de um outra derivação do gosto francês,
do último quartel da primeira metade do século XVIII, como mais à frente
veremos.
“Nous nous garderons bien ce-pendant de trouver à redire au
goût ré-gnant dans la décoration intérieure de nos édifices;
nous sommes trop bons citoyens pour vouloir tout dun coup
mettre à la mendicité tant d’honnêtes gens qui ne sça-vent que
cela. Nous ne voulons pas même leur demander un peu de
retenue dans l’usage des palmiers qu’ils font croître si abondamment dans nos appartemens, sur les cheminées, autour
des miroirs, contre les murs, enfin par-tout; ce seroit leur ôter
leur derniere ressource.”

Já a representação da concha, sobejamente adaptada às composições
assimétricas do designado genre pittoresque – expressão mais marcante da
arte rococó, como mais à frente veremos – distingue-se pelos numerosos veios
que a compõem e pela sua contínua e característica linha de contorno (figuras
48 a 55).
Ainda no plano dos formulários decorativos e ornamentais utilizados na
antiguidade clássica – dos quais França se apropria – refira-se um outro: uma
espécie de têxtil semicircular armado com estruturas pontiagudas que, na
pintura de mosaico presente nos vestígios arqueológicos de Herculano, parece
encimar e glorificar a presença de divindades romanas (figura 56). Não
obstante, e uma vez mais, observe-se que os artistas franceses, desde, pelo
menos, o reinado de Luís XIV, como é o caso de Jean Lepautre (1618 – 1682)
(figura 57 e 58), transportam justamente o motivo clássico79 em análise para o
78

A par com as duras críticas que tece relativamente ao uso abusivo das composições
assimétricas e indomáveis. C.f. C.N. Cochin – Supplication aux orfèvres, ciseleurs, sculpteurs
en bois pour les appartements et autres, par une société d’artistes. In Mercure de France,
dezembro de 1754, n° 2, p. 181, BNF [Consultado em 10 de Setembro de 2020, disponível em:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6367408f/f181.item.zoom]
79
Tal como a palmeta ou a concha. Refira-se que, naturalmente, esta opção decorativa –
verdadeiro motivo grutesco – foi também apropriada pelos artistas italianos da centúria do
Quinhentos, como aliás atestam as obras de Marco Marchetti (1528 – 1588). Observe-se o
desenho do artista, preservado no Museu Nacional de Arte Antiga (figura 59) e o teto pintado
da Galleria Comunale d’Arte, em Faenza (figura 60), que representa, precisamente, o motivo
em análise.
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contexto francês (figuras 61 e 62) sendo, inclusivamente, empregue na
encomenda régia, como se observa no tapete de aparato concebido para Luís
XV (figura 63 e 64).
Além deste motivo – não raras vezes compreendido como um motivo
arabesco ou oriental – a sombrinha chinesa, frenético delírio da corte francesa,
(figuras 65 a 69) parece, também, ter sido adotada como elemento decorativo
de remates centrais e laterais, podendo esta, na verdade, (con)fundir-se com o
motivo anteriormente apresentado.
Se observarmos, uma vez mais, o retrato de Luís XV (figura 29 a 30),
percebemos que o motivo decorativo utilizado para rematar o cachaço da
cadeira, bem como o utilizado na estrutura fronteira do assento, se aproximam
mais, por ventura, da representação do motivo representado na pintura de
moisaico romana, não se excluindo, todavia, que possa tratar-se de um
verdadeiro caso de hibridismo entre os restantes três elementos decorativos
aqui enunciados: palmeta, concha e sombrinha chinesa. Verdadeira Odisseia
entre as culturas da antiguidade clássica e oriental, polvilhada pelas
reinterpretações e inovações dos artistas franceses dos alvores do século
XVIII.
A transformação do mobiliário de assento entre os governos do final do
reinado de Luís XIV, Duque de Orleães e de Luís XV dá-se com alguma
desenvoltura, não tardando a que a morfologia da sinuosa curva em “S”,
característica do gosto rococó – originalmente chamada de curva pied de
biche80 – ganhe um maior protagonismo face às pernas estáticas de secção
cónica de quatro faces e as pernas de robustas curvas em “S” que vimos
representadas no retrato de família de Luís XIV (figuras 74, 75 e 76).
Note-se um outro modelo típico de cadeira (figura 77) e canapé (figura
78) que marcou, com grande notoriedade, o período da regência e início do
reinado de Luís XV. Nestes exemplos, as duas proeminentes volutas de acanto
que rematam ambos os lados dos espaldares apresentam-se ainda algo rígidas
mas as pernas denunciam já a sinuosidade da curva que termina com pés de

80

Esta designação aludia à morfologia dos pés rematados e estilizados com pata de veado
(figuras 70 e 71) que, progressivamente, se transformariam em voluta. Félice, Roger de. – Op.
Cit., p. 3. Note-se que no contexto régio espanhol, o uso desta tipologia de perna e pé estendese até, pelo menos, à década de 1740. Vejam-se as figuras 72 e 73.
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voluta, típica da gramática explorada no gosto rococó e que se distingue das
características pernas em secção cónica do reinado de Luís XIV. Destaque-se,
ainda, ambos os pormenores que centram os cachaços (figura 79) e estruturas
fronteiras dos assentos (figura 80): dois curiosos motivos entalhados que
parecem representar uma pequena palmeta colocada ao centro de uma
concha.
A expressão mais reconhecida do gosto rococó firma-se com o curvar
das estruturas de ambas as prumadas dianteiras, traseiras e espaldar, e,
sobretudo, com a exploração intensa das formas curvas e assimétricas,
características do designado genre pittoresque.
Segundo Bailey, o genre pittoresque foi criado por Nicholas Pineau
(1684-1754), Jacques de Lajoüe (1686-1761) e Juste-Aurèle Meissonnier
(1695-1750)81. Meissonnier ganha grande expressividade na encomenda régia
nos últimos anos da década de 1720 até, sensivelmente, 1740, sendo, como já
indicado acima, nomeado orfèvre du roi em 1724 e dessinateur de la Chambre
et tu Cabinet du Roi em 172682.
A nova linguagem compositiva, tão evidente nas obras de La Lajoüe
(figuras 81 e 82), Meissonnier (figuras 83), Pineau (figura 84) ou ainda de
Sébastien-Antoine Slodtz (1695 – 1754) e Paul-Ambroise Slodtz (1702 – 1758)
(figuras 85 a 88) – estes últimos, responsáveis pelo desenho e conceção do
trono de Luís XV, como mais à frente veremos – é expressa através de
representações de ruínas arquitetónicas do designado período barroco, de
fontes e grutas de onde transbordam cursos de água, de cártulas partidas que,
antes, poderiam ter adornado a aparatosa cartela de um brasão e através dos
contorcionismos e convulsões vegetalistas e concheadas, invadidas e
habitadas por seres híbridos e fantásticos, como os dragões e répteis
serpenteantes: a verdadeira apoteose que rompe com a ordem e austeridade
advinda do reinado de Luís XIV, ainda algo expressa no período da regência.
Entre os motivos decorativos explorados neste contexto, destaca-se a
figura mítica do dragão, apropriada por muitos artistas que se filiam no genre
pittoresque, como, de resto, o atestam as obras dos artistas aqui apresentadas

81

C.f. Baily, Gauvin Alexander – Op. Cit., p.65.
C.f. Myeers, Mary L. – French Architectural and Ornament Drawings of the Eighteenth
Century. Metropolian Museum of Art, H.H.Abrams, 1991, p.118.
82
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(e em muitas outras deste período). Contudo, nem sempre o seu entendimento
iconográfico

permitiu

que

fosse

integrado

como

elemento

decorativo

desvinculado de uma mensagem moral e catequética de distinção entre o Bem
e o Mal: não nos esqueçamos da forte carga simbólica que o triunfo sobre o
dragão desempenhava no mundo ocidente cristão83. Relembrem-se, a este
título, os casos do triunfo de S. Miguel sobre a besta, de S. Jorge combatendo
o dragão, de Santa Margarida que irrompe, sem mácula, da barriga de uma
igual besta ou, ainda, de Santa Marta domando a Tarasque, esta última
particularmente familiar ao contexto francês.
E assinale-se, aliás, que Luís XIV ainda se apropria, para a fabricação da
sua imagem absoluta, da retórica do triunfo divino sobre a besta (figura 89).
Com efeito, é só a partir do início do século XVIII e, em particular, através
do papel de transmissão cultural que os jesuítas desempenharam na relação
entre Oriente e Ocidente – mais concretamente através da obra Nouveau
mémoire sur l’état présent de la Chine (1697) – que os répteis alados se
afirmam no bestiário ornamental francês, transportando consigo a sua
intencionalidade semântica oriental: vigilância e prudência84.
Embora relacionemos a figura da besta alada com Pineau, Meissonnier,
Lajoüe, irmãos Slodtz e com o genre pittoresque das décadas de 1720 a 1740,
não poderá deixar de se referir, também, Jean-Bernard-Honoré Turreau ou
Toro (1672-1731), que, em boa verdade, já em 1716, explorava, através da
gravura, composições assimétricas e performativas de cártulas, brasões e
conjuntos de equipamentos de guerra caídos e de dragões e grifos que
confrontam mascarões de velhos sátiros (figuras 90 a 93).
Notem-se os retratos de Luís XV (figura 94 e 95), cuja credência é
pontuada por uma besta alada que confronta um querubim, e o de Maria
Leszczyńska (figura 96 e 97), cuja credência é serpenteada por uma outra
besta alada que enfrenta o mascarão de um velho sátiro, muito à semelhança
ao que Toro explorava na segunda metade da década de 1710.
No campo do mobiliário de assento, é precisamente a partir dos
trabalhos de Meissonnier, Pineau, Lajoüe ou dos irmãos Slodtz que o programa
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C.f. Toutain-Quittelier, Valentine – Le dragon dans le culture visuelle rocaille. Enjeux et
conditions d’une acclimatation por la gravure. In Nouvelles de l’estampe, 262 (2019), p.1.
84
C.f. Toutain-Quittelier, Valentine – Op. Cit., p.9.
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morfológico e decorativo das cadeiras, canapés, tamboretes, etc., assimila,
com maior notoriedade, as referências dos dragões orientais, das conchas e
outros elementos da mesma ordem e de toda uma profusão de motivos
fitomórficos que domam as suas estruturas. Efetivamente, os esquemas
compositivos simétricos e circulares que, antes, definiam a morfologia das
estruturas dos espaldares, assentos e pernas, bem como do programa
decorativo, vêm-se, agora, deformados por formas elípticas e eixos convexos,
contorcidos (figura 98 a 108) e fracionados por formas em “C” e “S (figuras 109
a 115), como atestam as palmetas, conchas, sombrinhas ou os híbridos que
rematam e se adossam aos cachaços, pernas, braços e estruturas dos
assentos referidos.
Acrescente-se, ainda, que, não raras vezes, se perfilam os espaldares,
pernas e braços de cadeiras e tamboretes85 com filetes que acompanham – e
enfatizam – as morfologias estruturais (figuras 116 a 118), sendo alguns dos
joelhos das pernas das cadeiras pontuados, caracteristicamente, por motivos
elípticos e circulares, de provável alusão a pedras preciosas – como as pérolas
(figura 119). Este motivo decorativo ganha, aliás, bastante protagonismo nos
primeiros anos do reinado de Luís XV e no vocabulário dos artistas que se
filiam no genre pittoresque (figura 120).
No que ao mobiliário de assento do rei Luís XV diz respeito, sabe-se
que, em 1738, o rei encomenda um enorme conjunto de móveis para guarnecer
os apartamentos reais e a sala do trono86. Na verdade, na década de 1730, o
monarca ainda utiliza o último trono feito para Luís XIV87, o que não deixa de
denotar, talvez, que o gosto explorado nos anos finais do reinado do Rei-Sol se
revelava digno da representatividade da casa real, não fosse a cadeira do rei
um dos símbolos máximos da sua autoridade. Efetivamente, é só a partir de
1743 que a sala do trono se vê guarnecida com um impressionante conjunto de
cadeira de braços, estrado revestido com tapete e baldaquino com dossel,
concebido pelos irmãos Sébastien-Antoine Slodtz e Paul-Ambroise Slodtz
segundo os formulários explorados pelos artistas do genre pittoresque88 (figura
85

O tamborete em tesoura configura uma tipologia de mobiliário de assento destinado, por
norma, aos súbditos, sendo hierarquicamente inferior às cadeiras e cadeiras de braços.
86
C.f. Antoine Maës – Op. Cit., p.101.
87
Idem, Ibidem.
88
C.f. Antoine Maës – Op. Cit., p.110.
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121).
A cadeira real – aparatosa peça de dois metros e sessenta centímetros –
entalhada e dourada, apresenta pernas em sinuosas volutas curvas,
rematadas, nos joelhos, por mascarões de leões em bronze89 (figura 122) que
denunciam a integração de parte do programa iconográfico presente na última
cadeira real de Luís XIV. Destacam-se, ainda, os característicos motivos
concheados, assimétricos e em “C”, adornados por duas grandes folhas de
palmeira que se estendem desde o espaldar até à estrutura fronteira do
assento, servindo, simultaneamente, de apoio de braços (figura 123). Ainda
sobre o espaldar, assinale-se que este é rematado, no cachaço, por uma
composição de armas pousadas – como, aliás, se vinha já a explorar desde o
período da regência – coroadas com uma grinalda de flores, porventura em
alusão às glórias bélicas passadas.
As folhas de palmeira, neste caso, mas também em muitos outros que
espelham a fabricação da imagem do poder temporal das monarquias
ocidentais, simbolizam, tal como a própria árvore 90, o papel que a instituição
monárquica desempenha na subsistência do plano terreno: “La famille Royale
étoit un Palmier qui produisoit allez de branches”.91
Além das duas grandes folhas de palmeira que enquadram a
composição da cadeira real, encontram-se, fixadas ao tecido do dossel, as
armas do reino de Luís XV: de França e Navarra 92. Rematadas pela coroa real,
cetro e mão da justiça, são, ainda, amparadas por dois ramos de palmeira
unidos (figura 123). Estas duas folhas de palmeira unidas aludem, pois, aos
domínios terrenos da casa real e representam o símbolo da aliança entre duas
89

Segundo alguns inventários e descrições dos anos em que a cadeira real se encontrava no
Salão de Apolo, referem-se apenas dois mascarões de Leões e não quatro. Fuhring, Peter –
Conceber as artes decorativas. Desenhos franceses do século XVIII. Lisboa: Fundação
Calouste Hulbenkian, 2005, p.145.
90
Desde logo, assim referenciada na Bíblia e no Novo e Velho Testamento. Pinto, Rooney – As
plantas e a sua simbologia na arte sacra portuguesa dos séculos XVI e XVII: um olhar sob a
coleção do Museu Nacional de Machado de Castro em Coimbra. In Mneme – Revista de
Humanidades. Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Departamento de História
(CERES), volume 17, (2016), p. 317.
91
Limiers, Henri-Philippe – Annales de la monarchie française, depui son établissiment jusques
à prèsent. Amasterdam, L’Honoré et Châtelain, 2 vol. 1724, fl. 43. [disponível em:
https://books.google.pt/books?id=Yfu-mXJdiUMC&pg=RA3PA43&dq=deux+branche+de+palmier+louis+xiii&hl=ptPT&sa=X&ved=2ahUKEwjhz476jq3sAhUZDmMBHWwqAUAQ6AEwBHoECAMQAg#v=onepag
e&q=deux%20branche%20de%20palmier%20louis%20xiii&f=false]
92
Henrique IV de França, o primeiro Bourbon de França, era herdeiro presuntivo do reino de
Navarra e, após a morte da mãe, rainha de Navarra, passa a ser Rei de França e de Navarra.
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casas reais, sendo esta retórica empregue, inclusivamente, na representação
do consórcio entre Luís XIII e Ana de Áustria.
“La fecondité de ce Mariage eft figuréé fur la Medaille
XXVIIIme. par 2. Feps de Vigne plantez au pié d’un Palmier, au
Branches duuel ils s’attachent. Et l’appui mutuel que les deux
Couronnes en recevoient, eft exprimé par la Legende en ces
termes: REXIT ET EREXIT (C’eft le Palmier qui l’éçeve & qui la
foutient).
On peut aussi entendre par la Palmier le Tròne du Roi, où
l’Infante étoit élevée par fon Mariage.”93
O genre pittoresque – expressão mais reconhecida dos formulários
criados no reinado de Luís XV – começa, contudo, a perder protagonismo em
França no final da década de 1740 e em praticamente toda a segunda metade
do século XVIII. O desencanto pelo fantasioso universo rocaille daria,
progressivamente, lugar ao apelo por uma espécie de estética funcional que
restauraria, uma vez mais, o gosto pela antiguidade clássica, recusando os
contorcionismos e convulsões vegetalistas e concheadas de gosto pitoresco:
considerados o espelho frívolo e decadente das classes endinheiradas e
nobres, criticadas, aliás, como vimos, por Cochin, na década de 1750.
Contudo, não raros são os exemplos de mobiliário, notoriamente
concebidos segundo as derivações fantásticas do rocaille, que persistem no
seio de uma realeza e nobreza que, na verdade – e naturalmente – se
inscrevem na opulência enunciada por esse gosto. Vejam-se os exemplos das
cadeiras de braços feitas para Martial-Louis Beaupoil de Sainte-Aulaire, Bispo
de Poitiers, entre 1755 e 1759 (figura 124), que perpetuam as proeminentes
volutas de acanto que rematam os espaldares dos assentos do designado
gosto regência e início do reinado de Luís XV – sendo, inclusivamente,
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Limiers, Henri-Philippe – Op. Cit., fl. 43 [disponível em: https://books.google.pt/books?id=YfumXJdiUMC&pg=RA3-PA43&dq=deux+branche+de+palmier+louis+xiii&hl=ptPT&sa=X&ved=2ahUKEwjhz476jq3sAhUZDmMBHWwqAUAQ6AEwBHoECAMQAg#v=onepag
e&q=deux%20branche%20de%20palmier%20louis%20xiii&f=false].
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copiadas no século XIX94.
Constata-se, portanto, que um gosto não sucede, necessariamente, ao
outro: o discurso da sucessão dos “estilos”, que recorrentemente se utiliza –
quais gavetas que os abrem e encerram – não se aplica, neste caso, o que, de
resto, também fica claro ao percebemos que muitos dos motivos decorativos e
programáticos dos designados estilos regência e rococó se confundem,
misturam e convivem em tempos distintos dos fixados pelas balizas
cronológicas que os (in)definem.

4. A assimilação dos modelos franceses

No início do reinado de D. João V, a reafirmação da dignidade régia
fazia parte de um projeto a alcançar. Com a frente económica a prosperar,
graças ao ouro e diamantes explorados nas minas do Brasil, o rei tinha
reunidas as condições essenciais para cumprir o objetivo de exaltar a
singularidade da coroa portuguesa, fragilizada desde o domínio Filipino e
Guerra da Restauração. Era imperativo que o reino se fizesse notar na
conjuntura das monarquias católicas europeias, legitimadas pelo poder papal,
na qual França se inseria e da qual se destacava. Com efeito, das relações
diplomáticas estabelecidas entre D. João V e os Sumos Pontífices, resultaria
uma série de privilégios atribuídos durante todo o seu reinado e que,
especialmente, com a elevação da então Colegiada de S. Tomé a Catedral
Metropolitana e Patriarcal em 1716, reposicionariam Portugal no plano externo.
Esta pretendida dignificação da monarquia portuguesa e da sua imagem,
consubstanciou-se, em particular, na grandiosidade do Palácio e Convento de
Mafra, da Basílica Patriarcal e do Palácio da Ribeira, tanto quanto, em menor
escala, na preciosidade e preciosismo da Capela de São João Batista da Igreja
de São Roque.
Tal como Luís XIV, D. João V reconheceu a importância de tornar
operativa a imagem do poder real através da arquitetura e, talvez por isso, se
refira, não raras vezes, que, nas edificações régias portuguesas da primeira
metade do século XVIII, o gosto rocaille pareça ter sido suprimido por um
94

C.f. B. Pallot, D. Alcouffe, A. Dion-Tenenbaum, A. Lefébure – Le Mobilier du musée du
Louvre. Paris: Faton, 1993, pp. 80 a 8.
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registo mais austero e barroco95. Porém, para afirmar o país no plano interno e
externo das monarquias católicas de primeira grandeza, D. João V necessitou,
também, de equiparar o plano artístico e cultural de Portugal ao dos seus mais
prestigiados congéneres.
A França do final do reinado de Luís XIV e, particularmente, dos
governos do Duque de Orleães e de Luís XV viveu, como vimos, um intenso
período de inovação no campo artístico e cultural, do qual o monarca português
não se alheou. Efetivamente, com grande notoriedade no decorrer da década
de 1720 – após o cessar dos conflitos geopolíticos das duas primeiras décadas
de Setecentos e das primeiras conquistas que recentraram Portugal no
panorama das monarquias católicas – D. João V vê-se determinado a
apropriar-se da moda francesa para o plano profano dos seus circuitos
palacianos, guarnecendo-os com pinturas, ornamentos vários e mobiliário
encomendados a artistas franceses.
A moda francesa, de Luís XIV a Luís XV, disseminou-se um pouco por
toda a Europa como arquétipo de bom gosto e dignidade régia. O mobiliário
que ainda hoje se vê sacralizado no Palácio de Versalhes ou no Museu do
Louvre, e que vemos representado nos retratos da família real francesa,
reveste-se de especial importância na medida em que se revela uma
ferramenta

operativa

na

afirmação

da

dignidade

da

monarquia

dos

Cristianíssimos, tendo D. João V, assim como outros monarcas do seu tempo,
procurado emular o arquétipo francês.
Ao nível do mobiliário de assento, contudo, os exemplos de peças
relacionadas com os circuitos palacianos de D. João V e, mais precisamente,
com a encomenda francesa, são praticamente inexistentes. Dado facto devese, em grande parte, a sucessivas catástrofes que, ao longo de todo o século
XVIII e XIX, foram consumindo e extraviando as obras de arte que guarneciam
os palácios da realeza portuguesa.
Impera, por isso, a pergunta: conseguiremos nós, de facto, constatar esta
lógica de aproximação ao modelo francês a partir das peças de mobiliário que
representaram a monarquia joanina?

95

De facto, o legado arquitetónico do monarca denuncia uma filiação italianizante e barroca.
Baily, Gauvin Alexander. – Op. Cit., p.228.
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4.1.

Novembros malditos: o mobiliário da realeza e as
catástrofes setecentistas

Cataclismos como o terramoto de Lisboa, os grandes incêndios e as
invasões francesas estão, indubitavelmente, por detrás do desaparecimento de
grande parte do mobiliário que diretamente se relacionava com os circuitos
palacianos de D. João V.
Segundo relatos de época, a partir dos eventos de 1 de novembro de
1755:
“Desfigurou tudo o terrivel incendio sucessi-vo ao terremoto,
reduzindo a cinzas quanto encerrava taõ famoso Palacio, e
sobre tudo com perda irreparável e preciosíssima, e vasta
Bibliotheca Regia cheia de inumeráveis corpos de livros
raríssimos, e códices96.
(…) Palacios queimados o Real inteiramente e a Grande Caza
da Opera assim pella sua grandeza, como pella sua
preciosidade, o do Corte Real, o da Caza de Bragança, o do
Marques de Valença, o do Marialva e de Tavora o do
Louriçal”97

Além do relato da ruína de um conjunto de paços reais e de alguns
palácios dos grandes do reino, o Padre Antonio Manoel Portal deixa, ainda,
claro que:
“O Palacio Real ficou quasi inteyro no terramoto mas o fogo o
desruio. Cahio á violencia do incédio a grande cupola da Caza
da India, e esta foy reduzida a cinzas aonde estavam
depositados onze, ou doze milhões de diamantes, pratas, e

96

Castro, João Bautista de – Mappa de Portugal antigo e moderno pelo Padre Joaõ Bautista de
Castro Beneficiado na Santa Basilica Patriarcal de Lisboa, Tomo III, Parte V. Lisboa: Na oficina
Patriarca de Francisco Luiz Ameno, 1762-1763, fl. 366. [consultado em 10 de Setembro de
2020, disponível em : http://purl.pt/436/4/hg-4126-v/hg-4126-v_item4/index.html ]
97
Sousa, Francisco Luís Pereira de – O Terremoto do 1.º de Novembro de 1755 em Portugal e
Um Estudo Demográfico. Volume III. Lisboa: Tipografia do Comércio, 1928, p.542.
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ouro immesno de que bem pouca quantidade se tem achado. 98

De facto, o incêndio que deflagrou após o terramoto revelou ser a
catástrofe que mais contribuiu para a perda dos bens da casa real. Todavia,
embora a dimensão dos estragos causados pelo terramoto e, sobretudo, pelo
incêndio, estejam relativamente bem documentados99, desconhece-se a
quantidade certa de peças que se perderam ou, no limite, se algumas delas
terão escapado aos desastres.
Com a malograda destruição do paço da Ribeira, já no reinado de D.
José I, a família real instala-se no Alto da Ajuda100, num interessante palácio
que ficou conhecido como a Real Barraca da Ajuda (figuras 125 e 126): curiosa
obra de arquitetura construída, sobretudo, em madeira, adaptada às exigências
de um rei que temia viver debaixo de palácios construídos em pedra 101.
“Le Roy veut faire un petit palais de bois proche de notre
maison de Belem... Quelques uns disent au Roy de sans aler a
Mafra ... mais il ne veut pas parce qu’il ... a peur de se metre
dans un batiment si grand et si haut.”102
Contudo – e fatidicamente, uma vez mais – o palácio de madeira é
devastado por um terrível incêndio a 10 de novembro de 1794, destruindo
grande parte do recheio e interiores da residência oficial da família real 103.
Portanto, se grande parte do mobiliário que guarnecia o Paço Real da Ribeira
tinha sido já, possivelmente, destruído pela catástrofe de 1755, supõe-se que
esta segunda investida tenha contribuído, mais ainda, para a perda do rasto da
cultura artística e material do reinado de D. João V.
Enfim, como se não bastassem tão lastimáveis perdas, um outro
momento revela-se assolador para a dispersão e perda dos bens da casa real:
98

