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Resumo/ Abstract  

 Por Arte Efémera entendemos uma série de manifestações artísticas cuja brevidade de uso 

preside à sua construção. Essas construções, cujas dimensões são variadas (entre objectos decorativos 

a arcos do triunfo, pontes ou palcos), surgiram por toda a Europa, com especial destaque em França, 

Itália ou Flandres. No caso português, embora presentes já no reinado de D. João II, é com D. João V 

que conhecem o seu apogeu, culminando na construção do palácio sobre o rio Caia por ocasião da 

troca das princesas, em 1729, envolvendo as coroas ibéricas nesse momento de consolidação do 

poder. 

 Inseridas na política ideológica de D. João V, apoiando-se nos cânones barrocos da arte, a 

cidade e o espaço da festa surgirão como fundamentais para a afirmação e encenação do poder. É aí 

que encontramos a arte efémera, parte da materialização da ideologia real, forma de, na efemeridade, 

perpetuar a imagem e o poder régio.  

 A comunicação, e o estudo ainda em curso, pretendem atentar não apenas na sua especificidade 

enquanto linguagem artística, mas também na sua inserção numa política singular do Portugal do 

século XVIII, na construção da majestade de D. João V. 

 

 

Breve nota introdutória 

 Esta comunicação, que se apresenta ao IV Encontro de Jovens Investigadores em História 

Moderna, pretende abordar algumas das características da arte efémera, entendida nas suas diversas 

manifestações. O estado de arte delineado servirá de ponto de partida para uma reflexão acerca da arte 

efémera e a forma como este meio artístico se insere numa “cultura do sensível”
1
, veículo de de 

significação política da cultura do barroco joanino. 

                                                                 
1
 MARAVALL, José António, A Cultura do Barroco, Colecção Estudo Geral, Instituto Superior de Novas 

Profissões, Lousã, 1997, p. 331 
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 Embora o estudo em curso abarque uma cronologia mais alargada, o objecto de parte 

substancial desta comunicação é a utilização da arte efémera no reinado de D. João V (1706-1750), nas 

suas diversas dimensões e significados e a produção historiográfica que a esta se tem dedicado.  

 Entender a arte efémera, como parte integrante da festa e de um Portugal Barroco, em que “a 

realidade abstracta tem de ser ilustrada pela sua metáfora”
2
 – exige, simultaneamente, uma procura do 

entender os mecanismos específicos deste meio na propagação de mensagens que o poder joanino 

pretende transmitir. Directamente relacionada de várias formas, é necessário ainda atender às 

dimensões da festa, dos diversos actores que nela participam e no espaço em que esta decorre – palco 

da utilização deste aparato artístico que nos interessa analisar.  

  

Estado da arte 

 Em primeiro lugar, num movimento que se pretende ponto de partida desta reflexão, urge 

enumerar alguns dos momentos de desenvolvimento, e mesmo fundacionais, do estudo da arte efémera 

no caso português. Desde logo, assinalar o pioneirismo dos estudos de Ana Maria Alves. Embora 

respeitantes a uma cronologia anterior àquela que trabalhamos – e, de alguma forma, rejeitando, nesse 

momento, a necessidade de estudos que abarquem para lá de D. Pedro II
3
 - Ana Maria Alves, com a 

sua obra As Entradas Régias em Portugal, de 1986, apresentou uma linguagem metodológica 

necessária à compreensão das problemáticas da arte efémera, da festa, das entradas régias, temáticas 

que, aqui, nos importam tratar.  

 Num segundo momento, o contributo inigualável de José Manuel Tedim merece um destaque 

especial. A tese de doutoramento, Festa Régia no tempo de D. João V: poder, espectáculo e arte 

efémera
4
, afigura-se como a primeira investigação sistemática sobre a festa régia joanina. 

Contextualizando a utilização da arte efémera, dedica especial atenção ao papel desempenhado por 

esta nas várias (re)criações inseridas no momento da festa.  

 Num périplo historiográfico que não se pretende exaustivo, temos ainda de assinalar o 

contributo de Ana Isabel Buescu
5
 e o alerta para a necessidade de olharmos o momento da festa, 

também, como episódio de concepções efémeras que são inscritas na memória social. De que forma 

este processo de inscrição na memória era efectivado é outras das preocupações a ter em conta. 

                                                                 
2
 PIMENTEL, António Filipe, “D. João V e a festa devota: do espectáculo da política à política do espectáculo”, in 

PEREIRA, João Castel Branco, CORREIA, Ana Paula Rebelo, DIAS, João Carvalho (coord.), Arte Efémera em Portugal, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010, pp. 153 
3
 Cf. ALVES, Ana Maria, As Entradas Régias em Portugal, Livros Horizonte, Lisboa, s/d, pp. 73-75 

4
 Cf. TEDIM, José Manuel, Festa Régia no tempo de D. João V: poder, espectáculo e arte efémera, Dissertação de 

doutoramento em História de Arte apresentada à Universidade Portucalense Infante D. Henrique, Vol. I Porto, 1999 
5
 Cf. BUESCU, Ana Isabel, “Festas Régias e comunicação política no Portugal moderno (1521-1572)”, in 

Comunicação & Cultura, Lisboa, 2010, pp. 35-55 (consultável em http://hdl.handle.net/10400.14/10482 – última consulta a 

05 de Maio de 2015) 
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 Entre outras contribuições que aqui merecem destaque, há ainda que referir o contributo de 

Nelson Correia Borges e a sua obra A Arte nas Festas do Casamento de D. Pedro II
6
, que disseca de 

forma detalhada a referida efeméride e o aparato artístico para ela criado. Num outro momento, referir 

ainda a obra conjunta de Fernando Bouza Álvarez, Pedro Cardim e Ângela Barreto Xavier, Festas que 

se fizeram pelo casamento do rei D. Afonso VI
7
, acutilante no delinear da significação perene da arte 

efémera. 

 Por último, mas assumindo-se como momento singular no estudo, compilação e entendimento 

da arte efémera, encontramos a exposição, e subsequente catálogo, Arte Efémera em Portugal, patente 

na Fundação Calouste Gulbenkian entre Dezembro de 2000 e Fevereiro de 2001. Como agora 

sabemos, a arte efémera, enquanto expressão artística prenhe de sentidos, exige um contributo 

multidisciplinar para o seu total entendimento sendo indissociável de todos estes contributos, também, 

o da disciplina de História de Arte, para a análise detalhada de cada um dos símbolos e técnicas 

utilizadas. Não menos importante, na análise de todos os textos que a festa produz, é ainda de referir a 

importância da História da Literatura
8
. 

