


D. João V 

 Dom João V (22 de Outubro 
de 1689 - 31 de Julho de 
1750), de seu nome 
completo João Francisco 
António José Bento 
Bernardo de Bragança, foi 
Rei de Portugal desde 1 de 
Janeiro de 1707 até à sua 
morte (1750). 

 

 Jaz no Panteão dos 
Braganças, ao lado da 
esposa (Maria Ana Josefa), 
no mosteiro de São Vicente 
de Fora, em Lisboa. 



 

 Era filho de Pedro II e de 
Maria Sofia, condessa 
palatina de Neuburgo. 

 

 Recebeu o cognome de O 
Magnânimo ou O Rei-Sol 
Português, em virtude do 
luxo de que se revestiu o 
seu reinado. 

 

  Falava línguas, conhecia os 
autores clássicos e 
modernos, tinha boa 
cultura literária e científica e 
amava a música.  

Bandeira pessoal de D. João V 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Flag_John_V_of_Portugal.svg


Política Cultural do reinado 

de D. João V 

 

 Culturalmente, o reinado de D. João V tem aspectos de interesse: 

 

 O barroco manifesta-se na arquitetura, mobiliário, talha, azulejo e 

ourivesaria, com grande riqueza.  

 No campo filosófico surge Luís António Verney com o “Verdadeiro Método 

de Estudar”. 

 Foi fundada a Real Academia Portuguesa de História e a ópera italiana 

introduzida em Portugal. 

 O nome do rei está ligado ao do Aqueduto das Águas Livres, para o 

regular abastecimento de água de Lisboa 

 Assim como, foi responsável pela construção do Real Convento de Mafra 

/Palácio Nacional de Mafra.  As obras iniciaram-se em 1717. A 22 de 

Outubro de 1730, dia do 41º aniversário do rei, procedeu-se à sagração da 

basílica. 

 



O Barroco Joanino 

 

 

 No reinado de D. João V o barroco vive uma época 

de esplendor e riqueza completamente novas em 

Portugal. Desenvolve-se entre 1580 e 1756.  

 

 Caracteriza-se pelos seus efeitos de riqueza e 

movimento.  

 

 Era uma arte de corte e de luxo para fascinar e 

provocar a admiração dos súbditos. 

 

 



Grandes obras arquitetónicas 



Palácio Convento de Mafra 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:Pal%C3%A1cio_Nacional_de_Mafra.jpg


Palácio - Convento de Mafra 

 O Palácio Nacional de Mafra foi construído 
durante o reinado de D. João V, em 
consequência de uma promessa que o 
jovem rei fizera se a rainha D. Maria Ana 
de Áustria lhe desse descendência. 

 O trabalho começou a 17 de Novembro de 
1717 com um modesto projeto para abrigar 
13 frades franciscanos, mas o ouro do 
Brasil começou a entrar nos cofres 
portugueses e, D. João e o seu arquitecto, 
Johann Friedrich Ludwig iniciaram planos 
mais ambiciosos. Não se pouparam a 
despesas. 

  A construção empregou 52 mil 
trabalhadores e o projeto final acabou por 
abrigar 330 frades, um palácio real, umas 
das mais belas bibliotecas da Europa, 
decorada com mármores preciosos, 
madeiras exóticas e incontáveis obras de 
arte.  

 A magnifica basílica foi consagrada no 41.º 
aniversário do rei, em 22 de Outubro de 
1730, com festividades de oito dias. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:PNMafra.JPG


Biblioteca do Palácio 

Convento de Mafra 



Biblioteca do Convento de Mafra 

 O Palácio-Convento 

possui uma das mais 

importantes bibliotecas 

portuguesas, constituída 

por cerca de 40 000 

livros, e numerosas obras 

artísticas encomendadas 

pelo monarca no país, 

em França, Flandres (de 

onde procedem os dois 

carrilhões de 92 sinos) e 

Itália.  



Basílica do Palácio 

Convento de Mafra 



Basílica de Mafra 

 Aqui se encontra a melhor 
colecção de estátuas italianas 
existentes em Portugal no segundo 
quartel do século XVIII.  Possui um 
conjunto sonoro de seis órgãos , 
únicos no mundo, para os quais 
existem partituras que só aqui 
podem ser executadas. 

 Os Carrilhões, encomendados por 
D. João V , são considerados como 
os melhores do mundo. Tocam 
valsas e contradanças. Têm em 
conjunto 92 sinos e pesam cerca 
de 217 toneladas 

 No total, a Basílica possui 11 
capelas com 450 esculturas de 
mármore, 45 tribunas e é servida 
por 18 portas. 



Tapada de Mafra 



Tapada de Mafra 

 

 

 A Tapada Real foi na 
monarquia um couto de 
caça real. Trata-se de um 
espaço muito rico em flora, 
com pinheiros mansos e 
bravos, sobreiros, carvalhos, 
plátanos e salgueiros, entre 
muitos outros, e em fauna: 
veados, gamos, javalis, 
raposas, lobos, águias, 
açores, mochos, etc. 



Curiosidades 

 Muitas são as lendas acerca do Palácio de Mafra: 

 Ratos gigantes: A mais popular é a da existência de ratazanas 
enormes capazes de comer pessoas. Embora os subterrâneos do 
Palácio tenham sido explorados e não tenham dado mostras de ser 
habitados por ratazanas invulgares para aquela zona de esgotos. 