Sousa, Francisco Luís Pereira de – Op. Cit., p.601.
Veja-se sobre o assunto: Sousa, Francisco Luís Pereira de – Op. Cit.
100
Precisamente no mesmo local onde, hoje, se situa o Palácio Nacional da Ajuda.
101
Veja-se sobre este assunto Abecasis, Maria Isabel Braga – A Real Barraca. A residência na
Ajuda dos reis de Portugal após o terramoto (1756-1794). Edição de Livros e Revistas,
Unipessoal Lda., 2009.
102
Carta de Maria Ana Victória a sua mãe Isabel Farnésio, Belém, s.d, Arquivo Histórico
Nacional de Madrid, legajo 2312. Apud. Abecasis, Maria Isabel Braga – Op. Cit., p. 19.
103
Abecasis, Maria Isabel Braga – Op.Cit.,205.
99
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a invasão do intruso governo Frances, como assim o designavam os oficiais da
casa real portuguesa, como veremos.
Efetivamente, o momento em que a família real transfere a corte de
Lisboa para o Rio de Janeiro, a 29 de Novembro de 1807, é também marcado
pela transferência “da mobília e pinturas (…) [dos palácios reais, sendo]
encaixotado tudo para o Brasil”.104 Contudo, e ainda que o Brasil possa, hoje,
configurar um verdadeiro caso de estudo da cultura artística e material de
Portugal do século XVIII e início do século XIX, sabe-se que as invasões
francesas foram responsáveis pelo extravio e dispersão de várias obras de
arte.
O “Registo do expediente de particular” dá-nos conta de uma verdadeira
operação estratégica de conservação de alguns bens da Casa Real, que
restavam nos Palácios da Ajuda, Belém, Mafra, das Necessidades e Queluz105,
sendo, com efeito, definido um plano de dispersão dos bens reais por fiéis
depositários106. Além disto, a 16 de Setembro de 1808, encarregaram-se
oficiais da casa real:
“de fazer examinar todos os Palacios Reaes para se conhecer
das ruinas que tiveram sofrido (…) e de declararem todo e
qualquer prejuízo que so-frerao as ditas propriedades, durante
o intruso governo Frances [e não obstante] Manda a V.V.Exa
que eu de conta do estado em que ficarão os Palacios Reais,
que estão debaixo da minha Inspecção com extravios que
nelles fizerao os Francezes.
(…) No Palacio de Queluz desmancharão toda a configuração
interior (…) e deixarão obras imperfeitas (…). No Palácio de
Mafra adonde destruirão tudo o quanto puderao arrancando
quasi todas as portas, e portigos, todas as ferragens, (…)
madeiras (…) bronze (…) adonde deixaram quasi som te o que
104

A.N.T.T., Casa Real 1306/1911, “Registo do expediente de particular” 1808/1818, fol. 37.
Refira-se que em 1809 ainda se transferiam bens da casa real para o Brasil “depositados a
bordo das Embarcaçoens.”
105
Note-se que das folhas 8 a 20 são ainda referidas algumas peças de mobiliário, incluindo de
assento.
106
Como são os casos do Duque de Cadaval e João Coelho da Silva, A.N.T.T., Casa Real
1306/1911, “Registo do expediente de particular” 1808/1818, fols.8 e 16.
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ha de pedra”.107
Deve-se – ainda – destacar que, em 1808, alguns palácios reais tinham
sido guarnecidos com mobiliário de súbditos do reino, como comprovam as
“relações dos móveis achados em Queluz”, pertencentes ao Duque de
Cadaval, Conde de Vila Verde, D. João de Arruda, António de Araújo e
outros108. Terão estas peças de mobiliário servido as exigências do invasor
francês, ao terem encontrado, certamente, muitos dos melhores palácios
desguarnecidos?
Naturalmente, estes novembros malditos dos séculos XVIII e XIX não
foram

os

únicos

acontecimentos

a

contribuir

para

a

destruição

e

dispersão/circulação dos bens da família real. Outros episódios do século XX,
como a Implantação da República, em 1910, estão, também, por detrás da
circulação e alienação de muitos dos bens que guarneciam os palácios reais.
Ora, como percebemos, reconstituir os interiores do desaparecido Paço da
Ribeira, do Palácio de Mafra e de outros palácios reais de Lisboa, torna-se um
exercício complexo.
Todavia, sobreviveu às malhas do tempo, na Sala dos Tudescos do
Palácio de Vila Viçosa, um conjunto de retratos que representam o monarca e
realeza, acompanhados de credências, cadeiras e outras tipologias de
mobiliário de aparato – puros modelos que espelham a cultura artística
provinda de França de Luís XIV, Duque de Orleãs e Luís XV – preciosos para
uma reconstituição, mais séria, dos interiores palacianos da realeza da primeira
metade do século XVIII.
Além deste precioso conjunto, conservam-se na Biblioteca Nacional
Francesa dois desenhos da cadeira real encomendada para D. João V e um
documento do Arquivo Nacional da Torre do Tombo que atesta o expediente de
várias peças de mobiliário encomendadas a França pelo monarca.
São precisamente estes três elementos – porventura dos poucos que
atestam a relação que a realeza joanina estabelecia com a cultura artística
patente na produção de mobiliário francês – que o seguinte capítulo terá como
107

A.N.T.T., Casa Real 1306/1911, “Registo do expediente de particular” 1808/1818, fols. 36 a

37.
108

A.N.T.T., Casa Real 1306/1911, “Registo do expediente de particular” 1808/1818, fols. 27 a

30.
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base, para que possamos procurar desvendar um pouco de um tema que
parece ter vindo a ser desconsiderado pela história de arte portuguesa.
O seguinte capítulo enquadrará, assim, a assimilação dos formulários
artísticos franceses, explorados no final do reinado de Luís XIV, do Duque de
Orleães e de Luís XV, no contexto português.
No plano artístico nacional, os designados estilos regência e, sobretudo,
rococó – mais concretamente, o genre pittoresque – têm sido, tendencialmente,
relacionados com o norte de Portugal109, a partir da obra de André Soares
(1720 – 1769) e do conjunto de gravuras provindas de Augsburgo – cópias e
reinterpretações dos modelos disseminados por Nicolas Pineau Jacques de
Lajoüe e Juste-Aurèle Meissonnier – colecionadas em bibliotecas monásticas
do Norte do país, como a do Mosteiro de Tibães110.
Como também referem Gauvin Baily e Marie-Thérèse MandrouxFrança111, as gravuras provindas de Augsburgo são introduzidas em Portugal
na segunda metade do século XVIII, através dos circuitos clericais nortenhos.
Em contrapartida – e porque existiu uma forte dispersão e perda dos vestígios
materiais da realeza e da alta nobreza da época joanina – as gravuras dos
modelos originais do genre pittoresque que, decerto, fizeram parte da iconoteca
de D. João V, são praticamente inexistentes em Portugal, pese embora o
envolvimento

direto

de

muitos

destes

artistas

nos

palácios

reais,

inclusivamente no Paço da Ribeira112.
“Perderão se em este fatal dia [1 de Novembro de 1755]
excelentes e copiosas livrarias, a de São Domingues e do
Conde da Ericeira, a do Conde de Vimioso celebre pelos seus
109

Sobretudo com Braga. Notem-se os casos da Igreja do mosteiro de Tibães, da Igreja de
Santa Maria Madalena de Falperra ou do Palácio do Raio.
110
Como também refere Vítor Serrão, é a partir das inúmeras publicações de Robert Smith
(1912- 1975) sobre a temática do rococó em Portugal, que se pôde apurar e consolidar os
estudos sobre a arte portuguesa do século XVIII. Serrão, Vítor – “Entre Robert Smith e Flávio
Gonçalves, um percurso pelo barroco luso-brasileiro”. In Robert C. Smith A investigação na
História da Arte. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000, pp. 288 a 299. Efetivamente, é
com Robert Smith e com o estudo das gravuras provindas de Augsburgo – utilizadas por um
conjunto de artistas portugueses como André Soares, Marcelino de Araújo ou Frei José Vilaça
que nos últimos anos da década de 1740 e na segunda metade do século XVIII – que,
historiograficamente, se tem vindo a considerar que o “estilo rococó” foi introduzido e
reinterpretado no plano artístico e cultural português através do Norte de Portugal, já na
segunda metade de Setecentos.
111
Baily, Gauvin Alexander – Op. Cit., p.188.
112
Idem, Ibidem.
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manuscritos, a do Duque de Aveyro, a do Marques de Dontes,
a Real com muitos mil livros, a do Dr. João Alvares da Costa e
Philipe de Abranches, a dos Padres da Congregação do
Oratorio chamada Biblioteca Mariana, a do Carmo, e outras
muitas de menos nome.113

Todavia, e ainda que o Norte de Portugal se revele um caso sintomático
da reinterpretação e aplicação do genre pittoresque no contexto português da
segunda metade do século XVIII, outros quadros temporais e geográficos
devem ser tidos em conta.
A análise do ciclo de pintura da Sala dos Tudescos do palácio de Vila
Viçosa revela-se preciosa por apresentar um conjunto de peças de mobiliário a
partir dos quais o rei espelhava a sua dignidade, sendo estas, por sua vez,
testemunho de que o despontar do rococó francês e, em suma, os receituários
da cultura artística francesa do final do reinado de Luís XIV, do governo do
Duque de Orleães e do início do reinado de Luís XV, se imprimiram em
Portugal nas décadas de 1720 e 1730, muitos anos antes da segunda metade
de Setecentos.
Vejamos.

4.2. O retrato do mobiliário de assento na pintura e gravura

No Palácio de Vila Viçosa, na Sala dos Tudescos, presta-se uma óbvia
homenagem à régia estirpe de D. João V114. Ao longo de toda a cobertura da
sala, dezoito retratos da linhagem dos Bragança, executados por Domenico
Duprà, atestam os laços familiares que o então monarca estabelecia com
outros reis e grandes da história de Portugal115 (figura 127). Depois de Vós,
Nós, é pois a divisa da Casa de Bragança que aqui se pretendia espelhar.

113

Sousa, Francisco Luís Pereira de – Op. Cit., p.542.
C.f. Pimentel, António – Os Pintores de D. João V e a Invenção do Retrato de Corte. Revista
do IHA. Nº.5, Instituo de História de Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/UNL,
(2008), p. 143.
115
Que começam com D. João I (1385 – 1433) e terminam com os retratos do próprio rei e sua
descendência, cujos laços genealógicos se cruzam com o primeiro Duque de Bragança.
114
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Segundo Ayres de Carvalho116 e Angela Delaforce117, a encomenda dos
retratos terá sido feita entre 1720 e 1725. Já António Pimentel sugere que a
série tenha sido realizada em cerca de 1725118.
O ciclo de pintura afirma-se como parte de uma estratégia política e de
afirmação da dignidade régia, não fosse o palácio de Vila Viçosa um dos
espaços que viria a ser utilizado nas várias festividades e celebrações das
bodas matrimoniais do príncipe D. José com a princesa Mariana de Áustria, em
1729.
Vejam-se, por exemplo, os retratos que representam D. João V e família
real119 (figuras 128 a 131), onde se nota a inconfundível presença da semiótica
francesa: das cores e dinamismo presentes nos paramentos e mantos régios, à
etiqueta e protocolo que a mimetização da pose espelha – ora impondo-se ao
observador sobre o movimento dianteiro de uma das pernas, ora acompanhada
por peças de mobiliário onde se apoiam.
Observe-se o retrato do herdeiro presuntivo de D. João V, o príncipe D.
Pedro (1712 – 1714) e da Infanta D. Maria Bárbara (1711 – 1758) (figura 131).
Segundo a data de execução dos retratos, estamos diante de uma
representação póstuma do, prematuramente, falecido Príncipe do Brasil, que
aqui é acompanhado pela irmã. Ambos são representados em tenra idade e,
também por isso, não é de estranhar que D. Pedro use um vestido. A distinção,
normativa e de género que, hoje, recorrentemente, se atribui ao vestido, não se
aplicava às crianças dos contextos reais e, efetivamente, até, sensivelmente,
aos cinco anos de idade, era comum as crianças dos designados géneros
masculino e feminino ostentarem vestidos.120
Com efeito, e ainda que esta representação seja póstuma121, arriscamos
afirmar que D. Pedro, neste caso, é representado com menos de 5 anos. Já a

116

Carvalho, Ayres de. – D. João V e a arte do seu tempo. Mafra [Ed. do autor] vol.I, 1960, p.
228.
117
Delaforce, Angela – Art and patronage in eighteenth-century Portugal. Journal of the Society
of Architectural Historians. Vol.62, University of California Press, Society of Architectural
Historians Nº.1 (2003), p.55.
118
Pimentel, António – Op. Cit., p.143.
119
Veja-se, sobre o assunto, ainda : Flor, Susana Varela Flor e Flor, Pedro – Retratos do Paço
Ducal de Vila Viçosa. Bragança: Fundação da Casa de Bragança. Livros de Muitas Cousas,
nº6, 2018.
120
C.f. Ariès, Philippe – A criança e a vida familiar no Antigo Regime. Lisboa: Relógio D’Água,
1988, pp. 90 e 91.
121
D. Pedro morre com apenas 2 anos de idade.
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Infanta Maria Bárbara parece ser representada como uma pequena jovem que
exibe um, também pequeno – mas de feitio adulto – vestido

122

, não

aparentando, todavia, ter mais do que 12 anos123: idade que, aquando da
encomenda deste conjunto, certamente, teria já ultrapassado.
A questão da idade dos infantes revela-se importante porque, a par da
cadeira representada, traduz a preocupação em sugerir um quadro temporal
anterior à encomenda, patente, aliás, em muitos dos retratos. De facto, a
cadeira que acompanha D. Pedro e D. Maria Bárbara denota os formulários
artísticos característicos do final do governo de Luís XIV e início do período da
regência do Duque de Orleães: as pernas, ainda em secção de quatro faces
(figura 132) e o remate do cachaço onde se inscreve a figura de um mascarão
que personifica, porventura, uma palmeta (figura 133) – motivo este, relembrese, sobejamente utilizado pelos artistas do período da regência (figuras 134 e
135). A hipótese de que Duprà não tinha conhecimento dos formulários
artísticos explorados na década de 1720 – das sinuosas curvas em “S” e, em
suma, do despontar do genre pittoresque – não se coloca, uma vez que estes
mesmos formulários são aplicados noutros retratos do conjunto da Sala dos
Tudescos.
Observe-se, por isso, o retrato do infante D. João124 (n. em 1688) (figura
130) cujo berço denota já proeminentes volutas de acanto que rematam
lateralmente o seu espaldar, sendo este, ainda, pontuado, no cachaço, por um
apontamento decorativo tipo concha (figura 136). Estes indicadores, a par das
pernas em curva pied de biche (figura 137) permitem reconhecer que o berço
onde o infante é representado parece denunciar a apropriação dos formulários
típicos da cultura artística na transição do final do governo de Luís XIV e do
122

O conceito de infância, tal como o concebemos hoje, segundo Philippe Ariès, era alheio à
sociedade do inicio do século XVIII, sendo só a partir, grosso modo, da segunda metade de
Setecentos que se tem em conta esse estágio de vida. Idem, Ibidm. Refira-se, contudo, que
uma investigação mais profunda ao entendimento, tratamento e representação da criança nas
épocas medieval e moderna, revela a necessidade de relativização desta ideia. No presente
caso de estudo, recupere-se a ideia explorada por Ariès apenas para tentar enquadrar a idade
com que se representam os herdeiros de D. João V.
123
Segundo as Ordenações Filipinas, código jurídico e legal – e de sociabilidade – que vigorou
até ao século XIX, a maioridade feminina atingia-se aos doze anos e a masculina aos catorze.
C.f. Mott, Luiz – “Vício dos Nobres”. In Raízes do Privilégio: Mobilidade social no mundo ibérico
do Antigo Regime. Rio de Janeiro: Civlização Brasileira (2010), p 352. Note-se, inclusivamente,
que infanta é representada com o cachorro ao colo, servindo este, talvez, também, para atestar
a não maioridade de D. Maria Bárbara.
124
Filho de D. Pedro II, irmão de D. João V.
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Duque de Orleães para o início do reinado de Luís XV.
À medida que nos detemos na análise dos retratos da Sala dos Tudescos
de Vila Viçosa, parece ficar claro que Duprà teve conhecimento da cultura
artística explorada no contexto Francês nas primeiras décadas de Setecentos.
A assimilação dos receituários franceses, mais à moda da época em que
Duprà executa os retratos da Sala dos Tudescos, torna-se, efetivamente, um
pouco mais evidente, se observarmos o retrato do Príncipe do Brasil D. José
(figura 129), secundogénito na linha de sucessão dinástica, no qual recaiu a
sucessão ao trono após a morte do irmão, o primogénito D. Pedro.
Aqui, D. José é remetido à sua condição de duque, sendo representado
apenas com o elmo emplumado, pousado sobre o manto de arminho que se
estende sobre a credência125. Distanciando-se de Luís XV126 em apenas 4 anos
de idade, era este o príncipe destinado a ser rei. Neste caso, o jovem príncipe
aparenta já ter atingido a maioridade, condição que só em 1728 se realiza.
Para tornar clara a apropriação da cultura artística dos Bourbon de
França, recorde-se, uma vez mais, o retrato de Luís XV feito entre os anos de
1726 e 1727 por Jean-Baptiste van Loo (1684-1745) (figura 138). Se o
compararmos com o de D. José notamos que, da pose ao traje, a assimilação é
praticamente direta. O mimetismo que parte do retrato de van Loo torna bem
clara a sua intencionalidade: o príncipe português, tão novo quanto Luís XV,
também um dia será rei (acentuando-se, porém, no retrato de D. José, a
notável diferença da sua condição de jovem príncipe e duque, e não de
monarca).
Ademais, se analisarmos o mobiliário que acompanha as reais figuras,
torna-se possível compreender que a assimilação da semiótica francesa se faz
notar noutros aspetos além da pose ou do “certo gosto por um intimismo,
elegante e velado, herdado das correntes (…) francesas”127: se notarmos, mais
atentamente, as credências que apoiam ambos os jovens, observamos que, do
querubim que centra os trilhos de tração da credência, à espécie de cartela
125

C.f. Gonçalves, Susana – A Arte do retrato em Portugal no tempo do Barroco. Lisboa: [s.n.],
2012. Dissertação de Doutoramento em História, especialidade de Arte, Património e Restauro,
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 2 Vols.p.332.
126
Que assume o governo do reino de França em 1723.
127
Pimentel, António – Os Pintores de D. João V e a Invenção do Retrato de Corte. In Revista
do IHA. Nº.5, Instituo de História de Arte, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas/UNL,
(2008), p. 114.
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concheada onde começam as pernas adornadas com motivos fitomórficos e
pés em voluta, vários elementos se repetem. Excetua-se, contudo, a presença
da (quase despercebida) besta alada – possivelmente uma serpe – que
enfrenta o querubim no retrato do monarca francês e que, no do príncipe D.
José, parece ter sido colocada no elmo que o acompanha, para onde o
querubim direciona o olhar (figura 139).
Este último pormenor – quase imperceptível – revela-se importantíssimo
para compreendermos os processos de troca artístico-culturais entre os reinos.
Se analisarmos a gravura onde se representa o retrato de van Loo (figura 140),
executada por Nicolas de Larmessin – um dos mais reconhecidos gravadores
da corte de Luís XV – percebemos que a besta também foi colocada perto do
elmo, propondo-se, assim, a hipótese de que Duprà tenha tido como modelo
para a execução do retrato de D. José a gravura de Larmessin aqui
apresentada.
Relembre-se, uma vez mais, que o embaixador D. Luís da Cunha e o
agente Francisco Mendes de Góis são as pontes que permitiram a D. João V o
contacto com a moda francesa. Efetivamente, ao longo das décadas de 1720 e
1730, além das encomendas de mobiliário expedidas de França, que mais à
frente analisaremos, D. João V encomenda, em 1724128, por intermediário dos
seus agentes, um conjunto imenso de gravuras129, elaboradas por vários
artistas gravadores franceses que exploravam a cultura artística, não só, das
primeiras décadas do século XVIII, como também do século XVII130.
A disseminação da imagem – e do conhecimento – estabelecia-se
através da circulação de gravuras como as encomendadas por D. João V,
fazendo estas parte da iconoteca de outros monarcas e príncipes da primeira
metade do século XVIII. Com as contingências dos tempos, a coleção de
gravuras do monarca dispersa-se e, nos anos de 1996 a 2003, Mandroux-

128

Como consta na Carta de Diogo de Mendonça Corte Real, datada de 12 de Julho de 1724 –
A.N.T.T., Ministério dos Negócios estrangeiros, Livro 14, folha 112.
129
Que incluíam gravadores da escola francesa e de outros pontos da Europa.
130
As gravuras terão sido recebidas ao longo da segunda metade da década de 1720, como
aliás atesta o expediente das encomendas onde se referem “Livros de Estampas” (A.N.T.T.
Ministério dos Negócios Estrangeiros, liv.705, fol 20) recebidas em 1727 e as “estampas de (?)
Luís XV”. (A.N.T.T. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 705, fol. 72) recebidas em
1728.
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França e Préaud131 reconstituem tão precioso conjunto imagético.
No que ao presente estudo diz respeito, refira-se que a gravura que
representa o retrato de Luís XV aqui apresentado, se encontra na lista de
imagens encomendadas por D. João V132, assumindo-se, portanto, com mais
veemência, a hipótese de que Domenico Duprà a possa ter utilizado como
modelo para o retrato do príncipe do Brasil.
Estes processos de assimilação repetem-se, ainda, se compararmos –
por fim – o retrato de D. João V (figura 128) com o de Maria Leszczynska
(figura 141), feito por Jean Baptiste van Loo, o mesmo que executou o referido
retrato de Luís XV e que, de resto, também foi representado em gravura por
Larmessin (figura 142).
No confronto de ambos os retratos (figura 143), detetam-se, novamente,
elementos idênticos, a saber: o mascarão de onde partem as pernas da mesa,
a besta alada, semelhante a um dragão, que as serpenteia e os festões que
dela pendem (ressalva feita à cor da pedra do tampo, que no retrato da rainha
adquire a cor azul). Além da curvatura, mais suave, explorada nas pernas de
ambas as credências – característica do reinado de Luís XV – as bestas
serpenteantes que configuram um sentido mais performativo às peças de
mobiliário, integram, como vimos, um dos típicos programas decorativos de
gosto pitoresco.
Se analisarmos atentamente os querubins, bestas aladas e o mascarão
tipo sátiro presentes no retrato de Maria Leszczyńska e no retrato de Luís XV –
e que serviram, eventualmente, de modelo para os do príncipe D. José e do rei
D. João V – percebemos que a dicotomia performativa explorada entre os
seres fantásticos parte do conhecimento dos desenhos de Jean Bernard
Turreau (figuras 144 a 147). Contudo, morfologicamente, a credência
desenhada pelo escultor francês – porventura um modelo que anuncia os
alvores do genre pittoresque – distingue-se das que acompanham os monarcas
franceses, inserindo-se estas num mais característico gosto rocaille, já com as
pernas em subtil curva em “S”. Refira-se, também, que as volutas de acanto
131

Mandroux-França, Marie-Thérèse, Préaud, Maxime – Catalogues de la collection
d'estampes de Jean V, Roi de Portugal / par Pierre-Jean Mariette. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian : Fundação da Casa de Bragança, Paris : Centre Culturel Calouste Gulbenkian:
Bibliothèque Nationale de France, Vol. I,II e III, 1996-2003.
132
Mandroux-França, Marie-Thérèse, Préaud, Maxime Vol. III. – Op. Cit., p. 399.
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que rematam a estrutura do espaldar e o motivo decorativo tipo concha que
pontua o cachaço da cadeira que acompanha a rainha parecem ser
reproduzidas no retrato feito ao infante D. Pedro.
Por outro lado, não será por mero acaso que se tenha escolhido os
retratos dos reis franceses feitos por Jean-Baptiste van Loo como modelo:
afinal, as bestas aladas presentes nos retratos reais poderão, no caso
português, ganhar conotações próximas da serpe alada, símbolo da casa de
Bragança – motivo que, como veremos de seguida, é também apropriado pela
cadeira real de D. João V.
Se as peças representadas nos retratos de D. João V e do príncipe D.
José – mostruário efetivo dos formulários lançados pela realeza francesa –
preencheram os interiores do Paço da Ribeira, talvez, nunca o venhamos a
saber. Contudo, os retratos feitos à família real portuguesa atestam que o
conhecimento do arquétipo francês se reproduzia no panorama artístico
nacional.
Desta forma, e sabendo que Portugal seguia os ditames da moda
francesa, não poderá deixar de ser referido que um estudo mais atento dos
retratos de Duprà, além de indicar uma quase direta assimilação francesa, se
revela útil para que outros apuramentos cronológicos relativos à sua execução
possam ser pensados.
Duprà estabelece-se como pintor de D. João V em 1719, vindo de Roma,
onde estudara. Seguindo as propostas supramencionadas, a execução do ciclo
de retratos da Sala dos Tudescos do palácio de Vila Viçosa compreende os
anos entre 1720 e 1725.
Sabemos que o retrato feito a Luís XV foi pintado entre 1726 e 1727 133 e
supõe-se que o retrato da rainha consorte – que casa com o rei, primeiro por
procuração em 15 de Agosto de 1725 e só a 4 de Setembro do mesmo ano em
cerimónia oficial no palácio de Versalhes – tenha sido pintado durante ou após
as formalidades do consórcio. Recordemo-nos, ainda, que a encomenda das
gravuras de D. João V só é expedida para Portugal a partir de 1724,
alongando-se, pelo menos, até aos anos de 1728.

133

http://collections.chateauversailles.fr/#8660ac07-24ae-45a4-8439-a317d826d61c.
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Assumindo que Duprà se baseou nas gravuras Larmessin, terão estas
chegado a Portugal antes de 1725 ou inclusivamente nesse mesmo ano? A
análise efetuada às peças de mobiliário presentes nos retratos reais parece
indicar que a datação proposta – 1720-1725 – poderá ter que ser ultrapassada,
não devendo, contudo, estender-se para além de 1729, data em que se dão as
celebrações do matrimónio do príncipe D. José I com D. Mariana de Áustria e,
ainda menos, depois 1732, quando Duprà termina a sua missão como pintor
régio em Portugal.
Finalmente, e ainda em torno da questão dos retratos da Sala dos
Tudescos de Vila Viçosa, não poderá deixar de se referir que as
representações de D. João V e sua linhagem refletem, no limite, uma
engenhosa tentativa de demonstração do habitus cultural da monarquia
portuguesa que, neste caso, transparece a preocupação em sugerir que a
assimilação dos vários gostos explorados pela cultura artística francesa – do
final do reinado de Luís XIV ao reinado de Luís XV – se aplicava ao contexto
português: quase como um álbum de fotografias contemporâneo que oferece
uma leitura cronológica dos vários momentos da vida familiar do rei.

4.2.