 Não podemos, porém, pensar a arte efémera sem atender simultaneamente à questão da festa – 

e, neste ponto, as contribuições são as mais variadas, sendo uma temática que, nas suas diversas 

dimensões tem vindo a ser aprofundada por vários autores.  

 Importa aqui nomear alguns desses contributos, meramente a título de exemplo e de forma 

alguma esgotando a bibliografia existente sobre o assunto, mais directamente relacionados com a 

presente comunicação. Num lugar de destaque encontramos José Manuel Tedim e a sua sistematização 

da festa joanina. Num outro momento, o artigo de Diogo Ramada Curto, “Ritos e cerimónias da 

monarquia em Portugal (séculos XVI a XVIII)”
9
, em que o autor reflecte sobre a necessidade da 

construção de um modelo dinâmico para a análise da festa ao longo do tempo, modelo esse que 

ajudaria a “(...) pensá-las enquanto formas de organização do espaço público (…) nos seus sucessivos 

desgastes ou renovados investimentos, e por outro, nos seus ritmos cíclicos (...)”
10

, tópicos a que, de 

forma alguma, somos alheios. Cabe ainda realçar os contributos de José Pedro Paiva
11

, que, para além 

                                                                 
6
 Cf. BORGES, Nelson Correia, A Arte nas Festas do Casamento de D. Pedro II, Paisagem Editora, Porto, 1984 

7
 Cf.  ÁLVAREZ, Fernando Bouza, CARDIM, Pedro, XAVIER, Ângela  Barreto, Festas que se fizeram pelo 

casamento do rei D. Afonso VI, Quetzal Editores, Lisboa, 1996 
8
 Embora para o caso português estes sejam, parece-nos, os mais assinaláveis contributos, para o caso romano 

devemos referir a obra DELL'ARCO, Maurizio Fagiolo, CARANDINI, Silvia, L'effimero barroco, strutture della festa 

nella Roma del '600, Bulzoni Editores, Roma, 1977, importante contributo para a temática aqui em causa. 
9
 Cf. CURTO, Diogo Ramada, “Ritos e cerimónias da monarquia em Portugal (séculos XVI a XVIII), in 

BETHENCOURT, Francisco, CURTO, Diogo Ramada (Org.), A Memória da Nação, Livraria Sá da Costa Editora, Lisboa, 

1991 
10

 Idem, p. 249 
11

 Cf. PAIVA, José Pedro, “As festas de corte em Portugal no período Filipino (1580-1640)”, in Revista de História 

da Sociedade e da Cultura, nº 2, Centro de História da Sociedade e da Cultura, Universidade de Coimbra, 2002 
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de uma preocupação com a festa de corte, contribui também para a análise do cerimonial das entradas 

episcopais, também estes momentos ligadas à afirmação do poder, partilhando caracteres comuns com 

a festa régia
12

. Ainda necessário referir Pedro Cardim
13

 e a sua sistematização da evolução e da 

linguagem da festa
14

.  

 Num último aspecto deste roteiro pela historiografia sobre esta temática, acresce referir a 

importância da obra Les Fêtes de la Renaissance
15

, primacial no seu contributo acerca da festa
16

. 

 No entanto, se na arte efémera reconhecemos alguma produção historiográfica, pouco trabalho, 

que conheçamos, foi sendo desenvolvido no que toca ao lugar do efémero no Barroco. Que lugar é o 

do efémero? Como podemos chegar a ele, como podemos apropriarmo-nos desse conceito e 

operacionalizá-lo no que diz respeito à cultura do Barroco e, mais especificamente, ao Barroco 

joanino? 

 Não serão, ainda, estas as questões abordadas nesta comunicação – mas permanecem como 

interrogações em aberto, possíveis caminhos. O que pretenderemos levar a cabo neste espaço é, num 

sentido que converge com aquele, analisar a arte efémera como caso de estudo – talvez um dos mais 

visivelmente relacionados com esse conceito mais largo que é o do efémero e as suas permanências. 

 

Ephemero 

 No seu Vocabulario Portuguez e Latino, Raphael Bluteau, na entrada ephemero, afirma que 

“diz-se de várias cousas que em breve tempo, ou no espaço de hum dia produzem seus effeitos”
17

. A 

esta ideia do efémero – e mais especificamente da arte efémera – como criadora de efeito voltaremos 

adiante. Porém, parece-nos que lidamos aqui com uma definição contemporânea do efémero que, 

desde logo, indica a existência de um efeito, possivelmente duradouro, criado por algo de duração 

fugaz – é, igualmente, essa a dimensão que nos interessa na arte efémera. 

                                                                 
12

 Cf. PAIVA, José Pedro, “O cerimonial da entrada dos bispos nas suas dioceses: uma encenação de poder (1741-

1757)” in Separata da Revista de História das Ideias, Vol. 15, Faculdade de Letras, Coimbra, 1993, pp. 117-146 
13

 Cf. CARDIM, Pedro, Cortes e cultura política no Portugal do Antigo Regime, Edição Cosmos, Lisboa, 1998 
14

 Mencionar, também, António Filipe Pimentel e as suas contribuições no já citado catálogo da exposição Arte 

Efémera em Portugal. Por outro lado, como base primeira, sempre revisitada, é necessário referirmos Maravall e a Cultura 

do Barroco. Além destes, devemos ainda nomear a obra de Edward Muir, Ritual in Early Modern Europe, Cambridge 

University Press, Cambridge, 2000, a que adiante voltaremos, ou a obra Europa Triumphans: Court and Civic Festivals in 

Early Modern Europe (ed. J. R. Mulryne). 
15

 Cf. JACQUOT, Jean (Études réunies et présentées par), Les Fêtes de la Renaissance, 3 volumes, Éditions du 

Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1973-1975 
16

 Cabe ainda referir o contributo da historiografia espanhola sobre este tema, nomeando, entre outras, as obras de 

Antonio Bonet Correa, Fiesta, poder y arquitectura: Aproximaciones al Barroco español, Edicions Askal, Madrid, 1999, 

ou AA.VV., La Fiesta en la Europa de Carlos V, Sociedad Estatal para la conmemorácion de los centenarios de Felipe II y 