 Caranguejola: D. Maria Pia, visitava frequentemente o Palácio de 
Mafra, tendo mandado construir um elevador com acesso do rés-do-
chão ao terceiro piso. Considerado o primeiro em Portugal, podia 
transportar até dez pessoas e ao qual se apelidava de “ 
caranguejola”. 

 Os Carrilhões: Têm em conjunto 92 sinos e pesam cerca de 217 
toneladas. 

     Foram encomendados por D. João V e são considerados entre os 
melhores do mundo. Tocam valsas e contradanças.  

 Morcegos: A existência de morcegos na Biblioteca chama a atenção 
dos visitantes, tanto mais que estes contribuem para a conservação 
dos livros. 

 

 

 

 

 



Aqueduto das  Águas Livres 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Aqueduto_das_%C3%81guas_Livres.JPG


Aqueduto das Águas Livres 

 

 

 O Aqueduto foi construído 

durante o reinado de D. 
João V, com origem na 

nascente das Águas Livres, 

em Belas, e foi sendo 

progressivamente 
reforçado e ampliado ao 

longo do século XIX. Resistiu 

incólume ao Terramoto de 

1755. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4f/Aqueduto_das_%C3%81guas_Livres.JPG


Interiores 

 Talha Dourada: 

Podemos dizer que é uma 
escultura feita em madeira 
(principalmente carvalho e 
castanho) que depois é 
recoberta por uma fina 
película de ouro. 

 

Em Portugal a talha dourada é, 
como o azulejo, um 
verdadeiro fenómeno 
nacional tendo atingido a 
sua maior importância entre 
1690 e 1790. Uma explicação 
para o grande 
desenvolvimento da talha 
dourada em Portugal pode 
ser a grande quantidade de 
ouro que nos chegava do 
Brasil durante o reinado de D. 
João V. 

 



Azulejos 

Paço dos Arcebispos – Santo 

Antão do Tojal 

,  



Igreja de Santa Clara - Porto 

 

 A Igreja de Santa Clara é um 
templo católico localizado na 
freguesia da Sé, na cidade do 
Porto, em Portugal. 

 Construída ao lado do mais visível 
lanço das Muralhas Fernandinas, a 
Igreja de Santa Clara ficou 
concluída em 1457, assim com o 
mosteiro com o qual fazia conjunto 

 A entrada da igreja é feira através 
de uma porta barroca datada de 
1697. 

 No interior podemos vislumbrar 
toda a magnificência desta igreja, 
toda coberta por talha dourada da 
primeira metade do século XVIII. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Igreja_Sta_Clara_%28Porto%29.jpg








Biblioteca Joanina da Universidade 

de Coimbra 
 

 Também chamada Casa da 
Livraria. A "obra-prima do 
ciclo joanino da arquitetura 
coimbrã. 

 

  Uma das mais belas do 
mundo. Inicia-se a 
construção em 1717 sob a 
direcção de José Carvalho 
Vieira. 

 

 Em 1725 é colocada na 
parede do topo, em posição 
de destaque, uma grande 
tela com o retrato de D. João 
V.  









Coches 
  

COCHE da EMBAIXADA ao 
PAPA CLEMENTE XI - da 
Coroação de Lisboa 

 

 Fazia parte do conjunto de 
cinco coches temáticos e 
dez de acompanhamento 
que integraram o cortejo 
da Embaixada enviada 
pelo rei D. João V ao 
Papa, em 1716. Alusivo ao 
tema da coroação de 
Lisboa, capital do Império, 
vitoriosa na defesa da Fé 
cristã. 

 O exterior apresenta caixa 
aberta forrada a seda 
vermelha, decorada com 
esculturas de talha 
dourada, em estilo 
barroco.  





Desenvolvimento das Letras, 

das Ciências e das Artes 

 

 Principais datas: 

 

 1713 – Escola do Seminário Patriarcal (ensino da 
música) 

 1716 – Obras Literárias barrocas (ex.: “A Fénix 
Renascida”) 

 1717 – Biblioteca da Universidade de Coimbra 

 1720 – Academia Real de História 

 1746 – Publicação da obra “Verdadeiro Método 
de Estudar”, de Luís António Verney 



Luís António Verney 

 Luís António Verney (1713,Lisboa- 
1792, Roma), foi um filósofo, 
teólogo, professor e escritor 
português.  

 Excelso representante do 
Iluminismo em Portugal, e um dos 
mais famosos estrangeirados 
portugueses.  

 O ponto mais alto da sua vida, 
acontece em 1746, quando é 
editada a sua obra mais 
conhecida: "O Verdadeiro 
Método de Estudar". 

 A pedido do rei D. João V, 
Verney inicia a sua colaboração 
com o processo de Reforma 
pedagógica de Portugal, 
contribuindo inestimavelmente 
para uma aproximação profícua 
com os ventos do progresso 
cultural que animavam os 
espíritos iluministas dos europeus 
mais progressistas. 



“O Verdadeiro Método de Estudar” 

 As suas páginas são de 
um progressismo 
notável que motivou 
fortíssimas reacções e 
acesa polémica 
devido às orientações 
pedagógicas 
defendidas (entre elas, 
o acesso da mulher à 
Educação), tributo às 
investigações 
desenvolvidas por 
Verney e aos seus 
contactos com as 
ideias basilares do 
Iluminismo. 



FIM 