Do “exquisito gosto detão preciosa alfaya”: as
encomendas de mobiliário de D. João V

Ao longo da segunda metade da década de 1720 e na década de 1730,
D. João V encomenda várias peças de mobiliário para guarnecer o Paço da
Ribeira, entre as quais o trono real: um espetacular conjunto de cadeira,
espaldar com sobrecéu e dossel, tapete de estrado e um bufete com o
respetivo pano para cobrir134.
Há que assinalar, desde logo, que um trono não designa, exclusivamente,
uma tipologia de assento isolada, podendo, antes, tratar-se de uma estrutura
móvel guarnecida com todos os apetrechos dignos de operar na fabricação da
134

C.f. Santana, Maria Manuela – O baldaquino tecido com ouro e prata para o trono de D.
João V. In Artigos, nº 8: Palácio Nacional da Ajuda (2020),p. 14. [em linha, consultado em 10
de
Setembro
de
2020,
disponível
em:
http://www.palacioajuda.gov.pt/Data/Documents/AL_2020_O%20baldaquino%20tecido%20com
%20ouro%20e%20prata.pdf].
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imagem majestática do monarca. Com efeito, um “trono” configura um conjunto
de peças, entre as quais o estrado, degraus e cadeira – muitas vezes
encimados por dossel – que servem para sublimar e “levantar á altura”135 .
Salvaguarde-se, porém, que a expressão “subir ao trono”

136

correntemente se vincula ao ato de sentar na cadeira real –

poderá ser

– que

entendida de forma literal se constatarmos que alguns assentos reais e
pontificais da Baixa Idade Média e início da Época Moderna se caracterizavam
por serem verdadeiros híbridos de arquitetura, escultura e mobiliário,
agrupando, não raras as vezes, numa só peça, degraus, assento, espaldar e
dossel (imagem 148 a 152). Efetivamente, a questão da elevação do rei – literal
e, consequentemente, simbólica – era essencial para operar na fabricação da
sua imagem, como, aliás, se pode depreender pela audiência pública dada ao
embaixador espanhol em 1727, o Marquês de los Balbases:
“Ao entrar na sua audiência pública, ter-se-á, certamente,
impressionado o Marquês de los Balbases ao deparar-se com
a imponente altura do estrado, «elevado a sete pés», onde se
encontrava sentado D. João V, «con severa Magestad»”137

Como teremos oportunidade ver no capítulo dedicado à sede
litúrgica, D. João V faz-se sentar num trono cujos degraus excedem os
dos reservados ao patriarca D. Tomás de Almeida (apenas cinco):
“Na parede lateral da parte do Evangelho estava levantado um
Trono Pontifical de três degraus cobertos de pano encarnado,
sobre ele a Sede Pontifícia coberta de brocado carmesim, com
os seus dois degraus de diante, (…)”.138
135

Bluteau, Rafael – Op. Cit., p. 425.
Bluteau, Rafael – Op. Cit., p. 424.
137
Relacion de la Embaxada Extraordinaria [...]. B.N.E, Manuscrito nº 10747, fol. 34v. Apud.,
Borges, Sónia – Duas cortes, um modelo: o cerimonial diplomático nas relações lusoespanholas (1715-1750). Universidade de Lisboa: [s.n], 2017. Dissertação de Mestrado em
História, na especialidade de História das Relações, apresentada à Faculdade de Letras 1.Vol,
p.103.
138
Antunes, Manuel – Capela-mor e assentos fixos - Terceiros Franciscanos no Porto
Setecentista. Os bancos de espaldar da “Mesa” na Igreja da Ordem Terceira. In Os
Franciscanos no Mundo Português II As Veneráveis Ordens Terceiras de São Francisco.
CEPESE - Centro de Estudos da População, Economia e Sociedade p. 263.
136
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Além da questão do estrado, uma análise focada na cadeira real de D.
João V não pode excluir a relação dicotómica que o assento real estabelece
com os restantes elementos têxteis, até porque, como veremos, o programa
iconográfico empregue na cadeira real comunica com o empregue no espaldar
e dossel139.
Antecedendo a questão da cadeira real de D. João V, concebida segundo
os desenhos de Meissonnier, refira-se, ainda, uma outra, que serviu na
cerimónia de aclamação de D. João V, em 1707:
“Pera esta politica cerimonia se fabricou junto ao Palacio hum
soberbo, e magnifico teatro de trezentos, e setenta palmos de
comprido, e trinta e sete de largom cujo pavimento se cubrio de
preciosas alcatifas da India, e as parades, tecto, e todas as
partes, que diziaõ correspondência ao Theatro, se armaraõ de
tellas, veludos, damascos, e panos ricamente bordados, e
tecidos de ouro , e seda, admirandose em qualquer parte unido
o precioso da materia ao admirável arte, vendo-se em lugares
distindos as armas do Reyno sempre respeitadas, agora
novamente luzidas com a presença de hum Rey que excede
aos mayores, que teve a nossa Monarchia. No ultimo lugar
deste magestoso teatro se levantou hum estado, que
ocupava a largura do pavimento de quatro degraos, o qual
servia de base a outro de dous degráos ambos cubertos de
finíssimas alcatifas de seda, e ouro, sobre este se via huma
cadeira debaixo de hum docel de tella carmezim, e nele
bordadas as Reais Quinas de Portugal, e aos lados as
figuras da Justiça, e da Prudencia, virtudes, que mais
acreditaõ os ânimos Monarchas.”140
139

Situação que, aliás, se reproduz na cadeira real de Luís XV, como vimos. Para uma
abordagem, mais completa, aos têxteis empregues no trono de D. João V, veja-se o artigo de
Manuela Santana: Santana, Maria Manuela – O baldaquino tecido com ouro e prata para o
trono de D. João V. In Artigos, nº 8: Palácio Nacional da Ajuda (2020), pp. 1 a 14. [em linha,
consultado
em
10
de
Setembro
de
2020,
disponível
em:
http://www.palacioajuda.gov.pt/Data/Documents/AL_2020_O%20baldaquino%20tecido%20com
%20ouro%20e%20prata.pdf.
140
Machado, Ignácio – Fastos politicos, e militares da antigua, e nova Lusitania, em que se
descrevem as acoens memoraveis, que na paz, e na guerra obraraõ os Portuguezes nas
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A cadeira utilizada na aclamação de D. João V parece denunciar a
modéstia do trabalho de marcenaria e douramento, sendo que a única
descrição que se lhe emprega alude aos têxteis que cobrem o seu espaldar,
muito provavelmente de estrutura retangular e rígida. Por outro lado, enfatizase este espaço efémero pela descrição dos ricos têxteis de seda e ouro, alguns
provindos da Índia – sugerindo que o trabalho têxtil se sobrepunha ao de
marcenaria e douramento. Note-se a evocação das alegorias que, segundo a
descrição, faziam parte do programa iconográfico utilizado pelos monarcas
portugueses: a Justiça e Prudência – evocações estas que se reproduziriam no
novo trono real, como de seguida veremos.
O trono encomendado para D. João V em 1727 era composto por um
estrado e tapete sobre o qual pousavam um bufete coberto e a cadeira de prata
dourada,

concebida

segundo

o

modelo

desenhado

por

Juste-Aurèle

Meisonnier141 (figuras 153 e 154). Todos estes elementos eram, ainda,
encimados por um dossel.142
Segundo os desenhos de Meissonnier, a cadeira real atesta a aplicação
dos formulários lançados pelo genre pittoreque: das sinuosas pernas em voluta
que sustentam a estrutura do assento, rematada na sua face fronteira por um
motivo em concha assimétrica, aos braços que parecem personificar duas
bestas aladas, porventura uma serpe alada – um dos motivos iconográficos
apropriados pela casa real de Bragança (figuras 155 e 156). O espaldar –
morfologicamente semelhante ao da cadeira real de Luís XV – é rematado por
duas figuras, uma masculina, de um índio, possivelmente representando a
América, e uma outra, feminina, talvez em alusão à Europa, que sustentam o

quatro partes do mundo ... Com huma disserta¸aõ critica ao Anno Historico, e Diario Portuguez
do Padre Francisco de Santa Maria, e hum appendix à disserta¸aõ precedente contra o Padre
Doutor Louren. Lisboa : Na Officina de Ignácio Rodrigues, 1745, Vol. 1. Biblioteca Universitária
João
Paulo
II,
fols.
27
a
28
[disponível
em:
https://books.google.pt/books?id=ehBtvd2ND1QC&pg=PP45&dq=Fastos+politicos,+e+militares
+da+antigua,+e+nova+Lusitania,+em+que+se+descrevem+as+ac%C2%B8oens+memor&hl=pt
PT&sa=X&ved=2ahUKEwjJjsG818bsAhUNmBQKHQ_JCdoQ6AEwAHoECAEQAg#v=onepage
&q=Fastos%20politicos%2C%20e%20militares%20da%20antigua%2C%20e%20nova%20Lusit
ania%2C%20em%20que%20se%20descrevem%20as%20ac%C2%B8oens%20memor&f=false
]
141
Conselheiro artístico contratado pela corte portuguesa, responsável por corrigir, aprovar e,
inclusivamente, conceber os projetos decorativos relativos ao trono do rei. Fuhring, Peter – Op.
Cit., p. 92.
142
C.f. Santana, Maria Manuela – Op. Cit., p. 11.
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brasão de Portugal, encimado pela coroa real (figuras 157)143. Esta evocação
das conquistas transatlânticas é, de resto, explorada no coche dos Oceanos,
um dos protagonistas do cortejo enviado por D. João V a Roma em 1716, o que
reforça a hipótese de que este tipo de iconografia seria empregue como um
dos motivos, por excelência, da fabricação da imagem do monarca.
Embora a folha de palmeira pareça não ter sido apropriada como
elemento decorativo na cadeira real de D. João V, arrisque-se afirmar que a
cultura artística da nobreza e realeza tinha conhecimento do seu significado
iconográfico (quando aplicado ao contexto régio), senão veja-se a carta do
Marquês de Abrantes, escrita para Francisco Mendes de Góis a 25 de Outubro
de 1727, no contexto dos presentes encomendados a França para celebrar o
matrimónio de D. Maria Bárbara de Portugal com D. Fernando de Espanha:
“ O portador d’estas cartas vem despachado de Lisboa, e com
pressa pelas cômissoões que leva para Vossa Merce; e como
entre ellas haja a de certo toucador ou toilete, me manda El
Rey lhe diga a Vossa Merce a forma das armas da Infanta D.
Maria fotura Princeza de Asturias, que se hão de por nas peças
da ditta toilete. (…) e como estas toiletes, torno a dizer, hão de
servir á nossa Princeza antes do seu recebimento justo hé que
levem logo as armas do Principe seu foturo espozo; e como
esta corte uza noz seus cinetes de differente forma de escudo
que o antigo das armas, e o das Infantas, Raynhas e Princezas
de França costuma sempre ser ornado com duas palmas,
como hé o escudo das nossas moedas da nova fabrica do
anno de vinte e quatro [figura 158], mando a Vossa Merce.144”

Diga-se, portanto, que é provável que muitos dos objetos concebidos
para as princesas e rainha do reinado joanino possam ter ostentado folhas de
palmeira, como, aliás, também parece acontecer no seguinte retrato feito a
143

Fuhring, Peter – Op. Cit., p. 92.
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Caixa. 1, Maço. 5, fols.1 a 6. A encomenda
é enviada para Lisboa em Agosto de 1729, como comprova o registo de expediente onde se
s
inclui o “Toucador de Corte da Princeza”, feito por “M. Germain” – o famoso ourives Thomas
Germain. A.N.T.T. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 706, fol.103.
144
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Maria Leszczyńska (figura 159 e 160) e como atesta um conjunto de toilette,
encomendado pela casa real portuguesa, conservado na “Sala Germain” do
Museu Nacional de Arte Antiga.
Efetivamente, é no ano de 1727 que, por intermediário de D. Luís da
Cunha, se encomenda o trono real. A cadeira real terá sido, contudo, das
últimas

peças

a

ser

fabricada.

Vejam-se

as

seguintes

trocas

de

correspondência, que atestam os processos de encomenda e fabricação das
várias partes que compunham o trono:
“Eu visitei com Pessoas inteligentes o ouro que Vermillon e
Leyniers empregão no Docel, que conforme os seus contratos
há de ser sobredourado de Paris, e achei que delle se servirão,
como também da melhor Seda, e melhor Lam...145.”

Além do ouro e têxteis provindos de Paris, as exigências de D. Luís da
Cunha, introduzem, ainda, uma interessante nuance que revela que os
costumes franceses, no que à fabricação da imagem joanina diziam respeito,
não se sobrepõem aos costumes portugueses: de facto, D. Luís da Cunha
relembra que “embora nem em França nem em Inglaterra se use à época um
Boffete debaixo do dossel (...) [isso não basta] para que se altere o nosso
Costume”146.
A encomenda de um bufete terá que ver, possivelmente, com o facto de,
nas cortes de 1646, D. João IV declarar Nossa Senhora da Conceição
padroeira do reino de Portugal, a quem oferece a coroa do reino. A partir de
então, os monarcas portugueses privam-se de exibir a coroa real na cabeça,
parecendo, todavia, reservar-se para o efeito, uma pequena mesa – bufete –
onde se ostentava a coroa real. Em duas gravuras não datadas (figuras 161 e
162) D. João V é representado acompanhado por um bufete onde repousa a
145

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 795, 16.08.1729, fls. 177-180 (3ª
numeração). Apud. Santana, Maria Manuela – Op. Cit., p.7.
146
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 794, 13.10.1727, fl.113. Apud.
Santana, Maria Manuela – Op. Cit., p.5. Como refere Ana Cristina Araújo, a sacralidade
majestática dos soberanos portugueses distinguia-se da dos reinos de França e Inglaterra
desde o século XV, em que a legitimação da imagem do rei era confirmada pelo gesto da
unção, não sobre a cabeça – como o praticavam os reis franceses e ingleses – mas, antes,
sobre os ombros e braços, aludindo à função militar que o reino desempenhara na causa da
defesa e conquista Cristã. Cf. Araújo, Cristina – Op. Cit., pp. 181 a 183.
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coroa e, no retrato de D. João VI, pintado por Jean-Baptiste Debret (figura 163),
a cadeira real é, também, acompanhada por um bufete coberto com têxtil onde
a coroa é exposta.
Ainda sobre a cadeira real, refira-se que a 30 de Dezembro de 1730, os
têxteis que compunham o trono estavam prontos, excetuando-se os que
estofavam a cadeira, que estava ainda por esculpir e dourar, como se pode ler
na seguinte carta remetida à corte de Lisboa por Jean-Baptiste Vermillion,
principal responsável por gerir a confeção têxtil do trono: “[é] necess.º pagar
pelo que o Escultor e Dourador pede pella cadeira visto q. a Tapessaria se não
pode fazer sem que por ella se ajuste, depois de estar armada147.
Finalmente, a 7 de Junho de 1731, o conjunto que perfazia o trono,
estava pronto para ser utilizado148.
Infelizmente, não se conhecem descrições que atestem a utilização do
trono e cadeira real por parte de D. João V. Sobrevive, todavia, a descrição
elaborada no contexto da cerimónia do Levantamento Régio de D. José I, onde
o monarca se anuncia regente, fazendo uso do trono real encomendado pelo
seu antecessor:
“os estrangeiros, que concorrerão em grande numero a velllo
nos dias em que esteve exposto, (...) não cessavão de
encarecer o valor, e estimação, e exquisito gosto de tão
preciosa alfaya: e sendo o material da Cadeira prata massiça
dourada, ainda excedia a preciosidade do metal, o artificio, a
delicadeza, com que em debuxo, e relevos era formada. o
magnifico Docel de tapeçaria (...) tinha (...) cadeira, alcatifa, e
sitial da mesma materia, que composta de finissimas sedas,
ouro, e prata, demonstrava varias figuras, e emblemas149

147

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 795, 30.12.1730, fls. 479-481 (4ª
numeração). Apud. Maria Manuela – Op. Cit., p.8.
148
Maria Manuela – Op. Cit., p.10.
149
Pedro Norberto de Aucourt e Padilha (cronista); Francisco Luís Ameno (1713-1793), Auto do
levantamento e juramento que os grandes títulos seculares, ecclesiasticos (...) fizeram [a] El
Rey D. Josepho I ... em 7 de Setembro de 1750, Lisboa, na Offic. De Francisco Luiz Ameno,
1752, fls. 4-5. Apud. Maria Manuela – Op. Cit., p.3.
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Note-se na descrição elaborada ao programa iconográfico utilizado no
espaldar do dossel – imponente estrutura de vinte e cinco palmos de altura e
treze de largo (sensivelmente cinco metros e 63 centímetros de altura por dois
metros e noventa e três centímetros de largura):
“Nele estavam representadas as Armas coroadas do Reino de
Portugal, e os deuses Marte e Palas Atena. Acima do Escudo
de Armas, a Fama tocando em huma trombeta, e pouco abaixo
a figura da Justiça, e a da Abundancia, espalhando grande
copia de moedas de ouro, com vários Genios allusivos a estas
virtudes. Na parte inferior prezos entre muitos troféos militares
diversos barbaros [os povos dominados?]. Nas cercaduras do
dossel quatro emblemas estavão dibuxados, dous de cada
parte (...), sendo o primeiro huma Mão com o Cetro, e a letra:
“Fecit potentiam in brachio suo”. O segundo huma figura
sustentando o Escudo das Armas Portuguezas com a letra:
“Fondamenta ejus in montibus sanctis”. O terceiro huma Náu
sulcando o mar, com a letra: A Solis ortu usque ad occasum. O
quarto hum Rayo despedido das nuvens, com a letra :
“Turbabuntur gentes, et timebunt”. 56”150

À semelhança do programa decorativo empregue no dossel utilizado em
1707, o novo evoca a alegoria da Justiça, sendo, contudo, a Prudência
substituída pela Abundância – certamente mais consonante com o panorama
político e económico do reino. Refiram-se, ainda, as figuras alusivas aos
territórios transatlânticos do reino.
Compete, também, referir que a utilização do dossel representava uma
premissa imprescindível à fabricação da significação da imagem majestática
das figuras reais, como atesta a obra de Francisco de Santa Maria (1532/1538
– 1597), reimpressa em 1744, e que versa sobre os feitos dos grandes e
notáveis da história de Portugal:

150

Maria Manuela – Op. Cit., p.10.
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“A Infanta Dona Isabel, filha dos Reys Dom João I. e Dona
Filippa, (…) passou a França a falar com ElRey Carlos VII. E
tendo mandado ao seu Reposteiro mòr, que lhe puzesse a sua
cadeira debaixo do docel del Rey, e achando-a depois
afastada, a mandou na presença de Carlos pôr outra vez no
primeiro lugar, onde seu Reposteiro a puzera, dizendo, que era
filha de Reys, e que nacera debaixo do codel; bizarria, de que
ElRey se pagou muito consentindo com a Duqueza, não só na
prehmenencia do assente, mas em tudo o que pertendia em
ordem à paz (…)”.151

No caso de D. João V, a dignidade do rei reafirma-se, duplamente,
não só pela utilização de um dossel per si, como também pela
apropriação de um programa iconográfico que enfatiza, precisamente,
a condição majestática do monarca:
“Na parte do Docel, que cobria a Cadeira, em que Sua
Magestade estava assentado, se via huma figura de mulher
sustentando com tres Genios a Corôa, e o Ceptro, e por baixo
a letra: “Ecce constitui te super gentes, et regna”.”152

Além da encomenda para a cadeira real de D. João V, Meissonnier é
ainda encarregue, em 1728, de redecorar alguns dos interiores do Paço da
Ribeira, como atestam os seguintes projetos compilados no álbum Oeuvre de
Juste-Aurèle Meissonier (c.1742 – 1748) (figuras 164 e 165) 153.
Parafraseando Marie-Thérèse Mandroux-França, os desenhos feitos Pour
le

Portugal,

podem

corresponder

ao

projeto

de

remodelações

apartamentos da rainha D. Maria Ana ou do príncipe do Brasil D. José

dos

154

, que,

como anteriormente referido, foram objeto de aparatosas remodelações
151

De Santa Maria, Francisco – Anno historico, diario portuguez, noticia abreviada de pessoas
grandes, e cousas notaveis de Portugal [...]”, Volume 3. Lisboa: Na Officina de Domingos
Gonsalves, reimpressão, 1744, fols. 503 a 504.
152
Pedro Norberto de Aucourt e Padilha (cronista) – Op. Cit., fls. 4-5. Apud. Maria Manuela –
Op. Cit.,p.10.
153
Myeers, Mary L. – Frech Architectural and Ornament Drawings of the Eighteenth Century.
Metropolian Museum of Art, H.H.Abrams,1991, p.118.
154
Mandroux-França, Marie-Thérèse, Préaud, Maxime,– Op. Cit ., Vol.I p. 90.
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durante os anos de 1728 a 1732155.
Neste caso, a cadeira de braços (figura 166) e a cadeira (figura 167)
reproduzem, precisamente, os receituários explorados e aplicados por
Meissonnier no contexto francês, o que não deixa de atestar, porventura – e
uma vez mais – que a realeza portuguesa tinha conhecimento da cultura
artística rocaille, muito antes de esta ser introduzida de forma sistemática no
Norte de Portugal, na década de 1750.
Assim, e não havendo conhecimento de outras peças de mobiliário de
assento encomendadas a artistas da corte francesa filiados no genre
pittoresque, o trono real de D. João V e as (hipoteticamente expedidas)
cadeiras e tremós, concebidos segundo os desenhos de Meissonnier, revelamse, talvez, das primeiras peças de mobiliário de aparato régio a sintetizar a
introdução dos seus formulários no seio da realeza, entre os anos de 1728 e
1731156.
Finalizando a questão das encomendas francesas, assinale-se que se
conserva no Arquivo Nacional da Torro do Tombo um documento que nos dá
conta da expedição de um conjunto de encomendas de têxteis, perucas,
estampas, relógios, pratas, estojos de toilette, instrumentos de cirurgia e
matemática e de excecionais – em quantidade e feitio – peças de mobiliário de
assento provindos de Paris, entre os anos de 1727 a 1730157.
No que ao mobiliário diz respeito158 note-se a expedição, em Junho de
1727, de “Huma grande cadeyra de repouso coberta de marroquim”, cuja parte
da despesa recaía “Pela mada da Cada em escultura dourada” e por “dourar

155

Sylva, Francisco Xavier da – Elogio funebre, e historico do muito alto, poderoso, augusto,
pio, e fidelissimo Rey de Portugal, e Senhor D. Joaõ V. Lisboa: na Regia Officina Sylviana, e da
Academia Real 1750. ANNT, F.8354. apud. Martinho, Bruno – Op. Cit., p.33.
156
Acautele-se, contudo, que os formulários que espelham o gosto pitoresco podem ter sido
empregues noutras peças do universo das artes decorativas.
157
A.N.T.T. Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 705. Ressalve-se que muitas peças de
mobiliário de assento são expedidas em 1727, o que poderá indiciar uma encomenda anterior
ao referido ano e, com efeito, a alienação da gramática explorada pelos artistas criadores do
gênrre pittoresque. Reitere-se que Meissonnier só é contrato por Portugal em 1727. Relembrese o caso do toucador e conjunto de toilette da princesa D. Maria Bárbara que é encomendado
em 1727 e só em 1729 é expedido para Lisboa.
158
a
Alguns registos de expedição do ano de 1727 são acompanhados pelas descrições “p
jornadas”, talvez em alusão as encomendas que se realizaram no contexto da jornada rumo ao
a
rio Caia, onde se sucedeu a troca das princesas: “Dous moveis completos p jornadas
a
contendo cada hum dois ditos moveis hum leito, (…) tapeçaria de damasco, hua Cad seis
tambo-retes rasos, hum bofete cobertores colechoens e mais cousas necessárias”. A.N.T.T.,
Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 706, fol.5.
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todas as ferrages”159. Esta tipologia de cadeira de braços revela-se interessante
pois sintetiza o encontro dos gostos e costumes francês e português, na
medida em que o marroquim – couro – revestiu, como um dos materiais por
excelência, o mobiliário português desde, pelo menos, o século XVI 160; situação
esta, aliás, atestada pelo alvará de entrega de “duas cadeiras que el-Rei
mandou fazer de couro, lavradas de seda com franja de ouro e seda e com 31
cravos de prata cada huma”161.
Em França, a utilização do couro como revestimento do mobiliário de
assento não era tão comum – senão mesmo residual –, ganhando, contudo,
grande notoriedade no seio da realeza, nobreza e classes mais endinheiradas
do século XVIII, como revelam o Inventário dos Móveis da Coroa Francesa e o
conjunto de cadeiras, canapés e tamboretes, conservados no Museu do
Louvre, e que guarneceram o famoso Hotel parisiense da rua de Richelieu,
mandado construir por Pierre Crozat (1661 – 1740), colecionador de arte e
consultor da família real francesa162 (figura 168). Este modelo de cadeira de
braços sintetiza o encontro dos formulários explorados no final do reinado de
Luís XIV e do governo do Duque de Orleães, através os prenúncios das formas
mais delicadas do gosto rococó, característicos do reinado de Luís XV.
Observem-se as sinuosas pernas em voluta e a estrutura do espaldar, ainda
algo rígida morfologicamente, adornadas por uma profusão de motivos
fitomórficos e concheados.
De resto, sabe-se que Pierre Crozat foi contratado pelos intermediários
de D. João V como consultor das encomendas francesas163, o que poderá
indiciar que a cadeira de marroquim expedida possa ter sido, talvez,
semelhante às que guarneciam o Hotel Crozat.
Destaque-se, também, no seguimento de vários vestidos expedidos em
Outubro de 1727 para a família real, “huma cadeira e tamborete de damasco
carmezim com galões de ouro” e que cuja despesa reincidia “pela mada de
huma cada e dum tamborete em escultura dourado”164.
159

A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 706, fol.18.
E marcando toda a época Moderna.
161
Saraiva, Cardeal – Extractos da Primeira parte do Corpo Chronologico do Real Arquivo, doc.
Nº82, mç. 18. Apud. Pinto, Pedro – Op. Cit., p.47.
162
C.f. Pallot, B.G.P. – Op. Cit., pp. 32 a 35.
163
Baily, Gauvin Alexander. – Op. Cit., p.184.
164
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 706, fol.41.
160
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O tamborete configurava a tipologia de assento destinada, comumente,
àqueles a quem era cedido o privilégio de sentar na presença do rei. Na
realidade, nem ao mordomo-mor dos monarcas se previa o uso de cadeira e,
ainda menos, de cadeira de braços, como indicia a correspondência trocada
entre Diogo de Mendonça Corte Real e o Marquês de Abrantes, a propósito do
lugar e assento que o mordomo-mor do rei de Espanha ocupou no Dia de Reis:
“Quanto á [cerimónia] de 8 vio Sua Magestade [D. João V] com
gosto a rellação da Cappela em que El Rey Cattolico assistio
com o Principe dia de Reys, e poucos Embaixadores a
saberião descrever com o acerto, e propriedade com que
Vossa Excelencia o executou e tambem com a miudeza , que
Sua Magestade dezeja; e só reparou em não declarar Vossa
Excelencia a materia do tamborete de thezouras do
Mordomo-mor , que suppomos não teria almofada , porque
Vossa Excelencia o não declara.”165