Carlos V, 2000, ou ainda MARTINEZ, Rosaria Camacho, PÉREZ, Escalera Reyes (coord.), Andalucía Barroca 2007, 

Fiesta y Simulacro, Junta de Andalucía, Consejeria de Cultura, 2007. 
17

 Entrada “Ephemero” in BLUTEAU, Rafael, Vocabulario portuguez e latino [...], vol. 3, Lisboa, Officina de 

Pascoal da Sylva, 1721, p. 172 - Consultável em: http://www.ieb.usp.br/online/ e http://purl.pt/13969 [última consulta a 05 

de Maio de 2015] 
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 Segundo o Dicionário da Arte Barroca em Portugal, “Entende-se por Arte Efémera todas as 

manifestações materiais que encenam publicamente momentos notáveis da sociedade e a cuja 

concepção preside a brevidade do seu uso e consequente precariedade dos meios de realização”
18

. 

 Materializando: por arte efémera podemos entender todas as construções, quer se tratem de 

teatros, palcos, barcas, objectos decorativos, arcos do triunfo (constituindo, estes últimos, uma das 

mais bens documentadas expressões desta arte) até à “efemeridade máxima que é a dos fogos de 

artifício”
19

.  

 A sua utilização em momentos festivos, entradas régias, recepções e celebrações religiosas, é 

marcada pelo carácter perecível destas construções. Não devemos, no entanto, assumir que, dado essa 

limitada existência, a sua execução fosse deixada ao acaso. Pelo contrário, o seu carácter pouco 

duradouro e os menores custos envolvidos
20

 ajudaram a que, recorrentemente, estas obras se 

assumissem como laboratórios de experimentação de soluções que viriam a ser incorporadas no 

edificado arquitectónico
21

, realidade expectavelmente perene – num movimento “dall'effimero alla 

struttura stabile”
22

. 

 Estas formas de expressão artística, inseridas num contexto político específico – neste caso, o 

do reinado joanino – enquadram-se “no formulário da festa imperial romana” de que o Barroco se 

apropriará e colocará ao serviço da propaganda
23

, que, no cenário da festa, contribuirão para a 

transmissão da mensagem, assumindo uma função pedagógica. Serão a materialização mais acabada de 

colaboração entre artes plásticas e “efeitos de significação social”
24

. 

 Pela efemeridade inerente a estas formas de arte, o seu estudo é torna-se difícil. Muitas vezes 

destruídas logo após a sua utilização (ou reintegradas em posteriores construções)
25

, acedemos a elas 

através de gravuras, alguns registos de pintura e azulejaria
26

, e das inúmeras relações, folhetos, 

                                                                 
18

 PEREIRA, João Castel-Branco, Entrada “Arte Efémera” in PEREIRA, José Fernandes (dir.), PEREIRA, Paulo 

(coord.), Dicionário da Arte Barroca em Portugal, Editorial Presença, Lisboa, 1989, pp. 48-51 
19

 PEREIRA, João Castel-Branco, “Introdução” in PEREIRA, João Castel Branco, CORREIA, Ana Paula Rebelo, 

DIAS, João Carvalho (coord.), Arte Efémera em Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010, p. 7. Acerca dos 

fogos de artifício cf. SALATINO, Kevin, Incendiary Art: The Representation of Fireworks in Early Modern Europe, Getty 

Research Institute for the History of Art and the Humanities, Los Angeles, 1997 
20

 Cf. Idem, p. 6 
21

 No caso romano, Dell'arco refere mesmo que o  “il «mirable composto» di Bernini, e cioè la fusione tra arti e 

tecniche, deriva certo da questa esperienza”, sendo que só esta permitira a experimentação de “alcuni effetti (la luce) o fare 

le prove generali per lavori pubblici che possono venir realizzati anche molti anni dopo. in DELL'ARCO, et alt, op. cit., pp. 

5-6 
22

 Idem., p. 85 
23

 TEDIM, José Manuel, “Arte Efémera” in CARVALHO, José Alberto Seabra, TEDIM, José Manuel, MECO, José, 

Estética Barroca II: Pintura, Arte Efémera, Talha e Azulejo, Colecção Arte Portuguesa, da Pré-História ao Século XX 

(Coord. Dalila Rodrigues), Fubu Editores, s/l, 2009, p. 54 
24

 MARAVALL, op.cit., p. 332 
25

 Disso mesmo dando exemplo Nelson Correia Borges, cf. BORGES, op. cit. 
26

 Referimo-nos aqui aos painéis de azulejo do claustro e consistório do Convento da Ordem de Terceira de São 

Francisco de São Salvador da Bahia, que ao representarem Lisboa, mostram algumas das construções efémeras para a 

entrada da família real após a Troca das Princesas. Para mais informações acerca desta série recomendamos a obra SILVA, 
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obséquios e panegíricos criados com o objectivo, basilar a toda a retórica barroca, de “docere, 

delectare e movere, quer dizer, ensinar, deleitar e convencer”
27

, concretizando, tornando inteligível, o 

aparelho simbólico integrante destas construções – essa arte “animada por um espírito de 

propaganda”
28

.  

 Embora a nossa preocupação aqui seja o reinado joanino e o seu contexto político, social e 

cultural específico que enforma a utilização da arte efémera, devemos, no entanto, referir que os 

primeiros registos da construção de arcos do triunfo recuam ao reinado de D. João II, na entrada da 

Princesa de Castela em Évora, em 1490. Ao longo do século XVI foram construídos alguns arcos do 

triunfo, sendo de realçar o aparato construído aquando da viagem a Portugal de D. Filipe II de 

Espanha. No século XVII existem alguns momentos em que a arte efémera é o veículo escolhido, 

episódios que adiante referidos. Conhecendo um momento áureo com o reinado joanino, este 

“formulário decorativo da festa barroca”
29

 será progressivamente abandonado no século XIX.  

 Instrumentalizadas dentro do programa cultural, político e ideológico do Barroco Joanino,   

estas linguagens encontrarão, como palco privilegiado, a festa barroca, espaço e “système complet de 

langages autonomes”
30

 em que, de seguida, atentamos. 

