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Apresentação

O mobiliário ocupa, certamente, um lugar de destaque 

entre as mais fascinantes e originais expressões das Artes 

Decorativas portuguesas. Excedendo-se em perícia e invenção, os 

artífices nacionais puderam, graças às Descobertas, beneficiar de 

um acesso privilegiado a matérias-primas de alta qualidade, 

circunstância fulcral para a distinção do mobiliário português, 

face ao restante panorama europeu.

À riqueza dos materiais, aliaram os seus executantes uma 

exímia destreza técnica, patente na audácia dos torneados, na 

delicadeza dos entalhes ou na minúcia dos embutidos. Seguindo a 

evolução dos gostos, mas adaptando-se, por vezes ingenuamente, 

às novas correntes estéticas, o mobiliário português notabiliza-se 

ainda pela pujança dos detalhes e pela força plástica dos motivos. 

A articulação da excelência da técnica com uma peculiar 

interpretação dos estilos é um traço característico do labor 

nacional, presente nos diversos ramos das Artes Decorativas.

A Escola Superior de Artes Decorativas (ESAD) da 

Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva tem vindo a guindar-se 

a um lugar de referência no estudo e na defesa das Artes 

Decorativas portuguesas, cumprindo assim um dos principais 

desígnios do instituidor da Fundação. Prosseguindo nesse rumo, 

a ESAD vai agora dar início a uma série de colóquios temáticos, 

que visam divulgar trabalhos de investigação, da autoria de 

diversos especialistas de reconhecido mérito.

Fomentando o desenvolvimento de uma metodologia de 

investigação qualificada, numa área que reclama diversas 

actualizações, a iniciativa pretende, não só ampliar o interesse 

pelo estudo do mobiliário nacional, como também sensibilizar 

para as práticas preventivas e de restauro.

No cenário da renovada Sala dos Chavões do Palácio 

Azurara, sede da Fundação, no Largo das Portas do Sol em 

Lisboa, destina-se este primeiro encontro a todos quantos se 

interessam por Artes Decorativas e, em particular, àqueles que 

lidam de perto com o mobiliário português, nomeadamente 

investigadores, estudantes, leiloeiros, antiquários, decoradores, 

coleccionadores, conservadores e restauradores.

A coordenação científica

Isabel Mayer Godinho Mendonça

 Sandra Costa Saldanha

Programa

6ª feira

Unidade e Diversidade
As colecções públicas de mobiliário

11:15 h Pausa

Influências e Simbioses
A especificidade das formas e a excelência dos materiais

16:45 h Pausa

                                          28 Setembro

                                                                           
09:30 h Recepção aos participantes

10:00 h Conceição Borges de Sousa | MNAA

               O Mobiliário do Museu Nacional de Arte Antiga

10:30 h Margarida Montenegro | PNM

               Trastaria nem sempre são trastes... O Mobiliário Português do 
               Real Paço de Mafra
11:00 h Debate

11:45 h José António Proença | MCCG

               A Colecção de Mobiliário do Museu Conde Castro Guimarães: 
               Ecletismos e Revivalismos

12:15 h Maria do Carmo Rebelo de Andrade | PNA

               O mobiliário da época de Napoleão III nas colecções do Palácio 
               Nacional da Ajuda
12:45 h Debate

13:00 h Almoço

14:30 h Visita ao museu da FRESS

15:30 h Miguel Cabral de Moncada | IPT

               Mobiliário lusíada – Uma sistematização

16:00 h Ana Clara Lorena | ESAD/FRESS | Manuela Mota | FCG

               Artesão chinês, Cliente europeu – Móveis europeus de 
               encomenda à China
16:30 h Debate

17:15 h Cristina Cabrita | FRESS | Alda Abreu |FRESS

               A excelência da madeira – Peças escolhidas da colecção de                
               mobiliário do Museu de Artes Decorativas da Fundação Ricardo 
               do Espírito Santo Silva

17:45 h Franklin Pereira
               Couro lavrado – Cinco séculos de Arte e História
18:15 h Debate

18:30 h Isabel Mayer Godinho Mendonça | ESAD/FRESS

               Encerramento

                                         27 Setembro 

                                                                          
09:00 h Recepção aos participantes e entrega de materiais

09:30 h Maria Helena Mendes Pinto | FCG
               Abertura

10:00 h Fernanda Castro Freire | ESAD/FRESS

               Anatomia de um móvel

10:30 h Isabel Mayer Godinho Mendonça | ESAD/FRESS

               Obras de mobiliário religioso de António Vaz de Castro,              
               “entalhador e ensamblador de Sua Magestade”
11:00 h Debate

11:45 h Celina Bastos | MNAA

               O mobiliário da Misericórdia de Montemor-o-Novo na 
               documentação da irmandade

12:15 h Sandra Costa Saldanha | ESD/IADE

               Entalhadores e carpinteiros, concorrentes e parceiros - O 
               mobiliário religioso da basílica da Estrela
12:45 h Debate

13:00 h Almoço

14:30 h Visita às oficinas da FRESS

15:30 h Fernanda Pinto Basto | ESAD/FRESS

               Orgulho sem Preconceito – O móvel português do século XVIII

16:00 h Carlos Franco | EA/UCP

               O mobiliário nas casas das elites lisboetas na segunda metade 
               do século XVIII

16:30 h Margarida Diniz | ESAD/FRESS

               José Aniceto Raposo (1756-1824): uma personalidade singular - 
               marceneiro e inventor
17:00 h Debate

17:30 h Manuel Engrácia Antunes | DM/CMP | FLUP

               Romantismo, Ambientes e Mobiliário

18:00 h Graça Pedroso | ESAD/FRESS

               Quando o móvel falou design em Portugal
18:30 h Debate

 5ª feira

Liturgia e Pregação
O mobiliário ao serviço do culto

11:15 h Pausa

Privado e Quotidiano
O mobiliário de uso civil

17:15 h Pausa
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