No contexto português, as regras de etiqueta e precedência que
vigoravam no Paço da Ribeira revelavam-se semelhantes às do reino de
Espanha – e certamente às do reino de França:
“Junta-se o Conselho dentro do Paço, em hu-ma casa, que o
mesmo Rey D. Joaõ destinou para este efeito, onde se vê hum
docel, e debaixo delle huma cadeira para ElRey, nos dias
em que alli sucede acharse. Os Conselheiros se assentaõ em
bancos de espaldares, os quês se abatem quando ElRey
está presente [transformando-se em mobiliário de assento
sem espaldar]; e o mesmo assento tem também o Juiz
Accessor, e Desembargadores ad-juntos. Para o Secretário, e
Promotor da Justiça, naõ há mais, que tamboretes razos, os
quaes se tiraõ na presença delRey; e nesta occasiaõ fica o
Secretario em pé junto a hum bofete, em que escreve de
165

Carta do Padre Antonio Baptista para o Marquez de Abrantes, Lisboa. 20 de Janeiro de
1728. BNP, Reservados, Cód. 9562, fol. 270.
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joelhos os despachos, que entaõ se fazem. A precedencia dos
lugares, e votos dos Conselheiros, se regula pela grandeza, e
antiguidade dos Titulos; e os que não tem titulo algum, se
precedem pela antiguidade das Cartas do Conselho.”166

Retomando a questão do tamborete e cadeira de braços expedidas para
Portugal em Outubro de 1727, note-se que, a par com este conjunto, na
mesma folha de expediente, são referidas, ainda,“huma pendula”167 e “caixa de
Pendula”, “duas commodas guarnecidas de figuras cornat os de Cobre dourado
de moído com pedras de mármore de Italia” e “Dous bofetes guarnecidos de
figuras cornamentos de cobre dourado de moído com pedras de mármore de
Italia”168.
A respeito das encomendas expedidas para a realeza, a 23 de Outubro
de 1725, o secretário de estado do reino requere a D. Luís da Cunha que este
se encarregue de encomendar vários relógios para a família real169. Neste
sentido, observe-se o retrato do infante D. Pedro (1717 – 1786), futuro D.
Pedro III (1777 – 1786), pintado por Vieira Lusitano170 (figura 169), onde este
se faz acompanhar, não só, por um relógio típico da encomenda régia e nobre
francesa (figura 170), como também por uma cadeira de damasco carmesim,
adornada por galões de ouro na estrutura do assento, e por uma cómoda
dourada.
Esta tipologia de cadeira – de espaldar e assento retangulares, adornado
com galões de ouro e com pernas que denunciam uma tipologia de curva em
“S”, ainda robusta – embora reproduza a gramática artística explorada durante
o final do reinado de Luís XIV e governo do Duque de Orleães171, parece não
ser entendida como uma moda ultrapassada, o que, de resto, é também

166

Lima, Luis Caetano de – Geografia historica de todos os estados soberanos de Europa,
Volume.. Lisboa Occidental : na Off. de Joseph Antonio da Sylva, 1734-[1736]. - 2 t., 2 vol.
Fol.264. [disponível em: http://purl.pt/403/5/]
167
Segundo Bluteau, pendula é um “relógio, que tem hum pêndulo vibrando, quando trabalha.”
Bluteau, Rafael – Op. Cit., p 181.
168
A.N.T.T., Ministério dos Negócios Estrangeiros, Livro 706, fol. 43.
169
Mandroux-França, Marie-Thérèse, Préaud, Maxime,– Op. Cit., Vol.I p. 91 a 93.
170
C.f. Saldanha, Nuno - A imagem do rei: representações e poder na iconografia josefina.
Conferência apresentada no seminário Os Mestres do Rei: A arte no círculo da corte.
Seminário comemorativo dos 300 anos do nascimento do rei D. José (1714-2014), 6 de Junho
de 2014, Palácio Nacional de Mafra.
171
Modelo este, aliás, recorde-se, utilizado pelo Rei Sol (figuras 32 e 33).
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evidente no retrato de Luís XV, onde o monarca se faz acompanhar
exatamente da mesma tipologia de cadeira (figura 171).
Finalizando a análise do retrato de D. Pedro, coloca-se a seguinte
questão: serão a cadeira de damasco carmesim, adornada com galões de ouro
e o relógio e a cómoda dourada com que o infante se faz representar, a
demonstração, efetiva, da encomenda expedida para Lisboa em Outubro de
1727?
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II.

Oração, ostentação e romanização. O mobiliário de assento em
contexto religioso e a influência da Igreja Católica Romana

Batizados, casamentos ou exéquias fúnebres foram, porventura, as
cerimónias católicas da família real que melhor representaram as dinâmicas de
sociabilidade cortesã no reinado de D. João V. Estes momentos, ao serem
marcados por uma série de procedimentos e regras disseminadas na corte
portuguesa através de “uma extensa minuta protocolar do cerimonial
francês”172 e pela “obsessiva emulação cerimonial da Corte pontifícia” 173,
requereram a criação e a adaptação de novos espaços arquitetónicos.
Dado facto, ao resultar na construção dos símbolos do poder magnânimo,
como o palácio e basílica de Mafra, contribuiu para perpetuar a figura do
monarca português “como uma versão lusitana do Rei Sol”174. Contudo, a
construção da imagem pública do rei – e do Estado – ao concretizar-se, em
particular, através do cerimonial católico de “nítida tonalidade litúrgica, senão
devota”175; distante de um modelo de festa laica e profana, mais característica
do reinado de Luís XIV, acabaria, também, por lhe conferir a imagem de um “rei
sol… para franciscanos”176.
Além da Basílica e palácio de Mafra, o legado imóvel do reinado de D.
João V – e, por consequência, o mobiliário de assento litúrgico agora em foco,
distinto do que guarnecia o espaço profano do palácio real –, estendeu um
projeto de “obsessiva romanização”177 a vários edifícios da capital onde
decorriam, quotidianamente, cerimónias de comparência obrigatória178. Desta
forma, ao aparecer em público na Basílica Patriarcal, na Igreja de São Roque e
noutros templos, D. João V consubstanciava o poder absoluto através do
cerimonial religioso.

172

Araújo, Cristina – Op. Cit., p. 182.
Pimentel, António – O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela
Real de São João Batista. In A encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São
João Batista. Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 2013,p.23.
174
Pimentel, António – D. João V e a festa devota: Do espetáculo da política à política do
espetáculo. In Arte Efémera em Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian, 2000-2001, p. 152.
175
Idem, Ibidem.
176
Idem, Ibidem.
177
Pimentel, António – Op. Cit., p. 24.
178
Chaves, Castelo Branco (trad.) – O Portugal de D. João V visto por três forasteiros. Lisboa:
Biblioteca Nacional, 1984, p. 54.
173
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Neste

sentido,

e

de

forma

a

compreender

o

fenómeno

de

engrandecimento das estruturas e equipamentos religiosos na corte portuguesa
da primeira metade do século XVIII, torna-se essencial que retornemos aos
primeiros anos do governo joanino.
Como vimos no capítulo anterior, no início do reinado de D. João V, a
reafirmação da dignidade régia fazia parte de um projeto a alcançar. Com a
frente económica a prosperar, graças ao ouro e diamantes explorados nas
minas do Brasil, o monarca teve como principal objetivo exaltar a singularidade
da coroa portuguesa, fragilizada desde o domínio Filipino e pelo período da
Guerra da Restauração “– no qual, recorde-se, Portugal não podia nomear
bispos pois o papado não reconhecia a Dinastia de Bragança”179. Imperava que
o reino se fizesse notar na conjuntura das grandes monarquias católicas
europeias.
A premissa diplomática moderna – e, em geral, o modus operandi da
cultura barroca – partia de ver e ser visto, de notar e ser notado. D. João V,
imbuído desta retórica de aparato que, afinal, marcou a Idade Moderna, quis,
como qualquer outro monarca do seu tempo, afirmar a importância da coroa
portuguesa. Ambicionava, por isso, enquanto monarquia católica, participar do
projeto imperial eclesiástico da Igreja Católica Romana180, dirigindo-se a
construção da imagem de realeza digna, em particular, à Santa Sé. Com efeito,
das relações diplomáticas estabelecidas entre D. João V e os Sumos
Pontífices181, resultariam uma série de privilégios atribuídos durante todo o seu
reinado e cujo zénite seria, em 1748, a atribuição do título de primeira grandeza
de “Majestade Fidelíssima”.
A primeira das graças que contribuiu para o exercício do poder absoluto
através do cerimonial litúrgico dá-se em 1716, sendo o então arcebispado de
Lisboa elevado a Patriarcado, unicamente a par com Veneza e Roma.
Um Patriarcado é, grosso modo, uma extensão da Santa Sé que outorga
a essa circunscrição o estatuto de Igreja Fundacional da Religião Católica
Romana. A Lisboa de setecentos é, por isso, um excecional caso em que se
179

Martins da Silva, André – Op. Cit., p.32.
Na primeira metade do século XVIII, o Império Austríaco, Francês e Espanhol formavam um
conjunto de potências europeias de primeira grandeza que contribuíam para a concretização
do projeto de engrandecimento da religião católica romana.
181
Advindas, em boa verdade, do reinado de D. Pedro II. Cf. Sylva, Francisco Xavier da – Op.
Cit., fol. 122 a 123. [consultado a 10 de Agosto de 2020, disponível em: http://purl.pt/35388]
180

70

Lugares reservados no espetáculo do poder. O mobiliário de assento no reinado de D. João V

funda um Patriarcado séculos depois de serem consagradas as primeiras
comunidades da Santa Igreja Católica, como disso são exemplo Veneza e,
claro, Roma. Ao relacionar o império português com tão importante estatuto, a
Santa Sé reconhecia a importância dos seus feitos evangelizadores,
fundadores – e de imposição – da Igreja Católica Romana nos quatro cantos do
mundo182, o que, aliás, havia sido já reconhecido noutros pontificados mas
obliterado com a perda da independência portuguesa.
A partir de 1716, D. João V tornava-se, assim, o único rei católico a
dispor de um patriarca como capelão pessoal nas suas cerimónias183, estatuto
este que só ao Papa podia ser comparado. Dois anos depois, no seguimento
da susceção de privilégios, o patriarca D. Tomás de Almeida passava a presidir
a todas as reuniões episcopais, revelando-se a autoridade máxima do reino no
plano eclesiástico, ultrapassando o estatuto do arcebispo de Braga. 184 Estas
prerrogativas, que afinal reafirmavam o poder temporal da dinastia brigantina
através da representatividade do poder espiritual do patriarca e corte
eclesiástica, revelaram-se fundamentais à inserção de novas tipologias de
alfaias litúrgicas, paramentos, etc.
Não obstante, ao elevar-se a então Colegiada de S. Tomé a Catedral
Metropolitana e Patriarcal, firmava-se o ponto de partida para uma campanha
de obras de particular notoriedade nos anos de 1730 e, sobretudo, após
1737185, mas que, já em 1720, confirmava a emulação à Santa Sé 186, através
da aquisição de uma sedia gestatória: assento que, até então, só ao Papa se
reservava187. De resto, e com o objetivo de apropriar para o contexto português

182

O coche dos Oceanos – símbolo da travessia dos mares índico e atlântico – enviado na
embaixada ao Papa Clemente XI, em 1716, reforçava, precisamente, a importância do Império
Português face à concretização do projeto eclesiástico católico: do triunfo do reino de Cristo no
plano mundano.
183
C.f. Saraiva, Anísio – Espaço, Poder e Memória. A Catedral de Lamego, sécs. XII a X.
Porto: Universidade Católica Portuguesa, Centro de Estudos de História Religiosa, 2013, p.168.
184
C.f. Coutinho, B. Xavier – Um bispo do Porto primeiro "patriarca" de Lisboa (1716), D.
Tomás de Almeida. Coimbra: Coimbra Editora, 1984, p.409.
185
Saldanha, Nuno e Saldanha, Sandra Costa – “Per modelli delli ornati” A pia batismal da
Igreja Patriarcal de Lisboa. In Revista Invenire, n.10, (2015), p.29.
186
Se entre 1709 a 1737 se contava com uma modesta organização de duas ordens de
prelados – 24 cónegos e 12 beneficiados –, com a receção do barrete cardinalício em 1738, D.
Tomás de Almeida veria o seu séquito eclesiástico dignificado com um conjunto total de 72
monsenhores, 20 cónegos, 35 beneficiados e 35 celericatos beneficiais, sendo os 24 cónegos
mais antigos elevados a Principais. C.f. Martins da Silva, André – Op. Cit. p. 64.
187
Pimentel, António – O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela
Real de São João Batista. In A encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São
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a cultura italiana e da Cúria Romana, D. João V cria, em Roma, na década de
30, uma Academia que permitia, não só, aos artistas portugueses a
assimilação da arte à romana, mas também que artistas de vários pontos da
península itálica – como Nápoles e Turim – se estabelecessem em Portugal.
Ao reconfigurar Lisboa com a divisão de um “Patriarcado com
prerrogativas quase pontifícias”188, o monarca português transportava o culto e
liturgia do Vaticano para a sociabilidade cortesã. Desta feita, o exercício do
poder absoluto joanino, ao servir-se das artes sumptuárias para materializar
certas tipologias de mobiliário de assento de ostentação e disciplinação barroca
– advindas e permitidas pela Cúria Romana –, incorporava, nas suas
cerimónias, um conjunto de sedes que se diferenciariam dos demais assentos
da sociabilidade cortesã portuguesa do seu reinado.

João Batista, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 2013,p. 31.
188
Pimentel, António – D. João V e a festa devota: Do espetáculo da política à política do
espetáculo. In Arte Efémera em Portugal. Fundação Calouste Gulbenkian p. 160.

72

Lugares reservados no espetáculo do poder. O mobiliário de assento no reinado de D. João V

73

Lugares reservados no espetáculo do poder. O mobiliário de assento no reinado de D. João V

1. “Que nas igrejas não se assentem”: o privilégio da sede
litúrgica

A partir do primeiro milénio depois de cristo, o espaço da igreja atravessa
uma série de importantes mutações arquitetónicas que evidenciariam a fratura
entre clero e leigos.
Com o início da idade média, a arquitetura dos templos sagrados e
respetivos equipamentos litúrgicos atribuem um novo sentido de protagonismo
ao corpo eclesiástico que, cada vez mais, desempenha um papel de grande
complexidade ritual e de representação do plano celeste na terra. No que ao
caso das catedrais diz respeito, com a segregação dos leigos do altar-mor, a
cátedra de bispo, que até então ocupava um lugar mais próximo da
comunidade como símbolo de ensino, translada-se para o fundo da abside no
presbitério189. Efetivamente, com o incremento da complexidade ritual católica,
e ao estender a função litúrgica da cátedra ao plano de demonstração do poder
temporal do bispo, outras tipologias de assento tomam forma.
Correntemente, não nos é estranho que o ato litúrgico católico acolha, no
interior dos seus templos, duas tipologias de assento distintas: uma de auxílio a
leigos e outro de eclesiásticos190. Contudo, o ato de estar sentado, nem sempre
se estendeu a todos os intervenientes.
Nos primórdios da cultura paleocristã, a postura correta para o serviço
religioso era a de orante, sendo progressivamente substituída pela posição
genuflexa. Só mais tarde, e com uma “progressiva permissividade da própria
Igreja e das suas determinações canónicas”191 é que a posição sentada e os
seus suportes físicos se complexificam. Porém, e mesmo ao longo da época
moderna, a tradição católica romana parece ter limitado e proibido certas
tipologias de assento no interior dos templos sagrados, tanto a leigos como a
eclesiásticos.192

189

Jungmann, Josef A. – El Sacrificio de la missa. Madrid: BAC, 1963, p.293.
Graham, Clare – Cathedrals and Churches. V & A Publications , 1994, p.14.
191
Antunes, Joana – Uma Epopeia entre o Sagrado e o Profano: o cadeiral de coro do mosteiro
de Santa Cruz de Coimbra. Universidade de Coimbra: [s.n.], 2010. Dissertação de mestrado
em História da Arte, Património e Turismo Cultural, apresentada à Faculdade de Letras da
Universidade de Coimbra, p.11.
192
Antunes, Manuel – Op. Cit., p. 253.
190
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A questão da utilização do assento e as suas várias tipologias foi,
inclusivamente, regulamentada através do Cerimonial Romano em várias
dioceses do reino no século XVIII, definindo-se, assim:
“Que nas Igrejas se não assentem em cadeiras de espaldas,
nem em tamboretes, nem haja assentos próprios. As Igrejas
são para se exercitar nelas atos de devoção, e humildade, e
não de vaidade, e ostentação, e quanto maiores forem as
pessoas, tanto maior é a obrigação, que lhes corre de darem
exemplo aos outros. Por tanto mandamos sob pena de
excomunhão maior, ipso facto incurrenda, e de trinta cruzados
para as despesas da justiça, e acusador, que nenhuma pessoa
Eclesiástica ou secular, de qualquer estado, ou condição que
seja, enquanto se disser Missa, ou celebrarem os Ofícios
Divinos, se assente em cadeiras de espaldas, ou tamboretes
nas Igrejas deste nosso Bispado, ainda que sejam de
Regulares, ou por outra via isentas, exceto os Cardeais,
Patriarcas, ou Primazes, Arcebispos, Bispos, e Núncios
Apostólicos, os quais conforme o Cerimonial Romano poderão
estar sentados nas ditas cadeiras nos Presbitérios por cima
dos degraus do altar-mor.”193

Concorde-se, desde logo, que o mobiliário de assento destinado ao
interior do templo obedecia a “uma grande complexidade ritual, à qual não
faltavam regras de precedência (…) [que condicionavam] a introdução e a
forma dos diversos tipos de sedes no espaço religioso”194.
A transcrição elaborada por Manuel Antunes revela-se, também, bastante
elucidativa, porque permite relacionar certas tipologias de mobiliário de assento
– como o tamborete – com condutas mais profanas: intransponíveis para o
templo sagrado. De resto, e tendo em conta que competia à Igreja a definição
de normas e procedimentos ao usufruto do espaço, vê-se ainda determinado
que
193
194

não

“haja

assentos

próprios”.

Antunes, Manuel – Op. Cit., p. 255.
Antunes, Joana – Op. Cit.,p.11.
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programação decorativa, morfológica e tipológica do mobiliário de assento civil
do espaço profano, como os tamboretes, espelhava a apropriação de um
vocabulário que, como vimos, se relacionava com os prazeres mundanos e
com a cultura oriental: alheia aos preceitos da Igreja Católica Romana e do seu
verdadeiro Deus.
Efetivamente, a cadeira de espaldas e o tamborete são entendidos como
objetos que ultrapassam a sua mera função prática de assento, salientando-se
o seu carácter de equipamento galante e intimista – que incita à “vaidade e
ostentação”. Ora, para além do facto de os programas decorativos e
morfológicos dos espaços profanos em voga serem potencialmente contrários
aos preceitos católicos romanos, se concordarmos que o tamborete enuncia
como um dos seus propósitos a acomodação da mulher e da sua grande saia
armada195, não deixa de ser interessante que se estabeleça esta conotação de
um plano mais profano com a mulher, podendo, no limite, ser reveladora da
visão que associa, negativamente, a vaidade e a superfluidade ao seu género.
Em contrapartida, a transcrição torna, ainda, evidente, que é aos
membros do alto clero secular – Cardeais, Patriarcas, Primazes, Arcebispos,
Bispos e Núncios Apostólicos –, pois então o espelho de uma sociedade de
matriz patriarcal, que se destinam as diferentes tipologias de assento e a
transposição do corpo da igreja para o altar-mor: o espaço mais sagrado do
templo.
De facto, variando entre morfologia e programa iconográfico e decorativo,
a sede litúrgica distinguia-se, não só dos demais assentos leigos, mas também
nas suas várias tipologias litúrgicas e eclesiásticas. Vejamos de que forma.

195

Pinto, Pedro – O Móvel de Assento Português do Século XVIII. Mediatexo, 2005, p.51.
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2. Da Basílica Patriarcal à Basílica de Mafra: lugares de
destaque no cenário litúrgico

Como hoje em dia ainda acontece, as cerimónias de várias famílias reais
foram alvo de atenção um pouco por todo o mundo. No século XVIII, e neste
caso em concreto, com o projeto de D. João V para reafirmar o País como
monarquia católica de primeira grandeza ainda em curso, a celebração dos
esponsais referentes à união da princesa D. Maria Bárbara de Bragança com o
então príncipe herdeiro Fernando de Espanha (1728), representado pelo
Marquês de los Balbases, revelava-se um assunto da ordem do dia.
A cerimónia, ocorrida no interior da Basílica Patriarcal, ao representar a
aliança entre Portugal e uma das potências católicas romanas era, por isso,
mais do que uma trivialidade festiva: era o reflexo de uma conjuntura protocolar
e ritual extremamente cuidada e baseada na liturgia católica romana que, dos
livros litúrgicos196 ao mobiliário e equipamentos do templo, reproduzia os
preceitos da Santa Sé.
As várias tipologias de mobiliário utilizadas na cerimónia revelavam-se
um instrumento operativo e essencial na distinção entre leigos e eclesiásticos,
ao funcionarem como uma extensão – mais ou menos digna – da imagem dos
intervenientes, voltando estas, de resto, a ser utilizadas, dois anos depois, nas
cerimónias de Sagração da Basílica de Mafra, em 1730.
Tendo como base o apuramento da organização espacial da Basílica
Patriarcal (figura 172 e 173) e Basílica de Mafra (Figura 174 e 175)197, a
correspondência estabelecida entre o Secretário de Estado do reino e o
Marquês de Abrantes198 e as memórias da Sagração da Basílica de Mafra199,
196

Como o Pontificale Romanum (1739), Rituale Romanum (1731) e outros. Cf. Vale, Teresa
Leonor – Entre castiçais, vasos, bustos de santos e estátuas de apóstolos: cerimonial e
aparato barroco do altar da Patriarcal joanina. In Cadernos do Arquivo Municipal vol.ser2 no.1.
Lisboa jun. 2014, p. 199. De realçar o riquíssimo volume de textos impressos e manuscritos
que se guardam na Biblioteca da Ajuda, referentes à Basílica Patriarcal, entre os quais o fundo
de livros de contas da embaixada de Portugal com Roma.
197
Equipadas com todo o tipo de alfaias e mobiliário litúrgico encomendados a Roma,
sensivelmente, entre os anos de 1720 até ao final dos anos 1740. Cf. Vale, Teresa Leonor –
Op. Cit., p. 200.
198
C.f. Carta de Diogo de Mendonça Corte Real para o Marquês de Abrantes, Lisboa, 12 de
Janeiro de 1728. B.N.P., Reservados, Cód. 9562, fols. 264v a 266.
199
C.f. Prado, Fr. João de São Joseph – Monumento sacro da fabrica, e solemnissima
sagraçaõ da Santa Basilica do Real Convento, que junto á Villa de Mafra dedicou a N.
Senhora, e Santo Antonio a Magestade Augusta do Maximo Rey D. Joaõ V. Lisboa: Officina de
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tentemos compreender a complexidade tipológica do mobiliário de assento
neste contexto.
Para tornar o encadeamento mais lógico, tenhamos sempre presente que
os assentos se distinguem hierarquicamente consoante 3 planos diferenciados.
O plano mais elevado e importante, na cabeceira, tem o nome de presbitério
(figura 173). Este local, “fabricado na fórmula Romana”200, alojava a sede do
Patriarca, as cadeiras camerais da família real – únicos leigos permitidos no
altar-mor – e algumas tipologias específicas de assento de eclesiásticos
assistentes. O segundo, designado quadratura, (figura 173), é marcado por um
conjunto de assentos destinados aos eclesiásticos de corte mais importantes:
uma

espécie

de

bancada

corrida

com

vários

níveis,

organizada

hierarquicamente. Abaixo deste plano, já fora do altar-mor, estendendo-se até
à porta da basílica, encontra-se o corpo da igreja, pontuado por uma série de
assentos leigos e eclesiásticos, organizado também hierarquicamente.