 

A Festa e a Festa Barroca -  “intensificação da vida num lapso de tempo”
31

 

“Il fenomeno della festa barocca è il vero tessuto connettivo dell'epoca nella sua 

globalità. (…) «Il fin la meraviglia» viene raggiunto com la persuasione, mentre 

la vera arma del secolo diventa «la propaganda»: due aspetti che fanno del 

Barocco il primo momento della civiltà dell'immagine. Proprio per gli aspetti a 

volte contrastanti che riflette o riassume (lo scambio delle tecniche, il 

dinamismo, la teoria degli elementi la metamorfosi, la meraviglia, l'alibi 

politico...) la festa effimera diventa del Barocco la «forma simbolica».”
32

 

  

                                                                                                                                                                                                                           
Maria João (coord.), Festa Barroca a Azul e Branco, Os azulejos do Claustro e do Consistório da Ordem Terceira de São 

Francisco, São Salvador da Bahia, Fundação Ricardo do Espírito Santo Silva, Lisboa, 2002. Embora “mais um registo de 

intenções do que a reprodução do que havia sido proposto” constituem um importante testemunho in TEDIM, José Manuel, 

“O triunfo da festa barroca: a Troca das Princesas” in PEREIRA, João Castel Branco, CORREIA, Ana Paula Rebelo, 

DIAS, João Carvalho (coord.), Arte Efémera em Portugal, Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010, p. 190 
27

 TEDIM, José Manuel, Festa régia no tempo de D. João V..., p. 6 
28

 MARAVALL, op. cit., p. 331 
29

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 71 
30

 JACQUOT, Jean, KONIGSON, Elie (Études réunies et présentées par), Les Fêtes de la Renaissance, Volume III, 

Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, 1975, p. 224 
31

 SCHULTZ, apud TEDIM, “Arte Efémera”, p. 55 
32

 DELL'ARCO et alt, op. cit, p. VII 
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 Entendermos a festa barroca é, de alguma forma, vislumbrarmos parte do que mais 

materialmente compõe a cultura do Barroco. Não apenas na sua dimensão física, inerente à festa, mas 

também na conjugação que esta consegue com essa outra dimensão que é a da emoção. De alguma 

forma, aproximarmo-nos dessa “sociedade dramática, contorcionada, gesticulante”
33

 num momento em 

que esta se, por um lado, se apresenta da forma mais dirigida, ritualizada e teatralizada de todas, por 

outro, encontra espaço e oferece-se em manifestações do sensível. Ou seja, a festa barroca tem tanto de 

racional e orientado, como de espontâneo e de apelo às emoções. Maravall aponta-nos isso mesmo, 

afirmando que o Homem do Barroco, distinto do Medieval, já “não tem suficiente confiança na força 

de atracção da pura essência intelectual, e esforça-se por a revestir de aqueles elementos sensíveis que 

a gravem indelevelmente na imaginação”
34

. A festa barroca apresentar-se-á em aparato para responder 

a isso mesmo. 

 O que é a festa? Só uma análise multidisciplinar pode compreendê-la nas suas várias dimensões 

e ao “conjunto de saberes que la integran: ritos, códigos artísticos, juego político institucional, formas 

de gobierno, esquemas retóricos y literarios”
35

. E quais são as especificidades da festa Barroca? Em 

que difere a festa joanina? Estas são apenas algumas das questões suscitadas pelo olhar a festa e a 

forma como esta foi usada por D. João V, método, não apenas de propaganda, como também de 

afirmação de uma dinastia ainda recém-chegada ao poder régio
36

. Festa efémera, ao olhá-la não 

devemos deixar de ter em conta que, embora “tudo parecesse bulício e alegre improvisação, o império 

do protocolo era absoluto”
37

. 

 A festa é, primeiro que tudo, um “manifesto essencial da realidade de um reino”
38

, centro 

nevrálgico de uma acção régia concentrada no ilustrar da política, no ilustrar da sociedade através 

desse momento de ruptura do quotidiano. Como elemento comum a todas as festas, além desse quebrar 

do ritmo, alguns autores apontam ainda um desejo de perpetuação de uma sociedade
39

 – assim sendo, e 

atendendo à dimensão efémera da própria festa, vislumbramos, também aqui, através da efemeridade, 

uma preocupação com a perpetuação. 

                                                                 
33

 MARAVALL, op. cit., p. 13 
34

 Idem, p. 332 
35

 MARTINEZ, Rosaria Camacho, PÉREZ, Escalera Reyes (coord.), Andalucía Barroca 2007, Fiesta y Simulacro, 

Junta de Andalucía, Consejeria de Cultura, 2007, p. 19 
36

 TEDIM, D. João V..., p. 9 
37

 ÁLVAREZ, Fernando Bouza, “Amor Parat Regna, Memória Visual dos Afectos na Política Barroca” in 

ÁLVAREZ, Fernando Bouza, CARDIM, Pedro, XAVIER, Ângela  Barreto, Festas que se fizeram pelo casamento do rei 

D. Afonso VI, Quetzal Editores, Lisboa, 1996, pp. 20 
38

 Idem, pp. 12 
39

 “On croit cependant pouvoir affirmer que le mobile commun à toutes les fêtes, aussi distantes que soient les 

cultures à travers lesquelles elles s'expriment, est un désir de perpétuer la vie (d'un groupe, d'une société, d'une institution).” 

in JACQUOT, Jean, KONIGSON, Elie, op. cit. 
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 A festa barroca apoderar-se-á “do impacto que o maravilhoso provoca na persuasão de quem 

com ela vai conviver”
40

. Momento singular para quem o vivia
41

 – assumindo-se como “explosão dos 

sentidos reprimidos pela dureza do quotidiano”
42

 - a festa barroca ocupa-se de modificar o cenário da 

cidade, construindo-se ainda como momento de evasão para as populações. 

 Como fenómeno artístico a festa é espaço de diálogo das várias artes plásticas, e no caso do 

Barroco, de esforços concertados no sentido de criar o aparato cénico que a linguagem simbólica 

exige. Culminar de uma linguagem e formulário pós-tridentino
43

, a festa barroca tem sempre de ser 

entendida no seu carácter para além de lúdico, pedagógico, como local do moldar das massas e do 

integrar, separando. Num outro aspecto, que não nos cabe aqui analisar detalhadamente, não podemos 

esquecer-nos de que a festa “ao tornar-se relato, deixava de pertencer a quem a viveu para se 

transformar num instrumento de propaganda de um poder que se pretendia soberano”
44

. Inscrevendo-

se assim na memória social
45

, a festa, também ela efémera, sempre “ensemble d'activités de caractère 

éphémère”
46

, assume uma dimensão que extravasa a sua momentaneidade. 