2.1. O genuflexório e o faldistório

Comece-se, notando o seguinte excerto relativo à cerimónia dos
esponsais da princesa D. Mariana Bárbara:
“Aqui se seguirão assim as oraçoens na Cappella do
Santissimo;

como

na

Cappela

do

Senhor

Serenissimo

Patriarcha no seu genuflexório e junto a elle algum tanto atraz
sobre

almofadas

Suas

Magestades

e

Altezas

e

os

Embaixadores e parentes do Patriarcha, e os criados das
pessoas reais que lhes hião assistindo no ingresso da
Cappela”201

Miguel Rodrigues, 1751. B.N.P., Cota:r-7386-a [consultado a 10 de Agosto de 2020, disponível
em: http://purl.pt/33529].
200
Machado, Inácio Barbosa – Historia critico-chronologica da instituiçam da festa, procissam,
e officio do Corpo Santissimo de Christo no veneravel sacramento da Eucharistia... / pelo
Doutor Ignacio Barbosa Machado. - Lisboa: na Officina Patriarcal de Francisco Luiz Ameno,
1759. B.N.P., H.G. 1071 A. Fol.146 [consultado a 20 de Agosto de 2020, disponível em:
http://purl.pt/23615].
201
Carta de Diogo de Mendonça Corte Real para o Marquês de Abrantes, Lisboa, 12 de
Janeiro de 1728. B.N.P., Reservados, Cód. 9562,fol. 265v.
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O ato que antecedia a reunião dos noivos no altar-mor da igreja exigia
prévia oração nas suas capelas laterais. Estes momentos devocionais são
descritos tendo especial atenção ao lugar – hierarquizado – que cada
interveniente ocupa e nas correspondentes tipologias de mobiliário de assento
e de apoio que, tal como a ordem de precedência, se diferenciavam conforme a
condição social.
Neste caso, e ultrapassando questões de protocolo e precedência, a
oração ditava que os corpos, independentemente das suas dignidades, se
ajoelhassem como ato de reverência ao plano sagrado. Todavia, um ato que se
revela, à partida, igual para todos os indivíduos, diferencia-se pela forma como
se executa. Orar diretamente sobre o chão do templo, sobre uma almofada ou
ainda sobre um genuflexório obriga, necessariamente, a que o corpo flita em
diferentes posições, mais ou menos confortáveis: mais ou menos penitentes.
Neste caso, depreende-se que a maior parte dos intervenientes da cerimónia
se tenha ajoelhado diretamente sobre o chão, sendo que ao patriarca se
reservava o uso de um genuflexório e, no caso das pessoas reais (incluindo o
monarca), parentes do patriarca e embaixadores, destinava-se-lhes o uso de
almofada. A utilização do genuflexório é, ainda, destacada num dos momentos
das cerimónias de sagração da Basílica de Mafra onde, “Diante do Altar de
fronte do Trono Pontifical (…) [se colocou um] genuflexório de páo
dourado com as suas almofadas de brocado carmesim para o Illuftrissimo,
e Reverendissimo Patriarca fazer oraçaõ”202
Torna-se, pois, claro, que D. Tomás de Almeida tem precedência sobre
todos os outros intervenientes, incluindo o rei, que se encontra atrás deste, no
mesmo plano que a restante família real – sucedendo-se o mesmo cenário nas
cerimónias de Sagração da Basílica de Mafra, como indica a planta (figura
175). Note-se que, embora o ato genuflexo se destine a todos, sem exceção, o
corpo do patriarca é, em ambas as cerimónias, distinguido de todos os outros
pelo mobiliário que o ampara.
A questão da precedência que todos do reino deviam ao patriarca foi, por
várias

vezes,

tornada

pública,

sendo,

inclusivamente,

registada

na

correspondência trocada entre o Padre António Batista e o Marquês de

202

Prado, Fr. João de São Joseph – Op. Cit., fol.21.
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Abrantes, onde podemos ler:
“(…) se pôz Sua Magestade de joelhos diante do mesmo
Patriarcha; e será bom, que isso faça abrir os olhos aos que
não respeitam os Bispos Diocezanos como devem; e tambem
que facilite o ajuste pertencente á precedencia do Patriarcha
aos Embaixadores etecetera (…)”.203
É importante, também, realçar a figura dos embaixadores – estrangeiros
– que aqui comungam do mesmo privilégio régio, sendo-lhes permitido o uso
de almofada. De facto, o embaixador, quando recebido pelo monarca, goza de
grandes privilégios. Em audiências concedidas por D. João V, esta distinção
tornava-se particularmente notória: “Para além do embaixador, só os nobres,
dispostos à direita do rei tinham o privilégio de estar cobertos e os restantes
oficiais da Casa Real, que assistiam à sua esquerda, permaneciam sem
chapéu”204.
A figura do embaixador, neste caso em concreto (mas também em muitos
outros), goza de prerrogativas excecionais. Compreende-se: afinal, eram estes
os diplomatas responsáveis por estabelecer relações de cordialidade e de
negócio entre países.
Retomando a descrição da cerimónia dos esponsais, depois de um
primeiro momento devocional:
“Feita a oração, se procedeu com a ordem antecedente para a
Cappela mor indo o Patriarcha no seu faldistorio e Suas
Magestades e Altezas com almofadas mais atrás fizerão a
devida oração depois da qual o Patriarcha sobio ao altar mor, e
em sima do supedâneo se sentou em huma cadeira elevada,
e com hum degrao fixo aos pes.”205

203

Carta do Padre Antonio Baptista para o Marquez de Abrantes em 29 de Janeiro de 1728 [...],
B.N.P., Reservados, Cód. 9562, fol.274v.
204
Borges, Sónia – Op. Cit., p.104.
205
C.f. Carta de Diogo de Mendonça Corte Real para o Marquês de Abrantes, Lisboa, 12 de
Janeiro de 1728. B.N.P,, Reservados, Cód. 9562, fol. 265v.
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Antes de passarem ao altar-mor, as reais pessoas e patriarca prestam
uma última oração. Neste momento, o genuflexório é substituído por um
faldistório, mantendo-se a família real amparada pelas mesmas almofadas.
O faldistório é um equipamento litúrgico cuja utilização se pode revelar,
por vezes, de compreensão complexa. Se recuperarmos a definição da
palavra, à época, limitamos a sua funcionalidade a uma “cadeira de Bispo, ou
Abbade mitrado, ao lado do altarmór”206. Todavia, um faldistório, além de servir
o assento, pode, também, servir o apoio à oração em posição genuflexa, tal
como vemos acontecer na cerimónia de sagração da Basílica de Mafra, em
1730, no momento antecedente ao acesso do altar-mor em que “ o
Illustrissimo, e Reverendissimo Patriarca ajoelhou no faldistorio, e com a
Mitra fez a oração (…) [e] subiu para o Trono”207.
Contudo, as posições genuflexa e sentada respondem a duas
necessidades litúrgicas – e ergonómicas – distintas e, por isso, a tipologia de
faldistório varia. O faldistório destinado ao assento, muitas vezes “revestido da
sua riquíssima cobertura bordada”208 – amovível –, reverte o ato de penitência
da genuflexão para um momento de demonstração da dignidade do bispo e
outros títulos religiosos de maior importância, onde, em ocasiões litúrgicas de
aparato – como bênçãos de eclesiásticos e consagrações, ordenações, entre
outros – sentado, enverga os paramentos dignos da sua condição, como a
Mitra e o báculo (figura 176).
Note-se, uma vez mais, os momentos da cerimónia da sagração da
Basílica de Mafra em que, junto ao altar-mor, “Já lá se achava o Illustrissimo
Bispo de Leiria, o qual assentado no faldistorio, vestio o Pluvial encarnado, e
pôz a Mitra aurifrigiada”209 e em que “Sobre hum tapete estava o faldistorio
para o Bispo sagrante, que era o Illustrissimo Bispo de Leiria D. Alvaro de
Abranches”210.

206

Bluteau, Rafael – Op. Cit., 1713.
Prado, Fr. João de São Joseph – Op. Cit., fol.39.
208
Pimentel, António – O Núcleo de São Roque: a Capela Real e o Seu Legado. In A
encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São João Batista, Museu Nacional de
Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2013,p.39.
209
Prado, Fr. João de São Joseph – Op. Cit., fols. 20 a 21.
210
Prado, Fr. João de São Joseph – Op. Cit., fol.90.
207
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Contrariamente ao plano de penitência e reverência conferido pela
posição genuflexa, esta tipologia de assento contribuía para a construção da
imagem honorífica do patriarca e outros bispos mitrados, ao permitir que todos
os

olhares

se

concentrassem

no

momento

em

questão.

Sabe-se,

inclusivamente, que quando sentado no seu faldistório, D. Tomas de Almeida,
envergava“ nos pés as calígas e as sandálias, as envoltas em luvas, sobre a
cabeça a mitra, sobre os joelhos o gremial, sobre os ombros a estola e no
braço o manípulo, de molde a que toda a sua pessoa estivesse envolta em
seda e ouro.” 211
Faldistórios de assento, como o existente na Basílica de Mafra (Figura
177 e 178), Museu de S. Roque (figuras 179) – este último encomendado a
Agostino Valle, em 1744, a par com a capela de São João Batista – ou no
Palácio Nacional de Sintra (figura 180) e no Museu Abade de Baçal (figura 181)
distinguem-se, muitas vezes, dos de genuflexão pela simplicidade morfológica
e ausência de programa decorativo nas quatro pernas que o apoiam: duas
simples estruturas de ferro em forma de U. Só a extremidade do objeto é
trabalhada e rematada, tipologicamente, com quatro esferas douradas que
remontam aos modelos de ornamento utilizados pela Santa Sé no século
XV212, como de seguida veremos. Note-se que as quatro esferas são ornadas
com duas finas faixas, podendo estas, talvez, reproduzir a mesma dimensão
211

Pimentel, António – O Núcleo de São Roque: a Capela Real e o Seu Legado. In A
encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São João Batista, Museu Nacional de
Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2013., p.38.
“Cáligas: meias usadas, durante a missa pontifical, pelos prelados que gozem de privilégios
pontificais. São de tecido ou malha, segundo as cores do tempo litúrgico, excepto o preto, e
podem ser bordados ou decoradas com lâmina de ouro ou prata; apresentam, geralmente, fitas
ou cordões, por vezes com borlas nas extremidades, para atar acima do joelho. São usadas
com sandálias pontificais. (…) Gremial: Tecido, de forma aproximadamente quadrada, que é
colocado sobre os joelhos de um cardeal, bispo ou presbítero, quando se sentam, durante a
missa pontifical ou em diversas outras cerimónias particulares. Para a missa pontifical, o
gremial é de seda, nas cores do tempo litúrgico, e pode ser orlado de rendas e ter cordões ou
fitas para atar. É de tecido branco nas cerimónias em que o clero possa sujar a casula: no lavapés na Quinta-feira Santa, na distribuição das velas ou dos ramos, na imposição das cinzas, na
unção com óleos durante as ordenações e nas dedicações de igrejas ou altares, etc.. (…)
Manípulo: tira de tecido, geralmente seda ou com trama dourada ou prateada, com forro e
ornada com uma cruz grega ou outros motivos cruciformes, ao centro e nas extremidades, mais
largas e franjadas; dobra-se ao meio, com um cordão ou fita a unir os dois lados, e mede,
dobrado, cerca de 50 cm. É usado no braço esquerdo, exclusivamente durante a missa, pelos
clérigos e, eventualmente, freiras ou monjas de clausura e meninos de coro. Faz conjunto com
a estola, de que se aproxima formalmente, mas sendo de menor dimensão, e com a casula.”
Rocca, Sandra Vasco, Guedes e Natália Correia (coord.) – Thesaurus, Vocabulário de
Objectos do Culto Católico. Vila Viçosa, Lisboa: Fundação da Casa de Bragança, Universidade
Católica Portuguesa, 2004,p.65, 158 164 (respetivamente).
212
E, possivelmente, séculos anteriores.
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simbólica das ínfulas que pendem das tiaras de bispo – duas faixas que
representam os dois sentidos, literal e espiritual, das Sagradas Escrituras, dos
quais o bispo é mestre e representante. De resto, não deixa de ser pertinente
relacionar este plano de demonstração de poder com um outro – funcional –,
mais intrínseco ao objeto e que atribui às esferas, também, a função de apoio
de

mãos.

Esta

dupla

configuração

funcional-simbólica

pode

ser,

inclusivamente, encontrada no fresco de Melozzo da Forlì, onde vemos e então
Papa Sisto IV a utilizar as esferas como apoio de mãos (figura 182).
Por outro lado, o despojamento formal e decorativo das pernas poderá
indiciar mais do que pura derivação estética – tal simplicidade seria, na
verdade, contrária à logica de aparato e ostentação barrocas. Com efeito, a sua
austeridade formal revela-se funcional, permitindo que os paramentos de
faldistório assentem sem que drapeados interfiram com a apresentação do
programa decorativo têxtil; este sim, muitas vezes, concebido em sedas
adamascadas ou lavradas, com ou sem brocados, sendo profusamente
preenchido com motivos fitomórficos e/ou com o brasão de armas do respetivo
bispo213 e cujas cores se adequavam às dos paramentos do utilizador (figura
183).
Esta dupla configuração do faldistório que serve o assento, ao mesmo
tempo que funciona como extensão do traje do bispo, parece ganhar força ao
percebemos que, quando referido no Inventário do Paço dos Bispos do
Porto214, se encontra abrangido pela categoria dos “Paramentos dos Pontificais
e outros mais”215, juntamente com a sua “(…) coberta de Faldestório branca
bordada”216 e, nem por isso, agrupado noutras peças de mobiliário da
“Capela”217, onde, aliás, se inclui “Hua Cadeira Pontifical com Damasco
branco”218.

213

De facto, a partir de 1716, o cabido de Lisboa, ao passar a ser nomeado por D. João V, é
renovado e constituído unicamente por membros da alta nobreza. Este motivo terá levado,
naturalmente, a que o mobiliário do corpo eclesiástico tenha incorporado, muitas vezes,
brasões de nobreza.
Cf. Subtil, José – O Terramoto Político (1755-1759) Memória e Poder.
Lisboa: Universidade Autónoma de Lisboa, 2006.
214
Smith, Robert C. – O antigo recheio do Paço dos Bispos do Porto. In Boletim Cultural,
Câmara Municipal do Porto, Vol.XXXI, Setembo a Dezembro de 1969.
215
Smith, Robert C. – Op. Cit., p.283.
216
Smith, Robert C. – Op .Cit., p.285.
217
Smith, Robert C. – Op. Cit., p.277.
218
Idem, Ibidem.
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Já o faldistório reservado à posição ajoelhada é tipologicamente utilizado
para ladainhas e outras orações de reverência ao plano sagrado. Possui, por
isso, uma volumosa almofada onde pousam os braços, o que facilita, no plano
ergonómico, a relação entre o utilizador e o equipamento (figura 184). Este tipo
de faldistório, além de ser, morfologicamente, um pouco mais volumoso e
trabalhado do que o de assento, é, por vezes, feito em talha dourada e/ou
policromada que acentua o seu carácter escultórico (figura 185). Este aspeto
funcional é, inclusivamente, referido na Gazeta de Lisboa no ano de 1725,
onde se refere que o Papa na “Igreja de Santa Cruz, ajoelhando no faldistorio
[,fez oração].”219 Por outro lado, e sabendo que em certas cerimónias
presididas pelo patriarca também se estendia o uso de genuflexório aos
membros da família real220, torna-se natural que o faldistório de genuflexão se
distinguisse dos das reais pessoas pela sua imponência.
É de referir, ainda, que, segundo o inventário feito em 1792 da Basílica
de Mafra, existiam dois tipos de faldistórios guardados na sacristia: um de ferro
e outro de pau pintado.221 Se seguirmos as hipóteses mencionadas até agora,
talvez fosse provável que o primeiro se destinasse ao assento e o segundo à
oração.

2.2. A sede gestatória e a cadeira patriarcal
Retomando o seguinte momento da cerimónia, “o Patriarcha sobio ao
altar mor, e em sima do supedâneo se sentou em huma cadeira elevada, e
com hum degrao fixo aos pes.”.
Neste caso, a cadeira do patriarca distingue-se dos demais genuflexórios
e faldistórios como símbolo máximo da autoridade do bispo. Situa-se, por isso,
no plano do presbitério, do lado esquerdo à cabeceira, seguindo as
determinações dos compêndios de Liturgia Romana disseminados em
Portugal, cuja “bancada do lado do Evangelho é mais digna do que a

219

Gazeta de Lisboa – N.º 28 de 12 de Julho de 1725, fol.218. [consultado a 20 de Agosto de
2020,
disponível
em:
http://hemerotecadigital.cmlisboa.pt/Periodicos/GazetadeLisboa/1725/Julho/Julho_item1/index.html].
220
Antunes, Manuel – Op. Cit., p. 263-264.
221
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=993671
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correspondente do lado da Epistola.”222, como se comprova em ambas as
plantas das Basílicas Patriarcal e de Mafra.
A importância que a sede pontifícia assume na história da Igreja Católica
deve, na Idade Moderna, ser considerada à luz do dogma da Infalibilidade
Papal: toda a matéria de fé ou moral determinada pelo Sumo Pontífice e
Sagrado Magistério é verdade inquestionável223. Não obstante, sempre que o
Papa fala ex cathedra – literalmente, do alto da cadeira –, fá-lo como
representante de S. Pedro, exercendo, como ele, a autoridade em nome de
Cristo. Sem este dogma, a cátedra pontifícia equiparar-se-ia a um outro
qualquer assento. Note-se, por isso, que o excerto em análise – mas também
nas duas plantas – a cadeira pontifícia destinada ao patriarca se encontra
elevada sobre um degrau.
A hierarquia do assento, além de ser marcada pelas suas tipologias
base – individual ou coletivo, raso ou com espaldar e braços – define-se, ainda,
através da adição de outros equipamentos, como estrados, degraus e dosséis,
como também acontece na sagração da imagem dos monarcas católicos:
porventura dos elos mais evidentes que expressa a comunhão existente entre
a fabricação da imagem do rei e do patriarca que, sendo distintas, se
encontram no que à receção da graça divina diz respeito. Verdadeiro encontro
entre o sagrado e o profano.
Ao elevar-se o patriarca sobre supedâneo e degraus, permite-se que o
campo de visão dos demais leigos – reduzido pelos largos metros a que dista a
cadeira pontifícia – se foque na sua figura, não restando dúvidas de que é ele o
intermediário entre o mundo celeste e terreno, condição que, aliás, o faz estar –
literalmente – mais próximo do céu.
O contributo de Manuel Antunes para a matéria em questão revela-se,
uma vez mais, pertinente, ao distinguir, também através da Cerimónia da
Sagração da Basílica de Mafra, o assento patriarca dos demais leigos e
eclesiásticos.
Notemos a transcrição do autor:

222

Vasconcelos, António Garcia Ribeiro de – Compêndio de Liturgia Romana. Coimbra: França
Amado, imp., 1900, p. 81.
223
Apesar de todos os momentos da história em que se questionou a Infalibilidade do Papa.
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“Na parede lateral da parte do Evangelho estava levantado um
Trono Pontifical de três degraus cobertos de pano encarnado,
sobre ele a Sede Pontifícia coberta de brocado carmesim, com
os seus dois degraus de diante, (…) e dois escabelos pintados
aos lados, encostados ao espaldar do docel, que todo era de
brocado carmesim com franjas de ouro.
Junto do Trono Pontifical, ao seu lado direito, no mesmo
pavimento, e altura de degraus iguais ao mesmo Trono, estava
o de Sua Magestade, e Altezas com docel, e espaldar de
veludo carmesim, guarnecido de ouro, quatro cadeiras
camerais de veludo da mesma cor, e do lado esquerdo o
genuflexório coberto com um pano de veludo: oito coxins,
quatro em baixo para ajoelharem, e quatro em cima para se
encostarem.
Abaixo deste Trono à parte direita estava disposta uma
quadratura de bancos de encosto cobertos de razes, e os dois
degraus dele de pano verde, para se assentarem os Cónegos.
Ao lado esquerdo do sólio estavam bancos razos para os
Beneficiados assistentes, cobertos de pano verde, e diante do
lugar do primeiro a lanterna com sua vela dentro, e em cima
um coxim recamado de ouro carmesim, com o Pontifical
coberto com pano da mesma matéria: junto da almofada a
candela apagada.
Detrás dos bancos Diaconais estavam outros de encosto
cobertos de rás, com um só degrau nú, para os Beneficiados
não assistentes, e Notários. Defronte do Trono Pontifical
estavam dois bancos razos de dois palmos de altura, cobertos
de pano verde, para neles se assentarem os Capelães do
Ilustríssimo e Reverendíssimo Patriarca: abaixo dos bancos
Presbiterais estavam uns bancos para os nobres, que o
acompanhavam, cobertos de razes com seu degrau nú. Detrás
dos bancos Diaconais, abaixo dos bancos dos Notários, estava
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o Coreto para os Cantores coberto de razes.”224
Relembre-se que “trono” – neste caso, conjunto de “três degraus
cobertos”, ficando “sobre ele a Sede Pontifícia” – não designa exatamente uma
tipologia de assento mas antes uma estrutura móvel e independente e que
serve para sublimar: “levantar á altura”225. Ressalve-se, também, que “trono”
poderá aludir à estrutura piramidal de vários degraus, alocada no altar-mor,
sobre a qual se exibem imagens ou custódias.
A cadeira patriarcal – também designada sede pontifícia –, tal como a
cadeira gestatória, opera na construção da imagem honorífica do patriarca e é,
também por isso – à semelhança dos pontificados romanos – utilizada como
símbolo iconográfico nos retratos dos patriarcas de Lisboa.
No que à análise dos retratos papais da primeira metade e início da
segunda do século XVIII diz respeito, torna-se evidente que o mobiliário de
assento se revela o elemento material de destaque e distinção entre
pontificados226. Observem-se, desde logo, os retratos dos Papas Clemente XII
(1730-1740),

Bento

XIV

(1740-

1758)

e

Clemente

XIII

(1758-1769)

(respetivamente, figuras 186, 187 e 188).
Em Portugal, conserva-se apenas uma cadeira patriarca do século XVIII:
a de D. José Manuel da Câmara (1754-1758), encomendada depois da razia
do terramoto de 1755, talvez, a Silvestre de Faria Lobo, mestre entalhador da
Casa Real

227

. Todavia, tendo como base toda a documentação já referida,

supõe-se que D. Tomás de Almeida tenha tido a sua própria cadeira honorífica,
como também tiveram outros patriarcas, papas, monarcas etc. Mais, se
analisarmos o estudo feito por Francisco Vieira de Matos para um retrato de D.
Tomás de Almeida, atesta-se a presença de uma cadeira de espaldas e braços
que é, de resto, uma (outra) óbvia emulação dos formulários da Santa Sé
(figura 189).
De facto, a assimilação do programa morfológico, decorativo e
iconográfico do assento papal faz-se notar ao confrontarmos o retrato do papa
224

Antunes, Manuel – Op .Cit., pp. 263 a 264.
Bluteau, Rafael – Op. Cit., p. 425.
226
Em pontuais casos de distinção, vemos representados algumas peças de ourivesaria,
relógios, etc.
227
C.f. Saldanha, Sandra Costa - Cátedra Patriarcal de D. José Manoel da Câmara. Jornal
Público, 2010.
225
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Clemente XVII (1730-1740) com o estudo feito por Vieira Lusitano. Contudo,
distinguem-se os dois assentos pelos remates das costas, sendo a cadeira do
patriarca rematada pelos escudos de nobreza de família de D. Tomás de
Almeida; estes, por sua vez, encimados por galero. Já as costas da cadeira
papal são rematadas por duas pinhas228, sendo, no entanto, mais comum à
maioria dos assentos reservados aos Sumos Pontífices, a utilização de
heráldica alusiva a S. Pedro de Roma e à nobreza de família do respetivo
Papa.
Ainda sobre o galero que remata as costas da cadeira de D. Tomás –
apontamento este que coroa, também, a composição do selo do patriarca em
1718229 (figura 191) – compete clarificar que este símbolo iconográfico não
consta, maioritariamente, do legado do patriarca, não sendo, por isso, dos
motivos mais associados à sua figura. Em contrapartida, do palácio da Mitra
aos retratos de D. Tomás de Almeida, vê-se repetida uma espécie de tríplice
tiara230, que coloca algumas questões pertinentes. Observem-se o retrato feito
ao Patriarca, atribuído a Domenico Duprà231 (figura 192 e 193), os brasões de
armas do Palácio da Mitra (figura 194 e 195) e a campa de D. Tomás de
Almeida (figura 196).
O caso do primeiro patriarca de Lisboa apresenta contornos curiosos:
enquanto aos demais patriarcas do seu tempo apenas se permitia a ostentação

228

A pinha representava o símbolo da imortalidade no seio do culto a Dionísio e da fertilidade
nos cultos prestados a Cíbete e Átis, encontrando-se este motivo representado em estátuas e
inscrições romanas, sendo, posteriormente, apropriada para os primórdios do contexto cristão,
no período visigótico. C.f. Wolfram, Mélanie – Uma síntese sobre A Cristianização do Mundo
rural no Sul da Lusitânia. Arqueologia – Arquitectura – Epigrafia, [s.n.], 2011. Dissertação de
doutoramento em História, na especialidade e Arqueologia, apresentada à Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa, p. 52. Este motivo iconográfico parece ter sido apropriado para o
contexto da fundação da Igreja Católica Romana, perdurando ao longo do tempo, talvez, como
símbolo de uma Igreja cuja fertilidade se espelhava através da conversão do plano terreno à
verdadeira fé. Observe-se a imagem (figura 190). Não raras as vezes, a pinha é utilizada como
elemento decorativo nos espaços sagrados e, inclusivamente, como remate de alguns
assentos episcopais portugueses.
229
Informação disponível em: [http://solaresebrasoes.blogspot.com/2015/08/armas-do-cardealpatriarca-de-lisboa-d.html].
230
Ora figurando, efetivamente, como uma mitra coroada por 3 coronéis – à imagem dos
Sumos Pontífices – ora figurando apenas com um coronel e duas faixas de pedras preciosas.
231
Pimentel, António – O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela
Real de São João Batista. In A encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São
João Batista, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 2013,p. 80.
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do chapéu verde de quinze borlas232, ele ousa, efetivamente, a apropriação de
um dos símbolos unicamente reservados aos Sumos Pontífices, a tiara de três
coronéis.
“A verdade é que a cúria romana não se opôs a ele [uso do
símbolo da tríplice tiara], não podendo alegar desconhecimento
desse uso. Mesmo um heraldista tao cuidadoso e minucioso
como monsenhor Heim, acaba por declarar que o patriarca de
Lisboa pode legitimamente usar a tiara pontifical porque,
embora não exista fundamento escrito para esta atribuição, se
trata de um costume consagrado.”233
Como refere Miguel Metelo de Seixas234, embora não se conheça
nenhum documento que confirme o privilégio do uso da tiara com três coronéis,
vemos que este símbolo iconográfico é, na verdade, utilizado desde D. Tomás
de Almeida a D. Manuel Cerejeira “nas mais diversas manifestações, desde
pedras de armas até ex-libris, super-libros, papel de correspondência timbrado,
etc.”235. No entanto, arriscamos propôr que a adopção da tríplice tiara tenha
sido feita de forma progressiva e prudente e, com efeito, nos primeiros anos da
fundação patriarcal em Lisboa, o galero se tenha mantido como símbolo
máximo da representação do patriarca. Contudo, tendo como base os
elementos aqui reunidos, percebemos que o galero é substituido, a partir de,
sensivelmente, 1718, por uma tiara com um só coronel e duas sugestivas
faixas de pedras preciosas, como se pode observar no referido retrato atribuido
a Domenico Duprà e nos apontamentos do Palácio da Mitra, remodulado na
década de 1730236. A apropriação completa da tríplice tirara, no caso de D.
Tomás de Almeida, parece apenas ser feita na campa do Patriarca. Note-se
232

De referir que os cardeais romanos só podiam ostentar o barrete cardinalício – que de resto,
D. Tomás de Almeida também recebe, em 1738 – e o chapéu vermelho de quinze borlas.
233
Seixas, Miguel Metelo de – Os ornamentos exteriores na heráldica eclesiástica como
representação da hierarquia da Igreja Católica. In revista Lusíada. História. Lisboa, II Série, nº1
(2004), p.65 a 66.
234
Seixas, Miguel Metelo de – Op. Cit., p.65.
235
Não nos esqueçamos que a Tríplice Tiara representa um dos símbolos por excelência de S.
Pedro de Roma e dos Sumos Pontífices. C.f. Seixas, Miguel Metelo de – Op. Cit. p. 65 e 66.
236
Veja-se sobre o assunto: Matos dos Reis, Carlos – O Jardim de Santo Antão do Tojal.
Universidade de Coimbra: [s.n.], 2017. Dissertação de mestrado em Arte e Património,
apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra.
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que nem mesmo na cadeira patriarcal do segundo patriarca de Lisboa, a tiara
com três coroneis é utilizada (figura 197 e 198). Efetivamente, a partir dos
exemplos de mobiliário de assento dos Patriarcas, parece ser só a partir de D.
José Francisco de Mendoça (1725- 1808), quinto de seu título, que os três
coroneis são incorporados na tiara que representa o Patriarca, como se pode
ver nas figuras 199 a 201.
Acrescente-se, porém, que a utilização da “tríplice tiara” como símbolo
heráldico, no caso português, se distingue da Santa Sé, sendo as chaves
celestes substituídas por um ramo de oliveira e palma, como atesta o seguinte
excerto:
“Esta portada [ da basílica patriarcal] , que pela excellencia da
obra naõ pedia algum adorno, estava preciosamente armada.
Viaõ-se por cima da porta entre mutios (…) três medalhas
cobertas de ouro [onde se] viaõ em huma a Mitra sobre os
ramos da palma, e platano atadas com fitas de ouro, que saõ
as Armas da Santa Igreja Patriarcal, e na outra, as Armas do
Eminentissimo Patriarca.”237

Observe-se, ainda, uma última vez, o retrato feito a D. Tomás de
Almeida, “não raro atribuído a Vieira Lusitano”238 mas, mais recentemente,
atribuido a Doménico Duprà por Ayres de Carvalho, datando-o de 1718 (figura
192). Esta proposta é sustentata, não só, pelas simulitudes plásticas
encontradas entre o retrato e outras obras do artista mas, também, – e
sobretudo –, pelas semelhanças encontradas na credência que acompanha D.
Tomás de Almeida e uma outra, presente no estudo feito para um retrato de D.
João V, também executado por Duprà (figura 202) 239.
237

Machado, Inácio Barbosa – Op. Cit., Fol.152.
Pimentel, António – O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela
Real de São João Batista. In A encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São
João Batista, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 2013, p. 80 a 81. Veja-se, sobre o assunto: José de Monterroso
Teixeira – “Retrato de D. Tomás de Almeida, 1.º Patriarca de Lisboa”. In Triunfo do Barroco
[Catálogo de exposição], Lisboa, Fundação das Descobertas/CCB, 1993, pp. 239 a 240.
239
Pimentel, António – O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela
Real de São João Batista. In A encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São
João Batista, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 2013, p. 80 e 81.
238
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Todavia, ainda que as parecenças se revelem evidentes, observe-se que
o patriarca é retratado ostentando aquele que parece ser o barrete cardinalício
– o qual só recebe no ano de 1738, como atesta a Gazeta de Lisboa a 8 de
Maio do mesmo ano:
“ElRey nosso Senhor (…) no Domingo 27. De Abril, par-tiu de
tarde para Mafra, donde se restiuiu na quarta feira a esta
Cidade: e na terça feira 6. Do corrente deu audiencia a
MonSenhor Saccheti, filho dos Marquezes Saccheti, Romanos, que havia chegado no Sabado antecdente em huma nau
Ingleza ao porto de Lisboa, e trouxe o Barretre Cardinalicio ao
Emin.Senhor Cardeal Patriarca”240

Recorde-se que Duménico Duprà termina a sua missão como pintor régio
em 1731, ano em que abandona Portugal241. Portanto, se, de facto, D. Tomás
de Almeida se faz retratar com o barreto cardinalício, não será esta uma obra
executada após 1738 e, talvez, da autoria de Vieira Lusitano? Relativamente às
evidentes semelhanças patentes em ambas as credências que acompanham
D. João V e D. Tomás de Almeida, não será de descartar a possibilidade de
ambos os artistas – pertencentes aos mesmos circuitos de encomendas
artísticas – utilizarem os mesmos modelos de peças de mobiliário, muitos
destes disseminados pela gravura da escola francesa242, como aliás, vimos no
capítulo anterior.
Retomando as transcrições da Cerimonia da Sagração da Basílica de
Mafra, note-se que ao lado da cadeira patriarcal, ficavam “dois escabelos
pintados aos lados, encostados ao espaldar do docel, que todo era de brocado
carmesim com franjas de ouro.”

240

Gazeta de Lisboa – N.º 19 de 8 de Mayo de 1738, fol. 266. [consultado a 20 de Agoto de
2020,
disponível
em:
https://books.google.pt/books?id=mFZTAAAAYAAJ&pg=PA226&dq=barrete+cardinalicio+patria
rcha&hl=ptPT&sa=X&ved=2ahUKEwi1_s2xwM3sAhUKahQKHbhNAg4Q6AEwAnoECAAQAg#v
=onepage&q=barrete%20cardinalicio%20patriarcha&f=false]
241
Gonçalves, Susana – Op. Cit., p. 307.
242
E também da escola romana.
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Além do dossel – de brocado carmesim para o patriarca e de veludo
para família real – descrevem-se dois escabelos que ladeiam a sede patriarca,
como também acontece na planta da basílica patriarcal, (“10 – Os dous
escabellos, o 1º para o 1º Diacono à direita”).
Se remetermos a palavra à sua origem grega, o termo diácono pode
referir-se a um servo e ajudante, deixando o padre Rafael Bluteau claro que
uma das funções do diácono passava, exatamente, por “accommodar os
homens em seus lugares”243. Neste caso, os dois diáconos assistentes (sendo
o da direita o mais importante) seriam os responsáveis por acomodar e assistir
D. Tomás de Almeida durante complexo ritual cerimonial – entre vestir e despir
paramentos, etc.. A estes, destina-se, o escabelo: “assento razo ou estradinho
que se põe por baixo dos pés”

244

; uma discreta tipologia de mobiliário de

assento, sem braços e sem costas, colocada próxima da sede do bispo.
Ainda no plano do presbítero, como já referido, ficavam as quatro
cadeiras camerais destinadas à família real, distinguindo-se estas do assento
do patriarca pela armação e guarnição do assento – em veludo carmesim – e
pelo número de degraus: apenas três, sendo que, como já referido, ao patriarca
se destinam mais dois – móveis – para subir à cadeira pontifícia.
Como neste caso também acontece, “quando se faz alguma festa de
acção de graças, pelo nascimento de algum Príncipe ou de algum grande
benefício público (…) se muda o trono para a Capela mor para aí se cantar o
Te Deum laudamus”245. Por oposição, em ocasiões de menor formalidade e
aparato, “Na frente da Capella mór (…) [se localizavam] (…) as Tribunas de
Suas Magestades, e outras em que se acommoda a Familia Real para assistir
aos Officios divinos”.246
No plano da quadratura, ficava o prelado de D. Tomás de Almeida: uma
verdadeira corte eclesiástica à qual, seguindo o modelo de corte pontifícia, “não
faltava um sacro colégio de vinte e quatro principais, com hábito cardinalício, e
setenta e dois prelados, com hábito pretalício”247. Em 1730, sensivelmente no
243

Bluteau, Rafael – Op. Cit., fol. 435.
Bluteau, Rafael – Op. Cit., 527.
245
Gandra, Manuel J. – O Monumento de Mafra de A a Z. Câmara Municipal de Mafra: Rolo &
Filhos II, S.A. Mafra, 2006, p.38.
246
Machado, Inácio Barbosa – Op. Cit., Fol.150.
247
Real, Mário Guedes – O Paço dos Arcebispos. Lisboa: Oficina Gráf. de Ramos, Afonso &
Moita, 1962. P.7.
244
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mesmo ano das cerimónias em análise, refere-se, inclusivamente, que:
“O Patriarca oficia ali [ basílica patriarcal] regularmente todos
os domingos e nas festividades, acolitado por dezoito cónegos,
todos de mitra. O coro composto por cerca de trinta ou
quarenta beneficiados conserva a música do rito romano ou
seja sem sinfonia, mas entre o grande número de vozes que ali
se ouvem muitas se destacam por excelentes”248

Noutros momentos das cerimónias da sagração da basílica de Mafra,
refere-se, ainda, o uso de uma sede gestatória. António Filipe Pimentel afirma
que, além de outras óbvias mimetizações da corte pontifícia, o trono do
patriarca “replicava fielmente o do Pontífice”249, referindo-se à sede gestatória
existente no Museu da Sé Patriarcal de Lisboa (figura 203 a 205).
A sedia gestatoria é uma tipologia de mobiliário de assento reservada ao
Sumo Pontífice que, em procissões solenes, se transportava a ombros250 e,
noutros casos pontuais, se utilizava como uma espécie de (digníssima) liteira
que transportava o papa “á sua habitação”251. Esta prática – hoje em dia
dispensada pelos pontífices romanos – foi continuada de outros pontificados,
como disso são exemplo os dos Papas Silvestre I (314 - 335, figura 206) e
Clemente VII (1523 -1534, figura 207).
Assinale-se que, na figura 206, vê-se retratada a procissão do Papa
Silvestre I ao imperador Constantino, na qual se utilizou, efetivamente, uma
sedia gestatória252 (ainda que o desenho de Rafael se trate de uma
interpretação do século XVI e não de uma representação do século IV 253).
Observe-se, também, que o assento cerimonial representado por Rafael é, de

248

Chaves, Castelo Branco (trad.) – Op. Cit., p. 40.
C.f. Pimentel, António Filipe – Um Patriarca em Lamego: D. Tomás de Almeida. In Espaço,
Poder e Memória, A Catedral de Lamego. Lisboa: Centro de Estudos de História Religiosa,
Universidade Católica Portuguesa 2013, p. 166.
250
Pimentel, António – O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela
Real de São João Batista. In A encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São
João Batista, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 2013,p. 31.
251
Gazeta de Lisboa – N.º 42 de 18 de Fevereiro de 1826, fol.166.
252
C.f. Lingner, Richard – Procession of Pope Sylvester I. In Eye of the Beholder, Boston: ISGM
and Beacon Press, 2003, p.79.
253
A sede gestatória representada poderá tratar-se de uma representação anacrónica.
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resto, reproduzido no retrato do Papa Clemente VI (figura 207), feito por
Bugiardini, seu contemporâneo, onde, uma vez mais, se vêm esferas a
rematarem as costas e apoio de mão da peça.
Em 1717, com o objetivo de conferir ao estatuto de patriarca
prerrogativas únicas, D. João V requer ao Papa Clemente XI a apropriação de
insígnias e paramentos pontifícios, como o fano, falda e os sapatos de cruz
bordada254. Além destes, requerem-se outras honras que comparariam D.
Tomás de Almeida à dignidade de Cardeal-Arcebispo255 – ainda que não o
fosse –, a saber: “o uso da “cadeira gestatória” do [cardeal-] arcebispo de Paris
e os “abanos de plumas” do [cardeal-] arcebispo de Nápoles ”256.
O primeiro relato conhecido do uso da sede gestatória em Portugal
remonta a uma cerimónia ocorrida no interior da Basílica Patriarcal, em 1720,
onde se lê que o “trono tem os mesmos degraus e altura do sólio pontifício e
com a reserva da sedia gestatória”257. Dez anos depois, nas cerimónias de
Sagração da Basílica de Mafra, vemo-la colocada “sobre o suppedaneo do
Altar da parte da Epistola, voltada para o lado do Evangelho, sem escabellos
dos lados”, sendo utilizada no momento em que o patriarca “desceo do Solio
[da cadeira patriarca], e veyo diante do Altar (…) e subin-do ao lado da Epistola
se assentou na sede gestatória”258. Note-se, pois, que as sedes gestatória e
patriarca correspondem a duas tipologias de assento distintas, ainda que
comunguem do mesmo propósito de dignificação da imagem pontifical, como,
desde logo, se comprova na planta da Basílica de Mafra. Portanto, mais do que
um assento catedralício, a sede gestatória representa, no contexto português,
254

“Fano: Falda: veste talar, larga, comprida e com cauda de seda branca, usada pelo Papa nas
celebrações litúrgicas e consistórios. Fanhão [ou fano]: veste exclusiva do Papa. De seda com
riscas brancas e douradas, é constituída por duas romeiras sobrepostas, unidas no decote,
ambas de corte circular, mas sendo a de cima mais curta e com chanfradura nas costas,
orladas com galão de ouro e debruadas a arminho; à frente, apresenta uma cruz bordada a
ouro. É vestida entre a alva e o roquete ou a casula, mas deixando passar a romeira de cima a
cair sobre estes. Por privilégio único, o fanhão podia ser usado pelo Patriarca de Lisboa”.
Rocca, Sandra Vasco, Guedes e Natália Correia (coord.) – Op. Cit., p. 173.
255
Relembre-se que D. Tomás de Almeida só é nomeado cardeal-patriarca em 1737. Ressalvese, ainda, que o título de cardeal, per si, designa as dignidades eclesiásticas pertencentes ao
colégio dos cardeais, em Roma. O caso da nomeação dos patriarcas de Lisboa configura uma
(excecional) nomeação cardinalícia ipso facto. C.f. Seixas, Miguel Metelo de – Op. Cit., p.65.
256
Pimentel, António – O Núcleo do Museu Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela
Real de São João Batista. In A encomenda prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São
João Batista, Museu Nacional de Arte Antiga, Museu de São Roque – Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, 2013, p.31.
257
Pimentel, António – Op. Cit., p. 32.
258
Prado, Fr. João de São Joseph – Op. Cit., fol.26.
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uma prerrogativa excecional, advinda da Santa Sé.
A sede gestatória que se conserva no Museu do Tesouro da Patriarcal
ostenta, nos remates das extremidades das costas, as armas do 3º patriarca de
Lisboa, Francisco de Saldanha (1759-1776) (figura 208 e 209). Não será esta
esta sede, porventura, produzida no reinado de D. João V – como, de seguida,
documentação de época também parece esclarecer –, não se conhecendo,
tampouco, o paradeiro da cadeira gestatória reservada ao primeiro patriarca de
Lisboa, D. Tomás de Almeida. Ainda assim, esta peça revela-se fundamental à
compreensão da sua tipologia, inserida no contexto português a partir de 1717.
Por norma, as descrições de peças de mobiliário elaboradas na Época
Moderna revelam-se inquietantemente silenciosas quanto ao programa
decorativo e iconográfico, funcionalidade, etc. Contudo, Ignacio de Sousa
Menezes elabora, nas suas memórias (1793), uma riquíssima descrição da
sede gestatória, da qual se destaca o seguinte excerto:
“Para baixo mais destas trez credencias ficava a Séde
Gestatoria , bem defronte do Throno de S. Emimencia. Nam
me consta , que algum Principe use de Sede Gestatoria , depois do Summo Pontífice em Roma , se nam em Lisboa o
Eminentissimo Senhor Cardial Patriarcha ; porque sendo esta
Cathedral uma fiel representaçam da de Roma , quiz o Senhor
Rey D. Joam V. de gloriosa memória, que em nenhuma
circunstancia , por pequena que fosse lhe ficasse dissemilhante
fóra da Igreja , e da Europa talvez se-usa : como entre os
Gentios da Asia no tempo , que Vasco da Gama foi descobrir a
índia; aonde o Rey o-mandou conduzir desde Calecut athé
Pandarane em um andor ( costume das pessoas graves d‘
aquella terra ) a hombros de homens ; e em rigor este é o
ministerio da Séde Gestatoria : porém ella nam serve a S.
Eminência se nam como uma cadeira , que verda- deira , e
propriamente é ; feita de madeira , a qual em parte nenhuma
d‘esta obra apparece ; e de braços, em cuja extre- midade tem
duas grandes massanetas doiradas , a que se-possa apegar ,
para se-levantar a Pessoa , que se-tiver assentado : estes
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braços sam cobertos de veludo carmezim bordado de oiro : do
assento para baixo athé o cham tem trez palmos , e meyo de
altura ; pelo que fe-lhe-poem a diante um suppedaneo de dois
pequenos degráos também cobertos de ve-ludo, e agaluados
de oiro; toda esta parte do assento para baixo é cingida do
mesmo veludo, e todo bordado , penden-do-lhe um franjam do
mesmo oiro , que fica levantado do tham pouco menos de um
palmo; cuja altura nam estam em madeira os pés, postoque
deseobertos; mas sam guarnecidos de bronze muito bem
lavrado, e doirado; por de traz tem de altura sette palmos , e de
largura trez , e um quarto : esta mesma é a de todas as quatro
faces : sam as costas co-bertas da mesma fôrma, desde fima
athé rematar em baixo n‘ aquella altura , e com o mesmo
franjam , que torneja igualmente as mesmas faces : este panno
é também bordado e de forte recamado de oiro , que quasi
nada se vê de velu- do ; no mesmo bordado ha trez figuras :
em cima a do Sancto Espirito, desepedindo um resplandor em
toda a circunferên- cia ; por baixo d'esta, as Armas do
Eminentissimo Senhor Cardial Patriarcha Saldanha ; porque no
seu tempo foi feita esta obra; e mais abaixo, as Armas da
Basilica Patriarchal : por diante servem duas almofadas, uma
no assento , outra no en-costo , e sam também bordadas de
oiro; porém só nas extre- midades , a largura de dois ou trez
dedos, todo o resto do vam interior é veludo carmezim lizo : os
balaústes leteraes ao mesmo encosto sam coroados de suas
massanetas lavradas , e doiradas como as dos braços ;
fazendo companhia ao meyo circulo, que do pé d‘ ellas selevanta a rematar aquelle en-costo : finalmente nos quatro pés
tem suas grampas , em que pódem enfiar varais.”259
259

Menezes, Ignacio de Souza – Memórias históricas do Serenissimo Senhor Don Antonio
Principe da Beira. Segunda parte, em a qual se referem as acçõens de graças a Deos N.
Senhor, pelo felicissimo nascimento de Sua Alteza, e as festas publicas, com que este foi
aplaudido pelo Intendente Geral da Policia da Corte, e Reyno de Portugal; e pelos Fidalgos da
primeira Nobreza em seu lugar mencionados. Lisboa: Na Offic. De Jozé de Aquino Bulhoens,
1793, Cota: H.G. 5308 V., fols. 24 a 25. [consultado a 20 de Agosto de 2020, disponível em:
http://purl.pt/34931/2/]
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Note-se, desde logo, a preocupação em clarificar que não se conhecia o
uso da sede gestatória noutro ponto da Europa, “de-pois do Summo Pontífice
em Roma , se nam em Lisboa o Eminentissimo Senhor Cardial Patriarcha”.
Além disso, recorre-se, uma vez mais, aos feitos portugueses passados como
forma de justificar que o costume de carregar a ombros certas dignidades não
era estranho à história e costumes portugueses, reiterando-se que “no tempo
que Vasco da Gama foi descobrir a índia”; (…) o Rey o-mandou conduzir desde
Calecut athé Pandarane em um andor ( costume das pessoas graves d‘ aquella
terra ) a hombros de homens”. Terá sido esta, entre outras, a justificação dada
por D. João V ao Sumo Pontífice de então, de forma a requerer o uso deste
assento cerimonial?
Ignacio de Sousa Menezes deixa, ainda, claro que a cadeira ostenta “
(…) as Armas do Eminentissimo Senhor Cardial Patriarcha Saldanha ; porque
no seu tempo foi feita esta obra”. Embora pareçam não restar dúvidas quanto
ao facto de a sede gestatória em análise ter sido fabricada durante o
patriarcado de D. Francisco de Saldanha (1759 – 1776), substituindo, assim, a
que se destinou a D. Tomás de Almeida – potencialmente destruída pelos
efeitos do terramoto de 1755 – existem alguns aspetos que devem ser
considerados.
Desde logo, compete clarificar que nem todas as alfaias dos templos da
capital foram consumidas pelo cataclismo de 1755. Sabe-se, a partir dos
contributos de Sandra Costa Saldanha e de Celina Bastos, que foram
resgatadas dos escombros da Igreja Patriarcal Joanina várias alfaias litúrgicas,
entre as quais um número considerável de peças de ourivesaria, talha, pedra
etc.260. Não obstante, além do reaproveitamento de alfaias de vária ordem,
incumbem-se mestres entalhadores como Matias José de Faria, o seu irmão
Silvestre de Faria Lobo e, ainda, o pintor Francisco de Pais de reaproveitar e
fabricar novos objetos de culto para a nova Igreja Patriarcal, cujos projetos de
construção já em 1756 se efetivavam. Refira-se, inclusivamente, que em 1758,
Francisco de Pais é incumbido de substituir as insígnias do 2º patriarca de
Lisboa, D. José Manuel da Câmara de Atalaia, presentes nas tarjas de uma

260

Saldanha, Sandra Costa – Da Patriarcal na Cotovia à Capela Real da Ajuda (1755-1833), no
prelo.
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cadeira, pelas armas do seu sucessor, D. Francisco de Saldanha261. Ora, ainda
que a substituição das tarjas da cadeira referida diga respeito, provavelmente,
a uma sede patriarcal e, nem por isso, a uma sede gestatória, torna-se sensato
que nos sensibilizemos para o facto de ser potencialmente comum a
(re)utilização de mobiliário de assento entre Patriarcas – como a propósito dos
pontificados mais atuais ainda acontece.
Clarifica-se, também, que o uso da sede “nam serve a S. Eminência se
nam como uma cadeira [e não como cadeira que é transportada a ombros] ”,
facto que é, aliás, referido por alguns autores262 (ainda que sem referências
documentais como a aqui apresentada). Contudo, Alexandre Herculano, ao
ocupar-se da transcrição de documentação do século XVIII, deixa claro que,
pelo menos, a partir da nomeação de D. Tomás de Almeida a cardeal-patriarca
(1737), este tipo de sede foi, de facto, utilizada como uma cadeira gestatória.
Leia-se o seguinte excerto:
“Levado em triumpho na cadeira gestatoria aos hombros dos
moços de estrebaria, o Senhor Cardeal D. Tho-maz d'Almeida,
(?) primeiro Patriarcha de Lisboa, com as honras da purpura
prelaticia, ficava entendido de ora avante que á dignidade
de patriarcha pertenceria, por disposição infalível, o chapéu de
Cardeal”263

A transcrição de Alexandre Herculano revela-se preciosa porque parece
ser o único documento citado, até então, a atestar que, pelo menos no
patriarcado de D. Tomás de Almeida, a sede gestatória cumpria, efetivamente,
a sua primordial função de transporte a ombros. Já a descrição de Ignacio de
Sousa Menezes – puro elogio e exaltação feito aos antepassados do reino –
levanta algumas dúvidas, na medida em que, em simultâneo, engradece um
261

Saldanha, Sandra Costa – Da Patriarcal na Cotovia à Capela Real da Ajuda (1755-1833), no
prelo, pp. 16 a 17.
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Rocca, Sandra Vasco e Guedes, Natália Correia (coord.) – Op. Cit., p. 29. Apud. Pimentel,
António – Op. Cit., p. 32.
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Figueiredo, Fidelino – Cartas de Alexandre Herculano. In Revista de História, vol. 10, n.º 39.
Lisboa: Clássica Editora, (1921), p.261 [consultado a 20 de Agosto de 2020, disponível em:
https://books.google.pt/books?hl=ptPT&id=jIxVAAAAYAAJ&dq=Levado+em+triumpho+na+cadeira+gestatoria+aos+hombros&focus
=searchwithinvolume&q=hombros].
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dos grandes da história de Portugal – a quem o povo transportou a ombros –
de forma a exaltar a nobreza do Império, para, logo depois, afirmar que a sede
gestatória só podia ser utilizada como cadeira.
Convenha-se, contudo, que só a Santa poderia ter, eventualmente,
exercido controlo sobre a utilização do sacro objeto que, afinal, representava
um dos maiores símbolos da sua fundação, recomendado, com efeito,
possivelmente, a sua utilização apenas como cadeira – não sem que antes,
pelo menos uma vez, fosse transportada a ombros em ato solene. Por outro
lado, não se deverá esgotar, também, a hipótese de que o discurso de
Francisco de Souza Menezes tenha sido utilizado como fórmula que sublinha a
humildade do patriarca relativamente à Santa Sé.
Ainda sobre o excerto de Ignacio de Sousa, notem-se, também, as
referências feitas ao carácter funcional das “duas grandes massanetas
doiradas , [onde] (…) se-possa apegar , para se-levantar a Pessoa, que se-tiver
assentado” e ao programa iconográfico e materialidade empregues nas costas
da cadeira, que “por de traz, tem de altura sette palmos , e de largura trez , (…)
[sendo] as costas co-bertas da mesma fôrma, desde sima athé rematar em
baixo n‘ aquella altura , e com o mesmo franjam , que torneja igualmente as
mesmas faces : este panno é também bordado e de forte recamado de oiro ,
que quasi nada se vê de velu- do ; no mesmo bordado ha trez figuras : em cima
a do Sancto Espirito, desepedindo um resplandor em toda a circunferên- cia ;
por baixo d'esta, as Armas do Eminentissmo Senhor Cardial Patriarcha
Saldanha ; porque no seu tempo foi feita esta obra; e mais abaixo, as Armas da
Bafilica Patriarchal”. Observe-se, que os esquemas decorativo e iconográfico
aqui descritos são também utilizados na sede gestatória do Papa Pio VI (18001823)
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Conclusão