 Esta é também uma festa que recupera a utilização do cerimonial público, aliado à arte efémera, 

depois de um interregno entre a entrada de Filipe III, em 1619, recuperada pelo casamento de D. 

Catarina de Bragança, em 1662
47

. Restaurada, também, a festa, esta vestir-se-á do fausto e luxo do 

barroco joanino. 

 Nunca esquecendo que “a festa é, para o Portugal setecentista, antes do mais, a festa litúrgica e 

religiosa”
48

, será nos cânones romanos que D. João V se apoiará na criação desse momento maior. A 

festa será preparada por artistas vindos de Itália, conjugando com essa estética o “aparato à francesa”, 

seguindo “um cerimonial renovado e rigoroso, integrado nos esquemas da Corte de Luís XIV”
49

, 

                                                                 
40

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 54 
41

 É também atendendo a esta singularidade do momento da festa que podemos entender que a festa “era capaz de 

deixar uma recordação indelével na memória dos espectadores, pois as imagens concretas em que se baseava, ainda que se 

mantivessem expostas durante muito pouco tempo, davam forma actual a ideias e tópicos já conhecidos” in ALVAREZ, op. 

cit., p. 15 
42

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 55 
43

 Esta dimensão pós-tridentina, a que não cabe atender neste espaço, em muito altera e cria pontos de distinção entre 

a festa barroca e outras cerimónias e festas anteriores. Cf. MARAVALL, op. cit., p. 335 
44

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 71 
45

 Paul Connerton, na basilar obra Como as Sociedades Recordam, refere isso mesmo, afirmando que “o efeito dos 

ritos não está limitado à cerimónia ritual (...) o que quer que os ritos demonstrem, impregna também o comportamento e a 

mentalidade não rituais” in CONNERTON, Paul, Como as sociedades recordam, Celta Editora, Oeiras, 1993, p. 53 
46

 JACQUOT, op. cit., p. 10 
47

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 60 
48

 PIMENTEL, António Filipe, “D. João V e a festa devota: do espectáculo da política à política do espectáculo”, in 

PEREIRA, João Castel Branco, CORREIA, Ana Paula Rebelo, DIAS, João Carvalho (coord.), Arte Efémera em Portugal, 

Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010, pp.159 
49

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 61 
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modelo de ostentação do “Sol Português”
50

. Essa viragem para a influência dos modos franceses 

marca, também ela, a singularidade da festa no Portugal de setecentos.  

 Para compreendermos a festa, não nos limitando à festa barroca, – palco da, e ao mesmo tempo 

construída pela, arte efémera – temos de a entender no seu carácter ritual
51

, e o peso que essa 

concepção assume no viver da festa. Esta necessita ser criadora de uma experiência, colectiva e que 

integre os vários intervenientes na sociedade
52

. Como criadora e espelho de um modelo, a festa barroca 

será instrumentalizada por D. João V, espoletando, através do aparato cénico, emoções naqueles que 

nela participam, criando a experiência colectiva necessária à consagração do ritual. 

 

“A festa, com todo o seu maravilho, enquanto escape, enquanto negação da 

rotina, enquanto tempo de esquecimento, de êxtase e de esvaziamento, acaba por 

funcionar como travão de ousadias, enfim, como esfriamento de transformações 

sociais repentinas. O status social e a ordem Barroca impunha-se e pouco 

evoluía. O sonho de atingir a áurea dos grandes adormecia os súbditos e ajudava 

à manutenção da ordem estabelecida.”
53

 

 

 Por último, se a festa se assume como “une manifestation par laquelle sociéte (…) se confirme 

dans la conscience de son existance”
54

 não podemos então olvidar que não existe festa sem 

intervenientes e, para compreendê-la na totalidade, temos de atender também a isso – o quem. 

 

Multidão e indivíduos 

 Quem toma parte activa na festa barroca? O que é fazer parte da festa barroca? Participar ou 

assistir? E quem assiste não é, também, actor desse teatro que é a festa? Só passível de ser entendida 

enquanto “manifestação multitudinária”
55

 a festa barroca, como “momento privilegiado de 

comunicação política entre indivíduos”
56

, é por estes composta. Entre o espectador e o actor, 

encontramos cada um dos grupos sociais a desempenhar o seu papel na teatralização do mundo que 

                                                                 
50

 Idem, p. 64 
51

 Para entender a importância da concepção do ritual na festa cf. MUIR, Edward, Ritual in Early Modern Europe, 

Cambridge University Press, Cambridge, 2000. Como objecto político, o ritual assume-se como modelo para - “a standard 

or simplified miniature for society to follow” - mas também como um modelo da - “present[ing] the world as it is 

understood to be” - sociedade. São, também, essas dimensões que aqui nos preocupam in MUIR, op. cit. p. 5 
52

 Idem, p. 3 
53

 TEDIM, A festa no tempo de D. João V..., p. 29 
54

 JACQUOT, Jean KONIGSON, Elie, op. cit., p. 8 
55

 TEDIM, “Arte Efémera”., p. 59 
56

 PAIVA, José Pedro, “As festas de corte em Portugal no período Filipino (1580-1640)”, in Revista de História da 

Sociedade e da Cultura, nº 2, Centro de História da Sociedade e da Cultura, Universidade de Coimbra, 2002, p. 19 
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acontece no espaço da festa – desde vendedores ambulantes a confrarias, desde a corte régia a todas as 

instituições e poderes na cidade, desde os cortesãos à massa anónima que compõe o espaço. 

 Sendo, como referido, modelo para e de uma sociedade, as cerimónias, assumem, por um lado, 

uma função declarativa
57

, de afirmação de posicionamentos hierárquicos, como, por outro, podem ser 

camufladoras de tensão, ao representarem a sociedade baseada num modelo ideal, transformando 

diferenças em singularidades
58

. Esta é também uma dimensão importante da festa, lugar de “sondar as 

descrenças”
59

. 