A presente dissertação deixa, finalmente, claro, que o mobiliário de
assento de duas das mais importantes figuras que representaram a monarquia
joanina – D. Tomás de Almeida e D. João V – assimilou duas correntes
artísticas distintas mas que, dicotomicamente, serviram o projeto de fabricação
da imagem de um reino que se ambicionava afirmar como potência de primeira
grandeza: de uma monarquia católica tão digna quanto a Santa Sé e tão
culturalmente e artisticamente moderna como a corte dos Cristianíssimos.
Relativamente à assimilação dos receituários advindos da Santa Sé,
tornou-se notório que as políticas diplomáticas estabelecidas entre D. João V e
os Sumos Pontífices, como forma de legitimar a monarquia portuguesa, se
revelaram essenciais à apropriação e introdução de diversas tipologias de
mobiliário destinadas ao ofício litúrgico e à demonstração de poder do cardealpatriarca: à imagem do Papa. Compreendeu-se, assim, que as peças de
mobiliário de assento analisadas comungam dos preceitos estilísticos
emanados da corte pontifícia, revelando-se inegável que a sede gestatória,
cadeira patriarcal, faldistórios, genuflexórios e outras tipologias de mobiliário
utilizadas nos mais importantes templos onde D. Tomás de Almeida oficiava,
fizeram parte do projeto de emulação da corte pontifícia: pelas suas estruturas
retas; de espaldar e assentos quadrangular e/ou retângular ou de espaldar reto
rematado com cachaço de robusta curva, com as pernas em secção cónica e
pela apropriação do programa decorativo que apenas varia entre brasões de
armas, tiaras e galeros episcopais, alguns motivos fitomórficos e entre figuras
celestes.
Todavia, num século em que, um pouco por toda a Europa, as espaldas,
pernas e pés do mobiliário de assento se vêm ritmados pela curva e
contracurva e pela sinuosidade ornamental da cultura artística francesa – com
grande notoriedade através da aplicação do gosto pitoresco – sublinha-se,
também, que a gramática estilística empregue no mobiliário de assento de São
Pedro de Roma se pautou por conservar um carácter plástico e formal mais
austero e secular, remontando aos modelos de sedes representadas, por
exemplo, por Rafael e Bugiardini.
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Tornou-se, pois, claro, que a reprodução, deliberada, das opções
estéticas perpetuadas ao longo de toda a história da cultura de S. Pedro de
Roma, operou, com efeito, na fabricação da imagem do poder da Igreja
Católica Romana, diferenciando-se estas, assim, das aplicadas nas cadeiras
reais das mais veneráveis potências católicas reinantes: do programa artístico
construído em torno da apropriação e reinterpretação da cultura oriental e dos
prazeres dos homens, explorados na corte Francesa ao longo dos governos de
Luís XIV, de Filipe II de Orleães e de Luís XIV.
Do estudo empegue ao plano Francês, sublinhamos que, para uma
análise e compreensão mais abrangentes daquele que foi um período que se
revelou fértil na produção de novos vocabulários que marcaram a cultura
artística de todo o Setecentos, é necessário que nos desvinculemos da
utilização, perentória, do termo “estilo”, substituindo-a pela noção de gosto, de
resto aplicada no século XVIII. A partir deste exercício, abrimos caminho para
uma historiografia capaz de tornar mais evidente que os formulários artísticos
produzidos ao longo dos governos de Luís XIV, Filipe II e de Luís XV – bem
como dos seguintes e antecedentes governantes – se confundem, misturam e
convivem em tempos distintos fixados pelas balizas cronológicas dos “estilos”
que os (in)definem. Neste sentido, tornou-se também evidente que França se
apropriou da cultura artística de outros contextos artísticos, como são os casos
das culturas da antiguidade clássica e oriental, reinterpretando e moldando
para o seu contexto artístico alguns dos seus motivos ornamentais e
decorativos.
Compreendeu-se, também, que o plano artístico e cultural joanino
introduziu e se apropriou dos vocabulários utilizados nos períodos dos
governos dos Bourbon de França, a partir de Luís XIV, como aliás, comprovou
a coleção dos retratos da Sala dos Tudescos do Palácio de Vila Viçosa e as
encomendas de D. João V, onde se destaca o trono real, objeto que salienta a
importância que o genre pittoresque desempenhou na fabricação da imagem –
modernizada e digna – de D. João V.
Finalizando, não poderá deixar de se apontar que o estudo, mais atento,
empregue ao universo do mobiliário de assento, se revela importantíssimo para
a compreensão do plano artístico português, podendo este servir como forma
de traçar e afinar questões relativas à autoria e datação de obras. Neste plano,
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a presente dissertação reveste-se de especial importância por trazer novos
contributos relacionados com a autoria e datação de obras importantíssimas no
panorama nacional, como é o caso da série dos retratos reais da Sala dos
Tudescos de Vila Viçosa e do retrato do cardeal-patriarca D. Tomás de
Almeida, presente no Mosteiro de São Vicente de Fora.
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“Dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen”
(“Onde se queimam livros, acaba-se queimando pessoas”)
Heinrich Heine (1792- 1856)

Figura 1 – Jean-Charles Delafosse, Cadeira de braços de gosto pitoresco; cadeiras de gosto à
antiga, c. 1787, Biblioteca do Instituto Nacional de História de Arte, Paris (fonte: Martin, MariePauline – L’ornement rocaille vs l’imaginaire à l’antique? In Ornements: chefs-d’œuvre de la
collection jacques doucet. Paris: Éditions Mare & Martin/INHA, 2014, p. 248)

Figura 2 – Jean Nocret, Retrato de Luís XIV e família real, 1670, Palácio de Versalhes (fonte:
http://collections.chateauversailles.fr/#1f80e08e-4c21-4073-8f89-879071531d75)

Figura 3 - Antoine Watteau, Peregrinação a Citara, 1717, Museu do Louvre, Paris (fonte:
https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/pilgrimage-cythera)

Figura 4 – Jean François de Troy, A meia de liga, 1724, Metropolitan Museum, Nova Iorque (
fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/438126?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce&amp;ft=Jean+Fran%c3%a7ois+de+Troy&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=5

Figura 5 – François Boucher, Hercules e Omphale, c.1730, The Pushkin State Museum of Fine
Arts, Moscovo (fonte:
http://www.artsmuseum.ru/data/fonds/europe_and_america/j/2001_3000/6626_Gerkules_i_Omf
ala/index.php?lang=en)

Figura 6 – Jacques de Lajoue, Jardim com figuras orientais, , c.1730-1740, National Trust,
Mansão de Waddesdon, Aylesbury (Reino Unido) ( fonte:
https://www.artuk.org/discover/artworks/neptunes-fountain-229392#)

Figura 7 – Jean Bernard Turreau ou Toro, Cartelas recentemente inventadas por J.B. Toro,
1716, Harris Brisbane Dick Fund, 1938, MetropolitanMuseum, Nova Iorque (fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/626580?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce

Figura 8 – Antoine Aveline, Momento de felicidade, 1736, National Gallery of Art, Washington,
D.C. (fonte: https://www.nga.gov/collection.html)

Figura 9 – François de Cuvilliés, Livro de peças de fantasia, Cártula com ruínas e
colunas, c. 1738 – 1745, Smithsonian Design Museum, Nova Iorque (fonte:
https://collection.cooperhewitt.org/objects/18238515/)

Figura 10 - Nicolas Arnoult, O rei de França, 1696, Biblioteca Nacional de França (fonte:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8406668k?rk=1609450

Figura 11 - Jâque Langlois, O rei, 1704, Biblioteca Nacional de França (fonte:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024590/f1.item.r=jacques%20langlois.zoom)

Figura 12 - Jâques Langlois, O rei aceita o testamento do rei católico Carlos II e declara o
Duque de Anjou rei de Espanha sob o nome de Filipe V, 1701, Biblioteca Nacional de França
(fonte: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b550024590/f1.item.r=jacques%20langlois.zoom

Figura 13 – Cadeira de braços, manufaturas de Gobelins, 118,5 x 69,3 x 78,5 cm, c.1690,
Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#39ca5c21-ae2c-4faa-bde2306d5a6d2e90)

Figura 14 – Simon Renard de Saint-André, Luís XIV visita as manufaturas de Gobelins, c.16671677, Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#81bd3981-721a-4d878a26-cf490f45afe1)

Figura 15 – Dolivar, A galeria dos espelhos com o trono e mobília de prata para receber o
embaixador do Sião em 1686, c.1686, Palácio de Versalhes (Fonte: Antoine Maës –
L’ameublement du salon d’Apollon, XVIIe-XVIIIe siècle . In Bulletin du Centre de recherche du
château de Versailles , Articles et études (2013), p.15 [em linha, consultado em 10 de
Setembro de 2020, disponível em : http://journals.openedition.org/crcv/12144])

Figura 16 – Fotomontagem, catálogo da exposição “Quand Versailles était meublé d’argent”
(Fonte: Antoine Maës – L’ameublement du salon d’Apollon, XVIIe-XVIIIe siècle . In Bulletin du
Centre de recherche du château de Versailles , Articles et étudesd (2013), p.47 [em linha,
consultado em 10 de Setembro de 2020, disponível em :
http://journals.openedition.org/crcv/12144])

Figura 17 – Salão de Apolo, exposição “Quand Versailles était meublé d’argent”, 2007, (fonte:
https://p1.storage.canalblog.com/23/86/455030/25859755.jpg)

Figura 18 – André Charles Boulle, cómoda, Nogueira folheada a ébano, marchetaria de latão e
carapaça de tartaruga, suportes de bronze dourado, mármore, c.1710- 1720, MetMuseum,
Nova Iorque (fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206990)

Figura 19 - André-Charles Boulle, Mobiliário de escritório e dois candelabros, 1715, Biblioteca
Nacional de França (fonte: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10537836b?rk=21459;2)

Figura 20 – Autor desconhecido, O regente Filipe, Duque de Orleãs e o seu filho Duque de
Chartres, c.1715, Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#814d56e105dd-4ded-ae0b-4d91d80a5779)

Figura 21 – Jean Berain, Ornamentos inventados por Jean Bérain, c.1711, V&A, Londres
(fonte: https://collections.vam.ac.uk/item/O845567/ornemens-inventez-par-jean-berainengraving-jean-berain-the/)

Figura 22 – Jean Berain, Ornamentos inventados por Jean Bérain, c.1711, V&A, Londres
(fonte: http://collections.vam.ac.uk/item/O845564/ornemens-inventez-par-jean-berainengraving-jean-berain-the/)

Figura 23 – Cadeira, Paris, c. 1700-1710, madeira de nogueira entalhada dourada, veludo,
encosto e assento em palhinha, 144.8 × 70.2 × 71.1 cm, Metropolitan Museum, Nova Iorque
(fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/194242).

Figura 24 – Cadeira (pormenor), Paris, c. 1700-1710, madeira de nogueira entalhada dourada,
veludo, encosto e assento em palhinha, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 25 – Cadeira (pormenor), Paris, c. 1700-1710, madeira de nogueira entalhada dourada,
veludo, encosto e assento em palhinha, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 26 – Cadeira (pormenor), Paris, c. 1700-1710, madeira de nogueira entalhada dourada,
veludo, encosto e assento em palhinha, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 27 – Hyacinthe Rigaud, Retrato de Luís XV, Rei de França, 1721, Palácio de Versalhes
(fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/1721__Louis_XV_%28Patrimonio_Nacional%29.jpg)

Figura 28 – (Pormenor), Hyacinthe Rigaud, Retrato de Luís XV, Rei de França, 1721, Palácio
de Versalhes

Figura 29 – Hyacinthe Rigaud, Retrato Luís XV, Rei de França, 1730, Palácio de Versalhes,
Paris (Fonte:http://collections.chateauversailles.fr/#a26e123f-7b85-43c5-ae97-decc1ac84097)

Figura 21 – Pormenor

Figura 30 – (Pormenores), Hyacinthe Rigaud, Retrato Luís XV, Rei de França, 1730, Palácio de
Versalhes, Paris

Figura 31 – Hyacinthe Rigaud, Retrato do pintor Pierre Mignard, 1691, Palácio de Versalhes,
(fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#8c2d9dad-6933-4bef-b65a-dbf63ea65468)

Figura 32 – Autor desconhecido, Retrato de Luís XIV e da família real, c.1715 – 1720, The
Wallace Colection, Londres, (fonte:
https://www.wallacecollection.org/media/images/Madame_de_Ventadour_with_Louis_XIV_and_
his_He.width-2000.jpg

Figura 33 – (Pormenor), Autor desconhecido, Retrato de Luís XIV e da família real, c.1715 –
1720, The Wallace Colection, Londres

Figura 34 – (Pormenor), Autor desconhecido, Retrato de Luís XIV e da família real, c.1715 –
1720, The Wallace Colection, Londres

Figura 35 – Pormenor de palmeta (Fonte: Singleton, Esther – French and English furniture
distinctive styles and periods described and illustrated (Classic Reprint). Forgotten Books, 2017,
p. 106)

Figura 36 –Baixo-relevo, palácio de Mínive, VII a.C. e elemento decorativo em ouro (Fonte:
Pérez, Abelardo López – La palmeta, imagen, divisa y encarnación de oriente. In Revista
de Arqueología, nº 305, Madrid (2006), p. 61.

Figura 37 – Cerâmica pintada, séculos IV e V, respetivamente (Fonte: Pérez, Abelardo López –
La palmeta, imagen, divisa y encarnación de oriente. In Revista de Arqueología, nº 305, Madrid
(2006), p. 62.

Figura 38 – Hyacinthe Rigaud, Retrato de Luís XIV, Rei de França, 1701, Museu do Louvre,
Paris (fonte: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/louis-xiv-1638-1715)

Figura 39 – (Pormenor), Hyacinthe Rigaud, Retrato de Luís XIV, Rei de França, 1701, Museu
do Louvre, Paris

Figura 40 - André Charles-Boulle, relógio, c. 1690, Metropolitan Museum, Nova Iorque (fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/202114)

Figura 41 – (Pormenor), André Charles-Boulle, relógio, c. 1690, Metropolitan Museum, Nova
Iorque

Figura 42 – François Stiémart, Retrato do cardeal André-Hercule Fleury, 1728, Palácio de
Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#15585f92-1ee3-4010-b765f19938d1ad6f)

Figura 43 – (Pormenor), François Stiémart, Retrato do cardeal André-Hercule Fleury, 1728,
Palácio de Versalhes

Figura 44 – Hyacinthe, Rigaud, Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, conde d’Argenson, [s.d.],
Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#05af4f24-3f67-4299-82601bc0ee549a7b)

Figura 45 – (Pormenor), Hyacinthe, Rigaud, Marc-Pierre de Voyer de Paulmy, conde
d’Argenson, [s.d.], Palácio de Versalhes

Figura 46 –Jean-Baptiste Monnoyer, manufatura de Beauvais, Oferenda a Baco, c.1688,
Metropolitan Museum, Nova Iorque (fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/206707?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce&amp;ft=Jean-Baptiste+Monnoyer&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=4)

Figura 47 – Autor desconhecido, manufatura de Beauvais, paisagem com palmeiras e pagode,
c. 1690-17000, Castelo de Montpoupon, Céré-la-Ronde (França) (fonte:
https://www.montpoupon.com/accueil/tapisserie-tagopade-montpoupon/

Figura 48 – Gabriel Huquier d’après Juste Aurèle Meissonnier, Desenhos de saleiros, c. 1730–
1735, Los Angeles, Getty Research Institute (Fonte: Tillerot, Isabelle –Oriente et Ornament,
L’espace à l’œuvre ou le lieu de la peintur.Paris: Éditions de la Maison des sciences de
l’homme, 2018, p.26.)

Figura 49 – François de Troy, Retrato de Luís XV e de Mariana de Espanha, 1723, Palácio Pitti,
Florença ( fonte:
https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Louis_XV_with_Marie_Anne_Victoire_d%27Espagne_by
_Fran%C3%A7ois_de_Troy,_Pitti.jpg)

Figura 50 – (Pormenor), François de Troy, Retrato de Luís XV e de Mariana de Espanha, 1723,
Palácio Pitti, Florença

Figura 51 – Carle Van Loo, Retrato de Maria Leszczinska, rainha de França, 1747, Palácio de
Versalhes (fonte: https://artsandculture.google.com/asset/0AGLoul4eZBqRw)

Figura 52 – (Pormenor), Carle Van Loo, Retrato de Maria Leszczinska, rainha de França,
1747, Palácio de Versalhes

Figura 53 – François de Troy, Retrato de Catarina de La Boissière, [s.d.] coleção de Didier
Aaron, Paris, New York & London (fonte: https://www.sothebys.com/en/buy/auction/2020/thedealers-eye-london/francois-de-troy-portrait-of-catherine-de-la)

Figura 54 – Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Canapé executado para o Conde de
Bierlenski, da Coroa da Polónia em 1735, c. 1742-48, Metropolitan Museum, Nova Iorque
(fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/377493)

Figura 55 – (Pormenor), Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Canapé executado para o Conde
de Bierlenski, da Coroa da Polónia em 1735, c. 1742-48, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 56 – Autor desconhecido, Neptuno e Anfitrite, [s.d.] Herculano (fonte:
https://www.visitpompeiivesuvius.com/en/herculaneum.)

Figura 57 – Jean Lepautre, desenho de ornamento, c. 1680, British Museum, Londres (fonte:
https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG35559.)

Figura 58 – (Pormenor), Jean Lepautre, desenho de ornamento, c. 1680, British Museum,
Londres (fonte: https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG35559.)

Figura 59 – Marco Marchetti da Faenza, composição decorativa com um sátiro alimentando um
grifo, c. 1560 - 1588, Museu Nacional de Arte Antiga

Figura 60 – Marco Marchetti da Faenza, motivos decorativos grotescos, c. 1566, Galleria
Comunale d’Arte, Faenza (fonte: https://www.flickr.com/photos/25831000@N08/24321726995/)

Figura 61 – Claude III Audran, teto pintado para um gabinete oval no Hôtel de la Comtesse de
Verrue em Paris, óleo sobre gesso montado sobre tela, 640 × 304 cm, c. 1720, Musée des Arts
decorationatifs, Paris (Fonte: Tillerot, Isabelle –Oriente et Ornament, L’espace à l’œuvre ou le
lieu de la peintur.Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018, p.12.)

Figura 62 – Claude III Audran, painel decorativo, c. 1730, Kunstbibliothek, Berlin (Fonte:
Tillerot, Isabelle –Oriente et Ornament, L’espace à l’œuvre ou le lieu de la peintur.Paris:
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018, p.11.)

Figura 63 – Pierre Josse Perrot, tapete de aparato de Luís XV, c. 1710-1720, The Cleveland
Museum of Art, Ohio. (fonte: https://www.clevelandart.org/art/1950.8)

Figura 64 – (Pormenor), Pierre Josse Perrot, tapete de aparato de Luís XV, c. 1710-1720, The
Cleveland Museum of Art, Ohio. (fonte: https://www.clevelandart.org/art/1950.8)

Figura 65 – Jean Ranc, Vertumos e Pomona, c. 1710-1720, National Gallery Australia. (fonte:
https://nga.gov.au/exhibition/frenchpainting/detail.cfm?IRN=126569)

Figura 66 – François Boucher, Chinoiserie, c.1750, Boijmans van Beuningen Museum,
Amesterdão (fonte: https://www.boijmans.nl/en/collection/in-depth/chinoiserie)

Figura 67 – Claude III Audran, painel pintado para um compartimento do Hôtel Peyrenc de
Moras em Paris, óleo sobre gesso montado sobre tela, 300 × 59 cm, c. 1724, Musée des Arts
decorationatifs, Paris (Fonte: Tillerot, Isabelle –Oriente et Ornament, L’espace à l’œuvre ou le
lieu de la peintur.Paris: Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018, p.11.)

Figura 68 – Claude III Audran, estudo para um teto, c. 1720, Nationalmuseum, Estocolmo
(Fonte: Tillerot, Isabelle –Oriente et Ornament, L’espace à l’œuvre ou le lieu de la peintur.Paris:
Éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2018, p.10.)

Figura 69 – Claude Audran III,[s.d.], Desenho para um teto, Metropolitan Museum, Nova Iorque
(fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/334772)

Figura 70 – Cadeira de braços, madeira de nogueira entalhada e encerada, 115 x 67 x 82 cm,
c.1700 a 1720, Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#1d565f39d48e-46f8-9437-ee4ceb3b1c68)

Figura 71 – (Pormenor) Cadeira de braços, madeira de nogueira entalhada e encerada, 115 x
67 x 82 cm, c.1700 a 1720, Palácio de Versalhes

Figura 72 – Louis-Michel van Loo, Retrato de Filipe V de Espanha e da família real, 1743,
Museu do Prado, Madrid (fonte:
http://www.museodelprado.es/imagen/alta_resolucion/P02283.jpg)

Figura 73 – (Pormenores) Louis-Michel van Loo, Retrato de Filipe V de Espanha e da família
real, 1743, Museu do Prado, Madrid

Figura 74 – Autor desconhecido, Regência do Duque de Orlens, Conselho de Ministros com o
Cardeal Fleury, 1716, Palácio de Versalhes (fonte:
http://collections.chateauversailles.fr/#1d565f39-d48e-46f8-9437-ee4ceb3b1c68)

Figura 75 – Nicolas Lancret, Concerto em Salão, c.1719-1720, Alte Pinakothek, Munique.
(fonte: https://www.sammlung.pinakothek.de/en/artwork/ZMLJAwXxJv/nicolas-lancret/konzertim-salon#&gid=1&pid=1)

Figura 76 – Nicolas Lancret, Concerto no Salão Oval do palácio Montmorency de Pierre Crozat,
c.1719-1720, DMA, Dalas (fonte: https://collections.dma.org/artwork/5325708).

Figura 77 – Cadeira de braços, madeira de carvalho entalhada e dourada, tapeçaria lisa de
damasco, 113,8x69,3,75,9 cm, c.1700 – 1730, Palácio de Versalhes (fonte:
http://collections.chateauversailles.fr/#c2b2c6a9-2edf-4a2e-9a67-eb9d2f82c8a6)

Figura 78 – Canapé, madeira de carvalho entalhada e dourada, tapeçaria lisa de damasco,
113,8x69,3,75,9 cm, c.1700 – 1730, Palácio de Versalhes, Versalhes (fonte:
http://collections.chateauversailles.fr/#01f5798f-dee8-45dd-91f6-f2682a4794e7)

Figura 79 – (Pormenor), Cadeira de braços, madeira de carvalho entalhada e dourada,
tapeçaria lisa de damasco, 113,8x69,3,75,9 cm, c.1700 – 1730, Palácio de Versalhes

Figura 80 – (Pormenor), Canapé, madeira de carvalho entalhada e dourada, tapeçaria lisa de
damasco, c.1700 – 1730, Palácio de Versalhes

Figura 81 - Jacques de La Lajoüe, Livro dos Vasos, [s.d.], Metropolitan Museum, Nova Iorque
(fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/429220?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce&amp;ft=la+Joue&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=3)

Figura 82 - Jacques de Lajoüe , O palácio de Plutão, Livro novo de doze peças de fantasia,
c.1735 (fonte: Toutain-Quittelier, Valentine – Le dragon dans le culture visuelle rocaille. Enjeux
et conditions d’une acclimatation por la gravure. In Nouvelles de l’estampe, 2019, p.8,)

Figura 83 – Juste-Aurèle Meissonnier, Projeto de um grande candelabro de braços para o Rei,
Quinto livro de ornamentos, [s.d.] (fonte: Toutain-Quittelier, Valentine – Le dragon dans le
culture visuelle rocaille. Enjeux et conditions d’une acclimatation por la gravure. In Nouvelles de
l’estampe, 262 (2019),) p.8)

Figura 84 – Nicolas Pineau, Desenho de uma mesa para um Salão, [s.d], Nicolas Pineau
(Fonte:
http://www.omnia.ie/index.php?navigation_function=2&navigation_item=%2F2064108%2FMuse
u_ProvidedCHO_Kunstbibliothek__Staatliche_Museen_zu_Berlin_914061&repid=1)

Figura 85 – Michel Ange Slodtz e Paul Ambroise-Slodtz, Cova de Irene, c.1740-1750, Biblioteca
Nacional de França (fonte: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b531130141?rk=214593;2)

Figura 86 – Michel Ange Slodtz e Paul Ambroise-Slodtz, Arco do triunfo, c.1740-1750,
Biblioteca Nacional de França (fonte:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53113008d?rk=751076;4)

Figura 87 – Michel-Ange Slodtz e Paul Ambroise-Slodtz, vaso de perfume, 60,5x46,5x29,5 cm,
1736-1743, Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#3b4b493b-05c64244-b143-c8e5766f0d68

Figura 88 – Paul-Ambroise Slodtz, Dragão, 1732, Museu do Louvre, Paris (Fonte:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paul-Ambroise_Slodtz_-_Dragon.jpg)

Figura 89 –Charles Le Brun, Apoteose de Luís XIV, 1677, MFAB, Budapeste (fonte:
https://www.mfab.hu/artworks/apotheosis-of-louis-xiv/

Figura 90 – Jean-Bernard-Honoré Turreau ou Toro, Cartelas recentemente inventadas por J.B.
Toro, c.1716, Harris Brisbane Dick Fund, 1938, Metropolitan Museum, Nova Iorque (fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/626580?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce&amp;ft=Jean+Bernard+Toro&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=3)

Figura 91 – Jean-Bernard-Honoré Turreau ou Toro, Livro de mesas de diversas formas, c.1716,
Harris Brisbane Dick Fund, 1938, Metropolitan Museum, Nova Iorque (fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/626753?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce&amp;ft=Jean+Bernard+Toro&amp;offset=20&amp;rpp=20&amp;pos=37)

Fig. 92 – (Pormenor), Jean-Bernard-Honoré Turreau ou Toro, Livro de mesas de diversas
formas, c.1716,
Harris Brisbane Dick Fund, 1938, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 93 – Jean-Bernard-Honoré Turreau ou Toro, Quatro mascaras grotescas, um escudo e
um grifo, c.1716,
Royal Academy of Arts (fonte: https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/fourgrotesque-masks-a-shield-and-a-griffin?form=objects&index=8&tag=laughing&total_entries=11)

Figura 94 – Jean-Baptiste van Loo, Luís XV, Rei de França e Navarra, c.1726-1727, Palácio de
Versailles (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#8660ac07-24ae-45a4-8439a317d826d61c.)

Figura 95 – (Pormenor), Jean-Baptiste van Loo, Luís XV, Rei de França e Navarra, c.17261727, Palácio de Versailles

Figura 96 – Jean Baptiste Van Lo, Retrato de Maria Leszczyńska, mulher de Luís XV de
França, c.1725-1730, Palácio de Augustusburg, Brühl (fonte:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Marie_Leszczy%C5%84ska_by_LouisMichel_van_Loo.jpg)

Figura 97 – (Pormenor), Jean Baptiste Van Lo, Retrato de Maria Leszczyńska, mulher de Luís
XV de França, c.1725-1730, Palácio de Augustusburg, Brühl

Figura 98 – Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Canapé executado para o Conte de
Bierlenski, da Coroa da Polónia em 1735, c. 1742-48, Metropolitan Museum, Nova Iorque
(fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/377493)

Figura 99 – (Pormenor), Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Canapé executado para o Conte
de Bierlenski, da Coroa da Polónia em 1735, c. 1742-48, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 100 – (Pormenor), Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Canapé executado para o
Conte de Bierlenski, da Coroa da Polónia em 1735, c. 1742-48, Metropolitan Museum, Nova
Iorque

Figura 101 – Cadeira de braços, madeira de faia entalhada e dourada, damasco azul,
109.9x74.9x59,7cm, c.1750, Metropolitan Museum, Nova Iorque (Fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/198943)

Figuras 102 e 103 – (Pormenores), Cadeira de braços, madeira de faia entalhada e dourada,
damasco azul, c.1750, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 104 – Cadeira de braços, madeira de faia entalhada, dourada e pintada, capas de seda
amarela, 106,2x78x75,5cm, c.1740, V&A, Londres (Fonte:
http://collections.vam.ac.uk/item/O129655/armchair-unknown/)

Figura 105 – (Pormenor), Cadeira de braços, madeira de faia entalhada, dourada e pintada,
capas de seda amarela, 106,2x78x75,5cm, c.1740, V&A, Londres

Figura 106 – Cadeira de Braços, madeira de faia entalhada e dourada, 104,5 x 74,5 x 77 cm,
Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#517a1bec-9365-4836-a1e88cdb5596324a)

Figuras 107 e 108 – (Pormenores), Cadeira de Braços, madeira de faia entalhada e dourada,
104,5 x 74,5 x 77 cm, Palácio de Versalhes

Figura 109 – (Pormenor), Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Canapé executado para o
Conte de Bierlenski, da Coroa da Polónia em 1735, c. 1742-48, Metropolitan Museum, Nova
Iorque

Figura 110 – (Pormenor), Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Canapé executado para o
Conte de Bierlenski, da Coroa da Polónia em 1735, c. 1742-48, Metropolitan Museum, Nova
Iorque

Figura 111 – Oeuvre Juste-Aurèle Meissonnier, Projeto de porta de apartamento feito para a
Baroneza de Bezenval (1730-1734), 1ª Placa, 1740, Cooper Hewitt Smithsonian Design
Museum, Nova Iorque (Fonte: https://collection.cooperhewitt.org/objects/18222677/)

Figura 112 – (Pormenores), Oeuvre Juste-Aurèle Meissonnier, Projeto de porta de apartamento
feito para a Baroneza de Bezenval (1730-1734), 1ª Placa, 1740, Cooper Hewitt Smithsonian
Design Museum, Nova Iorque

Figura 113 – (Pormenores), Oeuvre Juste-Aurèle Meissonnier, Projeto de porta de apartamento
feito para a Baroneza de Bezenval (1730-1734), 1ª Placa, 1740, Cooper Hewitt Smithsonian
Design Museum, Nova Iorque

Figura 114 – Cadeira de braços, madeira de nogueira entalhada e dourada, seda, 104,5 x 74,5
x 77 cm, c.1720-1725, Palácio de Versalhes (fonte:
http://collections.chateauversailles.fr/#ceb3b2e4-0ea9-4c81-85ba-7820ce30e9e3)

Figura 115 – (Pormenores), Cadeira de braços, madeira de nogueira entalhada e dourada,
seda, 1720-1725, Palácio de Versalhes

Figura 116 – Tamborete de tesoura, madeira de faia entalhada e dourada, damasco carmesim,
1735-39, Palácio de Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#0e38bc2a-88584d41-a801-4e8206834360)

Figura 117 – Tamborete, madeira de faia entalhada e dourada, veludo e fio de outro,
55x68x55.5cm, c.1747, Palácio de Versalhes (fonte:
http://collections.chateauversailles.fr/#6360c51b-1229-4263-a970-120c023e0f2f)

Figura 118 – (Pormenores), Tamborete, madeira de faia entalhada e dourada, veludo e fio de
outro, 55x68x55.5cm, c.1747, Palácio de Versalhes

Figura 119 – (Pormenor), Cadeira de braços, madeira de faia entalhada e dourada, damasco
azul, c.1750, Metropolitan Museum, Nova Iorque

Figura 120 – Daniel Govaers, caixa de tabaco, ouro, diamantes e esmeraldas, 1726-27, Museu
do Louvre, Paris (fonte: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/tobacco-box)

Figura 121 – Sébastien-Antoine Slodtz e Paul-Ambroise Slodtz, Trono para Luís XV, 1743,
Biblioteca Nacional de França (fonte: Fuhring, Peter – Conceber as artes decorativas.
Desenhos franceses do século XVIII. Lisboa: Fundação Calouste Hulbenkian, 2005, p.145.

Figura 122 – (Pormenor), Sébastien-Antoine Slodtz e Paul-Ambroise Slodtz, Trono para Luís
XV, 1743, Biblioteca Nacional de França

Figura 123 – (Pormenor), Sébastien-Antoine Slodtz e Paul-Ambroise Slodtz, Trono para Luís
XV, 1743, Biblioteca Nacional de França

Figura 124 – Cadeira de Braços, madeira entalhada e dourada, 1755 – 1759, Museu do Louvre,
Patis (fonte: https://www.louvre.fr/en/oeuvre-notices/set-four-fauteuil-la-reine-armchairs

Figura 125 – Alto da Ajuda, início do reinado de D. José I (fonte: Lemos, Diogo – A Real
Barraca da Ajuda, mapeamento e reconstituição históricos. Universidade de Coimbra: [s.n],
2019. Dissertação de mestrado integrado em Arquitetura, apresentada à Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, p. 56.)

Figura 126 – Sobreposição da planta existente da designada Barraca da Ajuda sobre imagem
de satélite. (fonte: Lemos, Diogo – A Real Barraca da Ajuda, mapeamento e reconstituição
históricos. Universidade de Coimbra: [s.n], 2019. Dissertação de mestrado integrado em
Arquitetura, apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra,
p. 65.)

Figura 127 – Palácio de Vila Viçosa, Sala dos Tudescos (fonte:
https://www.viaverde.pt/particulares/Viagens-Vantagens/Descobrir-Portugal/Artigos/seguindoos-passos-dos-duques)

Figura 128 – Giorgio Domenico Duprà, Retrato de D. João V, c.1725-1729, Palácio de Vila
Viçosa (fonte: ©Fundação da Casa de Bragança).

Figura 129 – Giorgio Domenico Duprà, Retrato príncipe do Brasil D. José, c.1725-1729, Palácio
de Vila Viçosa (fonte: ©Fundação da Casa de Bragança).
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Figura 130 – Giorgio Domenico Duprà, Retrato do Infante D. João, c.1725-1729, Palácio de Vila
Viçosa (fonte: ©Fundação da Casa de Bragança).

Figura 131 – Giorgio Domenico Duprà, Retrato do Infante D. Pedro e da Infanta D. Maria
Bárbara, c.1725-1729, Palácio de Vila Viçosa (fonte: ©Fundação da Casa de Bragança).

Figura 132 – (Pormenor), Giorgio Domenico Duprà, Retrato do Infante D. Pedro e da Infanta D.
Maria Bárbara, c.1725-1729, Palácio de Vila Viçosa

Figura 133 – (Pormenor), Giorgio Domenico Duprà, Retrato do Infante D. Pedro e da Infanta D.
Maria Bárbara, c.1725-1729, Palácio de Vila Viçosa

Figura 134 – André-Charles Boulle, armário, madeira de ébano, marchetaria de tartaruga e
cobre, bronze cinzelado e dourado, 112x90x43,7, c. 1725 a 1729, Palácio de Versalhes ( fonte:
http://collections.chateauversailles.fr/#aae19ff3-1451-45d2-93fa-ae269a707c7d)

Figura 135 – (Pormenor), André-Charles Boulle, armário, madeira de ébano, marchetaria de
tartaruga e cobre, bronze cinzelado e dourado, 112x90x43,7, c. 1725 a 1729, Palácio de
Versalhes

Figura 136 – (Pormenor), Giorgio Domenico Duprà, Retrato do Infante D. João, c.1725-1729,
Palácio de Vila Viçosa

Figura 137 – (Pormenor), Giorgio Domenico Duprà, Retrato do Infante D. João, c.1725-1729,
Palácio de Vila Viçosa

Figura 138 – Jean-Baptiste van Loo Luis XV, Rei de França e Navarra, c.1726-1727, Palácio de
Versailles (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#8660ac07-24ae-45a4-8439a317d826d61c.)

Figura 139 – (Pormenores), Credências que acompanham D. José (Giorgio Domenico Duprà,
Retrato príncipe do Brasil D. José, c.1725-1729, Palácio de Vila Viçosa) e Luís XV (JeanBaptiste van Loo Luis XV, Rei de França e Navarra, c.1726-1727, Palácio de Versailles)
respetivamente.

Figura 140 – Gravura, Nicolas Larmessin, Retrato de Luís XV, Rei de Franca e de Navarra,
[s.d.], , Biblioteca Nacional de França: (fonte:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8408614n.item)

Figura 141 – Jean Baptiste Van Loo, Retrato de Maria Leszczyńska, mulher de Luís XV de
França, c.1725-1730, Palácio de Augustusburg, Brühl (fonte:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Marie_Leszczy%C5%84ska_by_LouisMichel_van_Loo.jpg)

´

Figura 142 – Nicolas Larmessin, Retrato de Maria Leczinska, [s.d.], Biblioteca Nacional de
França (fonte: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8408614n.item)

Figura 143 – (Pormenores), credências que acompanham Maria Leszczyńska (Jean Baptiste
Van Loo, Retrato de Maria Leszczyńska, mulher de Luís XV de França, c.1725-1730, Palácio
de Augustusburg, Brühl) e D. João V (Giorgio Domenico Duprà, Retrato de D. João V, c.17251729, Palácio de Vila Viçosa ), respetivamente

Figura 144 – Jean Bernard Turreau ou Toro, Cartelas recentemente inventadas por J.B. Toro,
c.1716, Harris Brisbane Dick Fund, 1938, Metropolitan Museum (Fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/626580?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce&amp;ft=Jean+Bernard+Toro&amp;offset=0&amp;rpp=20&amp;pos=3)

Fig. 145 – Jean Bernard Turreau ou Toro, Livro de mesas de diversas formas, c.1716, ,
Harris Brisbane Dick Fund, 1938, MetMuseum, (Fonte:
https://www.metmuseum.org/art/collection/search/626753?searchField=All&amp;sortBy=Releva
nce&amp;ft=Jean+Bernard+Toro&amp;offset=20&amp;rpp=20&amp;pos=37)

Fig. 146 – (Pormenor), Jean Bernard Turreau ou Toro, Livro de mesas de diversas formas,
c.1716,
Harris Brisbane Dick Fund, 1938, MetMuseum,

Figura 147 – Jean Bernard Turreau ou Toro, Quatro mascaras grotescas, um escudo e um
grifo, c.1716,
Royal Academy of Arts, (Fonte: https://www.royalacademy.org.uk/art-artists/work-of-art/fourgrotesque-masks-a-shield-and-a-griffin?form=objects&index=8&tag=laughing&total_entries=11)

Figura 148 - Giotto, S. Francisco diante do Sultão, c.1297-1300, Museus do Basílica Superior,
Assis. (Fonte: https://www.amazon.com/Piccolomini-Canonizes-Catherine-BernardinoPinturicchio/dp/B017TFN9MO)

Figura 149 - Pinturicchio, Papa Anenas Piccolomini canoniza Catarina de Siena, c.1502-1507,
Museus do Vaticano, Biblioteca Piccolomini, Siena. (Fonte:
https://www.amazon.com/Piccolomini-Canonizes-Catherine-BernardinoPinturicchio/dp/B017TFN9MO)

Figura 150 – Autor desconhecido, Livro das Cronicas de Inglaterra, c.1431, Biblioteca Nacional
de França (Fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/be/Henry_VI_est_sacr%C3%A9_%C3%A0_
Paris.jpg)

Figura 151 – Jean Bellegambe, The Le Cellier Altarpiece, c.1509, Metropolitan Museum, Nova
Iorque (Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/435638)

Figura 152 – Cátedras episcopais, exposição “Na rota das Catedrais, Construções [d]e
Identidades”, 18 de Junho a 30 de Setembro de 2018, Palácio da Ajuda, (fonte: fotografia
cedida por Sandra Costa Saldanha)

Figura 153 – Juste-Aurêle Meissonnier, Projeto de um trono para o rei João V de Portugal, vista
de frente, 1728, Biblioteca Nacional de França (fonte:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10050725x.r=JusteAur%C3%A8le%20Meissonnier?rk=429
18;4)

Figura 154 – Juste-Aurêle Meissonnier, Projeto de um trono para o rei João V de Portugal, vista
lateral, Biblioteca Nacional de França (fonte:
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10050735b.r=JusteAur%C3%A8le%20Meissonnier?rk=21459;2#)

Figura 155 – (Pormenor), Juste-Aurêle Meissonnier, Projeto de um trono para o rei João
V de Portugal, vista de frente, 1728, Biblioteca Nacional de França

Figura 156 – (Pormenor), Juste-Aurêle Meissonnier, Projeto de um trono para o rei João V de
Portugal, vista lateral, Biblioteca Nacional de França

Figura 157 – (Pormenor), Juste-Aurêle Meissonnier, Projeto de um trono para o rei João
V de Portugal, vista de frente, 1728, Biblioteca Nacional de França

Figura 158 – Moeda, ouro, 36mm, 12800 Réis português, data de emissão:
(http://www.coinfactswiki.com/wiki/Portugal_1724_12800_reis)

Figura 159 – Jean-Baptiste van Loo, Retrato de Maira Leszczyńk, c.1725, Palácio de Versalhes
(fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#009b0c0b-0fcc-4902-9fe4-340fa6491ce4)

Figura 160 – (Pormenor), Jean-Baptiste van Loo, Retrato de Maira Leszczyńk, c.1725, Palácio
de Versalhes

Figura 161 – Gravura, François Harrewÿn, D. João V, Rei de Portugal, [s.d.], Museu Virtual das
Belas Artes, Lisboa (fonte:
http://museuvirtual.belasartes.ulisboa.pt/gravura/detail.php?dl=0&inv=FBAUL/285/GA

Figura 162 – Gravura, autor desconhecido, D. João V, Rei de Portugal e do Algarve [s.d.].
(fonte: http://www.bildindex.de/dokumente/html/obj33904213...)

Figura 163 – Jean-Baptiste Debret, Retrato de D. João VI, 1817, Museu Nacional de Belas
Artes, Rio de Janeiro, (fonte: https://mnba.gov.br/portal/component/k2/item/60-retrato-de-domjoao-vi.html)

Figura 164 – Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Projeto de um tremó e espelho feito para
Portugal, 1742-1748 (fonte:https://collection.cooperhewitt.org/objects/18222689/

Figura 165 – Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier,, tremó e espelho feito para Portugal, 17421748 (https://collection.cooperhewitt.org/objects/18222695/)

Figura 166 – (Pormenor), Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Projeto de um tremó e espelho
feito para Portugal, 1742-1748

Figura 167 – (Pormenor), Oeuvre de Juste-Aurele Meissonnier, Projeto de um tremó e espelho
feito para Portugal, 1742-1748

Figura 168 – Cadeira de Braços, marroquim (couro), 1,1m x 0.69cm x 0.56 cm, c. 1710 – 1720,
Museu do Louvre, Paris (fonte:https://www.louvre.fr/oeuvre-notices/paire-de-fauteuils-la-reine-1

Figura 169 – Francisco Vieira de Matos (Vieira Lusitano), Retrato do infante D. Pedro, 1745,
Palácio de Mafra, Mafra (fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Principe_D._Jos%C3%A9_Pierre_Antoin
e_Quillard.jpg)

Figura 170 – Autor desconhecido, Retrato de um ministro de Luís XV, [s.d.], Palácio de
Versalhes, Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#73ac06c4-faab-4f00-ada5d564a4e8ae17)

Figura 171 – Pintura a óleo, Jean-Baptiste van Loo, Retrato de Luís XV, c.1721, Palácio de
Versalhes (fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#024f9bf5-72df-4645-b9f6ecbf3a664dd4)

Figura 172 – Autor Desconhecido, Planta da basílica da Patriarcal, [s.d.], Biblioteca do Palácio
Nacional da Ajuda, Lisboa (fonte: Vale, Teresa Leonor (coord.) – De Roma para Lisboa, Um
álbum para o Rei Magnânimo. Catálogo da exposição temporária. Lisboa, Santa Casa da
Misericórdia de Lisboa, Museu de São Roque / Scribe Produções Culturais, Lda., 2015, p.50

Figura 173 – Legenda dos diferentes tipos de assento, Autor Desconhecido, Planta da basílica
da Patriarcal, [s.d.], Biblioteca do Palácio Nacional da Ajuda, Lisboa (página seguinte)

4 - Plano do Presbyterio
8 - A Cadeira Patriarchal
10 – Os dous escabellos, o 1º para o 1º Diacono à direita
11- O escabelo, ou faldisterio do Presbytero Asssistente quando
ali estiver
13- O plano da quadratura
14 – O mesmo plano, mas fora da quadratura, que já não he
coberto de panno verde
15- Os bancos para os Principais forrados de razes encarnados, o
da parte do Evangelho para os Primarios e Presbyteros, o da
parte da Epistola para os Diaconos
21 – O banco de panno verde com postegral e degrao para os
Principaes do Solo
56 – Doze bancos sem postegral nem abertura, ou degrão e de
pão santo para os Cappellaes Cantores

Figura 174 – Guilherme Derbie, Explicação da Planta da Capellamor, e Igreja de Mafra, na
manhã da sagração, dia 22 de Outubro de 1730, [s.d] Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa
(fonte:
http://catalogo.bnportugal.gov.pt/ipac20/ipac.jsp?profile=bn&source=~!bnp&view=subscriptions
ummary&uri=full=3100024~!1957497~!2&ri=1&aspect=subtab13&menu=search&ipp=20&spp=2
0&staffonly=&term=lus%C3%83%C2%ADadas&index=.TW&uindex=&aspect=subtab13&menu
=search&ri=1)

2 – Throno do E.Lmo Patriarcha

11- Genunflexorio de S.Ill

mo

de

3 – Throno de S.Mag e Altezas

a

8 – A sedia gestatoria

de

14 – Coxins p. S.mag. e Altezas ajoelharem.

Figura 175 – Guilherme Derbie, Explicação da Planta da Capellamor, e Igreja de Mafra, na
manhã da sagração, dia 22 de Outubro de 1730, [s.d] Biblioteca Nacional de Portugal, Lisboa

Figura 176 –Autor desconhecido, Papa Pío X asiste a missa celebrada por o Cardeal
Secretario de Estado, Rafael Merry del Val, momento de Consagração (fonte:
https://liturgia.mforos.com/1714978/12312190-san-pio-x-sarto/?pag=2)

Figura 177 – Faldistório, Ferro, latão e couro, 95 x 67 x 50.5cm, c.1725-1730, Palácio Nacional
de Mafra (fonte:
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=993671)

Figura 178 – Faldistório, Ferro, latão e couro, altura: 95 x 67,5 x 50.5cm, c.1725-1730, Palácio
Nacional de Mafra, Mafra (fonte:
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=993671)

Figura 179 Faldistório, Ferro, latão dourado, fio metálico prateado e dourado, seda, altura: 85 x
66,5 x 54cm, c.1744-1749, Museu de S. Roque, Lisboa (fonte:
https://www.incm.pt/portal/arquivo/livros/gratuitos/MNAA_AEncomendaProdigiosa_PT-EN.pdf)

Figura 180 – Faldistório, Ferro, bronze e couro, altura: 89x l63 x 47,6 cm, séc. XIX, Palácio
Nacional de Sintra, Sintra (fonte:
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=1006589)

Figura 181 – Faldistório, Ferro e couro, altura: 91 x 71 x 52 cm, [s.d.], Museu Abade de Baçal,
Bragança (fonte:
http://www.matriznet.dgpc.pt/MatrizNet/Objectos/ObjectosConsultar.aspx?IdReg=35548)

Figura 182 - Afresco, Melozzo da Forlì, Papa Sisto IV nomeia Bartolommeo Platina como
Diretor da Biblioteca Vaticana, c.1477, Museus do Vaticano, Vaticano. (Fonte:
http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/de/collezioni/musei/la-pinacoteca/sala-iv--secolo-xv-xvi/melozzo-da-forli--sisto-iv-nomina-bartolomeo-platina-prefettode.html#&gid=1&pid=1)

Figura 183 – Pano de Faldistório, Giuliano Saturni ,Seda com fio de prata dourada, bordada a
ouro, c.1744-1749, Museu de S. Roque, Lisboa (fotografia do autor)

Figura 184 – Autor desconhecido, Pío X celebrando missa, 1906 (fonte:
https://liturgia.mforos.com/1714978/12312190-san-pio-x-sarto/?pag=2)

Figura 185 – Faldistório de D. Francisco de Saldanha, madeira entalhada e dourada, Museu
dos Patriarcas, Lisboa (fonte: fotografia cedida por Sandra Costa Saldanha)

Figura 186 – Agostino Masucci, Retrato do Papa Clemente XII, c.1730, Roma. (Fonte:
https://www.the-saleroom.com/en-us/auction-catalogues/art-coins-roma/catalogue-idsrac10007/lot-4dc62d86-1c35-4362-8b66-a56100af1114

Figura 187 – Pierre Subleyras, Retrato do Papa Bento XIV, c.1741, Palácio de Versalhes
(fonte: http://collections.chateauversailles.fr/#072c827d-5b73-41c9-8358-fc4fb0fc7e83)

Figura 188 – Anton Raphael Mengs, Retrato do Papa Clemente XIII, c.1755, Pinacoteca
Nacional de Bolonha (fonte:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Anton_Raphael_Mengs_%2817281779%29_-_Portret_van_paus_Clemens_XIII_%281758%29__Bologna_Pinacoteca_Nazionale_-_26-04-2012_9-53-03.jpg )

Figura 189 – Francisco Vieira de Matos, Retrato de D. Tomás de Almeida, [s.d], Gabinete de
estampas do Museu Nacional de Arte Antiga, Lisboa. (Fonte: Foto de Luísa Oliveira –
DGPC/DDF)

Figura 190 – Autor desconhecido, Papa Pio X no Pátio da Pinha em Roma. 11 de Julho de
1904 ,1904 (fonte: https://liturgia.mforos.com/1714978/12312190-san-pio-x-sarto/?pag=2)

Figura 191 – Selo de D. Tomás de Almeida, 1718, Arquivo Municipal de Sintra, Igreja Paroquial
de Nossa Senhora da Misericórdia de Belas (fonte:
http://solaresebrasoes.blogspot.com/2015/08/armas-do-cardeal-patriarca-de-lisboa-d.html)

Figura 192 – Pintura a óleo, Domenico Duprà (atrib.), Retrato de D. Tomás de Almeida, 1718,
Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa. (fonte: Matos dos Reis, Carlos – O Jardim de Santo
Antão do Tojal. Universidade de Coimbra: [s.n.], 2017. Dissertação de mestrado em Arte e
Património, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. p. 89.)

Figura 193 – Pormenor, Pintura a óleo, Domenico Duprà (atrib.), Retrato de D. Tomás de
Almeida, 1718, Mosteiro de São Vicente de Fora, Lisboa

Figura 194 – Autor desconhecido, brasão de D. Tomás de Almeida, pedra, [s.d.], Palácio da
Mitra, Loures (fonte: http://solaresebrasoes.blogspot.com/2015/08/armas-do-cardeal-patriarcade-lisboa-d.html

Figura 195 – Autor desconhecido, armas de D. Tomás de Almeida, madeira entalhada, dourada
e policromada, autor desconhecido, [s.d.]. Loures, Lisboa (fonte: Matos dos Reis, Carlos – O
Jardim de Santo Antão do Tojal. Universidade de Coimbra: [s.n.], 2017. Dissertação de
mestrado em Arte e Património, apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de
Coimbra, p. 98)

Figura 196 – Autor desconhecido, Campa de D. Tomás de Almeida Mármore, [s.d.], Capelamor da Igreja de S. Roque, Santa Casa da Misericórdia, Lisboa (fonte:
https://1.bp.blogspot.com/-82kcWLqNijQ/VtMRzK0Q-vI/AAAAAAAAPF0/I8C9uEPhfE/s1600/12801431_1024668027572438_4563210907839876345_n.jpg )

Figura 197 – Cadeira patriarcal, Madeira entalhada e dourada, veludo, galão dourado, c.17541758, Mosteiro de S. Vicente de Fora, Lisboa (fonte: fotografia cedida por Sandra Costa
Saldanha

Figura 198 – Cadeira patriarcal, pormenor armas da basílica patriarcal e de D. José Manoel da
Câmara, Fotografia do autor.

Figura 199 – José Ancieto Raposo, cadeira de D. José Francisco de Mendoça, nogueira
dourada, policromada, seda, prata, pregaria em metal amarelo, 1,90x 0.82 x 0.73cm, c.1786,
Museu Nacional de Arte Antiga (Fonte: Foto de José Pessoa – DGPC/DDF)

Figura 200 – pormenor, José Ancieto Raposo, cadeira de D. José Francisco de Mendoça,
nogueira dourada, policromada, seda, prata, pregaria em metal amarelo, 1,90x 0.82 x 0.73cm,
c.1786, Museu Nacional de Arte Antiga

Figura 201 – Pintura a óleo, autor desconhecido, Retrato de D. José Francisco de Mendoça, c.
1788 – 1808, Museu de S. Roque, Lisboa (fonte: fotografia cedida por Sandra Costa Saldanha)

Figura 202 – Domenico Durpà, Retrato de D. João v, 1718, Museu-Biblioteca da Casa de
Bragança/Fundação da Casa de Bragança (fonte: Pimentel, António – O Núcleo do Museu
Nacional de Arte Antiga: da Patriarcal à Capela Real de São João Batista. In A encomenda
prodigiosa. Da Patriarcal à Capela Real de São João Batista, Museu Nacional de Arte Antiga,
Museu de São Roque – Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 2013 p. 45.)

Figura 203 – Autor desconhecido, sede gestatória, madeira, veludo, fio metálico dourado,
bronze dourado, prata, 166 x 88,5 x 63 cm, c.1759-1776, Lisboa, Sé Patriarcal – Tesouro
(fonte: https://www.incm.pt/portal/arquivo/livros/gratuitos/MNAA_AEncomendaProdigiosa_PTEN.pdf)

Figura 204 – Pormenor sede gestatória (fonte:
http://ascendensblog.blogspot.com/2013/09/papa-e-patriarca-de-lisboa-cadeira.html)

Figura 205 – Pormenor Sedia Gestatoria (fonte:
http://ascendensblog.blogspot.com/2013/09/papa-e-patriarca-de-lisboa-cadeira.html)

Figura 206 – Rafael Sanzio, Procissão do Papa Silvestre I, c.1516-1517, Isabella Sewart
Gardner Museum, Boston (fonte: https://www.gardnermuseum.org/experience/collection/10777
)

Figura 207 – Giuliano Bugiardini, Retrato do Papa Clemente VII, c.1532, Deutshes Historisches
Museum, Berlin (fonte: https://www.dhm.de/sammlungforschung/sammlungen00/kunst/recherche.html)

Figura 208 – Sede Gestatória, c. 1800-1823, Vaticano, Roma (Fonte:
https://wopita.com/tag/johnpauli)

Figura 209 - Sede Gestatória, c. 1800-1823, Vaticano, Roma (Fonte:
http://asociacionliturgicamagnificat.blogspot.com/2017/12/los-ornamentos-papales-v-lasilla.html)