 A festa e o cerimonial, parte do discurso político, assumir-se-ão, também, como lugar 

privilegiado para vislumbrarmos as “urgências da representação da sociedade e dos poderes”
60

. A 

codificação que atrás referimos e o cumprimento da etiqueta (que se complexifica no período em 

análise) constituem, também, barómetros da realidade social vigente – qualquer desvio da parte 

daqueles que participam permite perceber realidades, quer cortesãs, quer dos outros poderes, que 

denunciam tensões nos grupos participantes
61

. Assim, a festa é simultaneamente espaço de afirmação 

através do ritual e no quebrar deste. Momentos por excelência da “gestão da gestualidade”
62

 era neste 

espaço que, como sublinha José Pedro Paiva, os indivíduos viam “consagrada uma condição que 

forçava os outros a terem para com eles determinados comportamentos”
63

. 

 A festa barroca assume-se, como temos vindo a delinear, como momento de diferenciação e 

reconhecimento de um e do outro no lugar que este ocupa. Cardim refere a separação nítida entre 

aqueles que assistiam e aqueles que participavam, havendo espaços definidos para actuação e para a 

assistência. Por outro lado, cabe ainda pensar até que ponto esse outro escolhe participar na festa ou a 

isso é forçado e de que forma a simbólica da festa consegue transmitir e fazer crer na sua mensagem. 

No seguimento do que temos vindo a reiterar, embora a festa – e a própria arte efémera - se apresente 

com uma linguagem codificada, é também através da repetição que se torna acessível a um mais vasto 

público, organizando a percepção do mundo de quem a elas assistia
64

. 

 Numa linha já tida em conta por Norbert Elias, podemos olhar estes momentos, 

exponenciadores do “dar-se em espectáculo” como palco privilegiado para que todos se certificassem 

“através dos outros do seu prestígio e da sua posição de força relativa”
65

. 

                                                                 
57

 MUIR, op. cit., p. 5 
58

 Cf. Idem, p. 230 
59

 CURTO, op. cit., p. 213 
60

 Idem, p. 221 
61

 Cf. CARDIM, op. cit.,, p. 59 
62

 CARDIM, op. cit., p. 56 
63

 PAIVA, op. cit., p. 38 
64

 Ibidem 
65

 ELIAS, Norbert, A Sociedade de Corte, Imprensa Universitária, Editorial Estampa, Lisboa, 1987, p. 75 
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 Para o Homem Barroco a que, como anteriormente referimos, nas palavras de Maravall, não 

basta já apenas uma experiência intelectual, necessitando “pôr em movimento o ânimo”
66

, a 

experiência sensível através dos meios plásticos que compõem a festa será um centro fundamental na 

experienciar esse momento. O recurso ao visual, à óptica, como sentido privilegiado na leitura e 

composição do mundo, fará com que o investimento na alteração do espaço através da arquitectura 

efémera se torne fundamental para “penetrar nos ânimos e nas vontades, e, consequentemente (…) 

saber mover e dirigir as gentes”
67

. Atentemos, então, na importância do espaço – que se altera e 

transforma através da arte efémera. 

 

Espacialidades 

 Talvez sendo a dimensão primeiramente afectada, o espaço urbano modifica-se - combinando e 

englobando artes que vão da pintura ao teatro, a arte efémera apresenta-se como transformadora da 

cidade. 

 Que espaço é este que a festa transfigura? Na cidade, este é o espaço das ruas ornamentadas, 

das fachadas fingidas pela arte efémera, das praças decoradas, criando um espaço transfigurado. No 

caso lisboeta, é o Terreiro do Paço e as ruas envolventes estabelecem-se como espaço privilegiado da 

festa barroca
68

, sem podermos, de forma alguma, esquecer a importância que o próprio estuário do 

Tejo assume no cerimonial em Lisboa. A importância quer da praça
69

, espaço predilecto para a festa, 

quer da abertura desta ao rio, são duas dimensões que importa ter em conta. 

 A cidade surge, para a festa, auxiliada pela arte efémera, como palco da encenação do poder. O 

espaço urbano, investido de caracteres que lhe são alheios durante o resto do tempo
70

, assume nos dias 

de festa uma carga simbólica e, simultaneamente, catequética, que altera o aspecto físico do seu espaço 

quotidiano. Estas arquitecturas têm, deste modo, um impacto psicológico, alterando a realidade dos 

vários agentes que integram a vida da cidade e que participam na festa. Neles, a cultura orientada do 

Barroco pretende suscitar a emoção e são estes que se pretende que leiam o simbólico que “se 

desdobra pelas ruas, a fim de que a contemplação seja mais pública”
71

.  

                                                                 
66

 MARAVALL, op. cit., p. 333 
67

 MARAVALL, op.cit., p. 346 
68

 TEDIM, “Arte Efémera”., p. 58 
69

 A praça como espaço sempre eleito da festa é documentada, para o caso da Andalucía, fornecendo pontos de 

análise importantes para essa reflexão. Cf. FOLGUERA, José Miguel Morales, “El arte festivo en el espacio urbano” in 

MARTINEZ, Rosaria Camacho, PÉREZ, Escalera Reyes (coord.), Andalucía Barroca 2007, Fiesta y Simulacro, Junta de 

Andalucía, Consejeria de Cultura, 2007, pp. 28-43 
70

 “(...) la fête n'a pas de lieu particulier, son espace et l'espace quotidien de la ville, rue, place, cortile... 

métamorphosé par un décor. Né d'ume adaptation provisoire à l'ambiance, le lieu de la fête est entièrement imaginaire; il ne 

peut être défini ni comme un intérieur (une cour, une salle), ni comme un extérieur. Il possède ainsi (...) une ambiguïte 

spécifique.” in JACQUOT, op. cit., p. 420 
71

 MARAVALL, op. cit., p. 335 
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 Merveilleux documenta esse espaço da Lisboa transformada, no caso da festa a que D. João V 

dedicará especial atenção -  a procissão do Corpus Christi: 

 

“As ruas de Lisboa estão muito limpas no dia da procissão [do Corpus Christi] e 

é um prazer andar a pé pela cidade. As casas são forradas de alto a baixo com o 

que cada um tem de mais belo em tapeçarias e tecidos de seda. Expõem-se nesse 

dia todas as cortinas dos leitos de Lisboa.”
72

 

 

 D. João V, especialmente atento à espacialidade da sua corte
73

, terá tido isso em conta. Tal 

como os papas barrocos, o monarca “utilizou a cidade como espaço privilegiado para as suas 

manifestações de poder.”
74

 A arte efémera transforma-se assim numa aliada na tarefa de transformar o 

mundo em maravilha, roçando o ilusionismo, contribuindo para transformar a cidade num grande 

palco. 

 O espaço é indissociável da festa, age sobre a cerimónia, delimita, constrange ou permite, 

facilita ou dificulta o acesso, aproxima ou afasta os vários elementos que nela participam. Afirmando-

se como “formas de organização do espaço público”
75

, as cerimónias entram no espaço, 

transformando-o e fazendo deste um palco de primeira importância na encenação do poder. De que 

forma é essa alteração mais duradoura que a festa? Dell'arco diz-nos que “nata per la città, la festa 

effimera lascia tracce perenni nello spazio della città.”
76

 - é este o pressuposto de que partimos e que 

pretendemos vislumbrar ao analisar a importância da arte efémera. 

 Regressando a Norbert Elias, este afirma que “o reflexo de uma sociedade no espaço, o tipo de 

organização espacial que adopta, representa de uma maneira concreta, no sentido mais rigoroso do 

termo, as suas características particulares”
77

. Se, quebrando o quotidiano, é esse o espaço que a arte 

efémera altera então pensar esta última é também pensar aquele. 

  

Regressar à Arte Efémera – O caso das exéquias de D. Pedro II e a Troca das Princesas 

 O que aqui sobressai é a singularidade da arte efémera enquanto ferramenta utilizada pela corte 

joanina. Obviamente indissociável da festa régia – sagrada ou profana – esta manifestação artística 

tem, no entanto, uma tipologia, aplicação e efeitos próprios. Essa singularidade patente, desde logo, no 

                                                                 
72

 CARVALHO, Ayres de, D. João V e a arte do seu tempo, A. de Carvalho, s. l., 1962, p. 159 
73

 Cf. GOUVEIA, António Camões, “Estratégias de Interiorização da Disciplina” in MATTOSO, José (dir.), História 

de Portugal, Vol. 4 - O Antigo regime 1620-1807 (coord. António Hespanha), Círculo de Leitores, 1993, pp. 415-449 
74

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 57 
75

 CURTO, op. cit., p. 249 
76

 DELL'ARCO et alt, op. cit., p. 115 
77

 ELIAS, op. cit., pp. 20-21 
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nome, existe também no modo idiossincrático como age sobre o espaço – num hoje sim, num amanhã 

já não. 

 Embora o que aqui queremos atingir seja uma aproximação a estas temáticas mais do que a 

análise de casos específicos, escolhemos dois momentos, de uma lista de vários, para ilustrar de que 

modo a arte efémera interage com as várias dimensões que até aqui temos tentado caracterizar – a 

festa, os intervenientes, o espaço.  

 Num primeiro momento, as exéquias fúnebres de D. Pedro II na Igreja de Santo António dos 

Portugueses em Roma, realizadas em 1707. Num segundo, como não podia deixar de ser, o momento 

que ficou conhecido como Troca das Princesas, na fronteira com Espanha, sobre o rio Caia, em 1729. 

 Quanto às exéquias de D. Pedro II entre os motivos para a escolha apontamos dois que 

directamente se relacionam com o que temos vindo a defender. Primeiramente, o facto da escolha do 

arquitecto romano Carlo Fontana (1638-1714), como criador do projecto decorativo, reflectir uma 

primeira atitude de D. João V e revelar, desde logo, as tendências artísticas que marcarão o seu 

reinado
78

. Por outro lado, atentarmos à espacialidade que aqui se apresenta: as exéquias fúnebres de D. 

Pedro II realizam-se em Roma, centro, não apenas do papado, mas de uma linguagem estética que 

muito importará a D. João V. Simultaneamente, é também o ocupar de um espaço exterior com uma 

linguagem declarativa do monarca português, contendo uma essência política que não devemos 

subvalorizar. Assim, as exéquias de D. Pedro II cumprem objectivos políticos, estéticos e pedagógicos 

num espaço fora do reino.  

 Em que se apoiam estas celebrações que, homenageando “o monarca defunto, elevam a 

monarquia”
79

? Na arte efémera. Construtora de aparatos simbólicos e linguagens codificadas por 

excelência, nas cerimónias fúnebres o aparato efémero imprime a sua marca distintiva no criar de um 

espaço alternativo, palco para a glorificação da vida.  

 No espaço da igreja, a arte efémera influencia tanto o exterior - “cenário fantástico exposto à 

cidade, convidava os súbditos a participarem” - como o interior – em que “as estruturas arquitectónicas 

do pórtico, do coro, da nave ou naves, das capelas e do transepto desapareciam por entre um 

complicada programa ornamental”
80

 de forte carga catequética e comemorativa dos feitos do monarca.  

                                                                 
78

 Cf. PEREIRA et alt, op. cit., p. 237 
79

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 68 
80

 TEDIM, “Arte Efémera”, p. 69 
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 As exéquias eram, desta forma, a “barroquização da morte que, nas quatro partes do mundo 

português, se mandaram realizar”
81

. Será também nesta Igreja que D. José I organizará as exéquias de 

seu pai, aquando da sua morte em 1750. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Num segundo momento, atentar no episódio da Troca das Princesas, frequentemente 

referenciado, é, novamente, atender a questões que envolvem a espacialidade e a criação de espaços 

efémeros que alteram a realidade dos participantes. Somado a isso o facto deste constituir um dos 

momentos centrais do reinado joanino, episódio ilustrado até nas exéquias de D. João V na referida 

igreja de Roma a que anteriormente fizemos menção
82

. 

 O episódio a que aqui nos reportamos trata-se do duplo consórcio celebrado entre a 

descendência de Filipe V e D. João V, tendo as negociações diplomáticas começado em 1725. No 

entanto, a concretização do projecto apenas tem lugar em 1729. Nesse ano seria entregue a mão de D. 

Maria Bárbara, filha de D. João V, ao infante D. Fernando, Príncipe das Astúrias, e D. José, futuro D. 

José I, a D. Mariana Vitória, filha de Filipe V.  Logo a 8 de Janeiro desse ano
83

 começou a deslocação 

                                                                 
81

 TEDIM, José Manuel “Aparato fúnebre, ecos saudosos nas exéquias de D. Pedro II e D. João V”, in PEREIRA, 

João Castel Branco, CORREIA, Ana Paula Rebelo, DIAS, João Carvalho (coord.), Arte Efémera em Portugal, Fundação 

Calouste Gulbenkian, Lisboa, 2010, p. 237 
82

 “Suspensos do meio dos quatro arcos que davam forma ao cruzeiro estavam outros tantos medalhões, executados 

pelo pintor romano Ginnesi evocando os principais momentos do seu reinado ou seja, a “Troca das Princesas”, a construção 

da basílica e convento de Mafra, a paz de Utreque e a reforma da procissão do Corpo de Deus” in TEDIM, José Manuel 

“Aparato fúnebre, ecos saudosos nas exéquias de D. Pedro II e D. João V”, p. 246 
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 Cf. MONTEIRO, Nuno Gonçalo, D. José,  Colecção Reis de Portugal, Temas e Debates, Circulo de Leitores, 

Mem Martins, 2008, p. 62 

Fachada da Igreja de Santo António dos Portugueses 
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fúnebres de D. Pedro II – 1707;  
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Gravura de Nicolaus Oddi e D. Franceshinus 

(Disponível em http://purl.pt/4185) 
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da corte portuguesa para o ponto combinado – o rio Caia, entre Elvas e Badajoz. Nesse percurso 

passariam por várias aldeias e vilas portuguesas que se prepararam para receber a corte. Ao longo de 

um ano, Lisboa e o reino seriam palco de vários momentos festivos – entradas régias, cortejos, 

procissões, visitas, entre outros momentos de pública aparição da corte.  

 Por onde foi passando, a comitiva portuguesa “sempre encontr[ou] as ruas engalanadas  com 

artefactos efémeros, mandados executar pelos senados das Câmaras”
84

, tendo os principais mestres das 

localidades sido empregues nessa tarefa. Entre arcos triunfais, palcos, luminárias (também estas 

podendo ser pensadas como momentos efémeros de luz), todo o espaço é alterado para a permanência 

da corte, chegando mesmo a ser mandadas demolir casas para reorganizar o espaço da festa
85

. 

 Neste caso, atendemos aqui a várias realidades ligadas ao espaço – o itinerário da corte 

portuguesa pelas várias cidades do reino até chegar à fronteira, o caminho de regresso e, ainda, a 

criação desse espaço efémero de encontro entre as duas cortes com a construção do palácio sob o rio 

Caia. Além destes, é ainda necessário referir a importância simbólica da deslocação do rei – fazendo-se 

presente nestas partes do reino – e a singularidade de tal momento para a monarquia barroca. Os 

poderes concorrentes que aqui encontramos a tomarem parte nas várias celebrações são, também eles, 

actores, espectadores, enfim, participantes nas múltiplas dimensões da celebração. 

 O encontro das duas comitivas (visto que a corte espanhola realizou o mesmo movimento de 

deslocação no espaço do seu reino), dá-se a 19 de Janeiro de 1729, no rio Caia, fronteira entre Portugal 

e Espanha. Sobre o rio, ergueu-se então um momento singular da arte efémera portuguesa, o pavilhão 

sobre o Caia, efemeridade arquitectónica responsável pela criação de um espaço de igualdade entre as 

duas cortes. Da autoria de Francisco Pereira da Fonseca, Canevari e Ludovice (do lado português) e 

Filipe Cram e Juan Frentchqueson (pelo lado espanhol), o palácio construído apresentou-se de forma 

austera à qual foi acrescentada um programa decorativo pejado de simbolismo para criação do cenário 

para a troca das princesas
86

.  

 Ambas as cortes conheciam a importância política da forma que assumiria esse encontro
87

. 

Composto por uma sala central e duas laterais (uma para cada família real) a própria construção 

apresentou uma “preocupação do estabelecimento de uma atitude de paridade entre os dois reinos”
88

, 

também esta conseguida através da reconfiguração do cenário, apenas permitida pela arquitectura 

efémera aqui utilizada.  

                                                                 
84

 MONTEIRO, op. cit., p. 64 
85

 Cf. TEDIM, “Arte Efémera”, p. 65 
86

 Cf. TEDIM, “Arte Efémera”, p. 65 
87

 MONTEIRO, op. cit., p. 28 
88

 Ibidem 



16 |André F. Neto – A Arte Efémera no tempo de D. João V - Da efemeridade para a perpetuação? 
 

IV EJIHM 2015 Porto| IV Encontro Internacional de Jovens Investigadores em História Moderna 

IV International Meeting of Young Researchers in Early Modern History 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentemos, assim, não apenas na importância da deslocação pelo reino da corte, mas também 

na forma como esta se apresenta no momento da troca – momento que só pode ser apreciado nestes 

moldes graças à transformação do espaço através da arte efémera, provando esta, uma vez mais, o seu 

carácter fundamental na construção do aparato da festa e do cerimonial barroco. 

 

Apontamentos finais 

 Por último, tentando apenas sistematizar algumas das ideias veiculadas, é importante sublinhar 

alguns aspectos: 

 A arte efémera afirma-se num espaço específico, o de uma cultura do Barroco que assume 

características excepcionais, e que encontra nas várias artes o veículo eleito para a prossecução dos 

seus objectivos socio-políticos.  

 Por outro lado, sendo uma manifestação artística multidisciplinar, munida de linguagens várias, 

afirma-se como soberana sobre o espaço que cria, alterando-o e tornando-o, também ele, efémero. 

Nesse tornar efémero o espaço, estas manifestações acabam por quebrar o quotidiano. Nesse 

movimento de ruptura não serão elas, de alguma forma, perpetuadoras de uma mensagem que se quer 

transmitir? Não será esse quebrar do quotidiano no espaço da festa um duplo mecanismo de 

contribuição tanto para a criação desse espaço como para a fixação na memória social de arquétipos 

sociais e modelos de comportamento?  

 Numa lógica que, como se afirmou, está directamente relacionada com os pressupostos da 

retórica barroca, D. João V consegue, através da arte efémera, mais um veículo para a transmissão da 

sua mensagem política, organizando o espaço, reorganizando a emoção, conseguindo, em certos 

aspectos, na efemeridade a perpetuação. 

Ponte-palácio levantado no Caia para a Troca das Princesas, 1729 

Gravura da Biblioteca Municipal do Porto 
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