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OS "CONSUMOS CULTURt\IS~~
DA ARISTOCRA(:IA
NA DINASTIA DE BRAGAl~(:A
ALGUMAS NOTAS
Nuno Gonc;alo Monteiro*

OS CONTORNOS

DE UM TEMA

Debater

0

tema proposto implica, como

rnl1fi,",>n

~U~:'Lll.H<1'"

previa, evocar

qnestoes recor

rentes, mesmo que de forma breve.
lugar, importa recordar que a rela~ao entre

Em

de con sumo

sociais constirui urn tema c1<issico do pensamento social ocidental, sobre
dos sens mais destacados expoentes
formula de Max

de acordo com

as represented

incontormivel. Mas nao se

some over-simplification, one

their special styles of

"'1"'11f',,,I£><,

Desse ponto de

representa urn ponto de

na sociedade de corte.

muitos outros, distingue, a varios
>.'-"'>",HU',-",

dos

ordem juridicI
as nnC:P'rUcl('r,pc:

sao

contidas nos conhecidos textos de Norbert Elias sobre
l6gica do

of their consump

esquecer que as nobrezas de Antigo Regime nao cOl1stituiam

apenas grupos de status, pois eram tambem circunscritas e diferenciadas
existente (pelo

A celebre

Sombart, Veblen ou

thus say that (... ) 'status groups' are stratified according to the
tion of

escreveram

0

0

"sistema das despesas" e sobre a

ao contnirio dos autores antes citados c de
o contexto

ctH(.til"","",V,

0

da sociedade de corte Jos

Designadamente, ao sublinhar nma

"as despesas de

e a obrigatoriedade de

cssencial:

social nas camadas snperiores

das sociedades industria is tem um caracter francamente mais

do que nas sociedades

aristacraticas de corte"2,

o

tema discutido suscita tambem algumas questoes mais especificas. A
rcccntc accntuou,

s6 as novas dimensoes dos consumos culturais nos liltimos

anos do seculo XVII e sohretudo no stenIa

mas tambem

0

novo

cultural da

nobreza, na sua dimensao de patrodnio de artistas e literatos, asslm como, em certos casos,
na

produ~ao,

concretamente, literaria 3 • Ou

autares de tcxtos, em alguns casos de

as nobrezas definir-se-iam agora enquanto
quase sempre de cartas. As vezes,

sugerindo-se que elas se definiam muiro mais

seus padroes de consumo

111o.1S

pela

para a afirrna~ao individual de cad:1 nobre do que pelo seu sentido de perten.,;a a

Hf>.r'<"\r·''',

uma casa ou linhagem. Esta mudan<;a cstaria relacionada com
penhado

cortes, pois "during the seventeenth century,

aristocratic :wd

de Ci.?ncias Sociais

tone it had not

0

papel cultural central desem
culture took on an

had", "the development of courts made the

Univel'sidade de Lisboa,

31

"across L","~Vl""" nobles adapted with striking success to

display of culture valuable".
PS'y'ctLOi1ogllcal and cultural

during the seventeenth and elg,llt Cerltll centuries (... ) their
l

culture"4.

success was clearest in the realm of
Entretanto, conforme se tem
no seculo XVIII. Com

ea

de "alta cultura" que se consagra

"our modern idea of 'high culture' is an eighteenth century

invention", pois ate entao nao tinham 0 teatro, a

a literatura e a

recebido a

"special collective identity". ACl'esce que os "works of imagination and the
ae:nnl<;ao de Edmund Burke retomada por John
pn::>CllfClC1()S

por urn

rna IS

teriam, de

modo, passado a ser

do que os reis, aristocratas e

"alta cultura" seria definida por

em larga medida

Para

a

por toda a Europa de

:-,e'tec:enctos, embora moldados a partir da
setecentista estc1

arts", na

Evidentemente, essa alta cultura

de ser urn exclusivo do consumo aristocd.tico.
preambular, importa reflectir sobre uma persistente

Como ultimo

portuguesa no que se reporta ao "0 problema da cultura
lares", para retomar

0

TT'-lf11("H)

titulo de urna conferencia de Antonio

0

intelectual

isolamento dos povos peninsu
no Rio de Janeiro

6

ern 1913 • Corn raizes l11uito pr6ximas em Herculano e sobretudo em Antero de
o proprio

Sergio teve um imenso eco
jJ'-<lU"U,"

como

e mais remotas em antores seiscentistas e setecentistas, 0 diagn6stico de

A cronologia e clara. Portugal vivera uma notavel pros

cultural nos seculos XV e XVI,

fora tacado pelas correntes do humanisl110

europeu, e isso traduziu-se na reforma dos estudos em Coil11bra prol110vida por D. Joao III.
Porem, em l11eados do seculo XVI, este mesmo

corn a Inquisi<;ao e os .'-'--'--"J "numa furia
e diab6lica, - estalam, arrancam e arrojam aos quatro ventos a pobre arvore

humanist a e eurO'pela

. 0 conceito de

surge no seculo XX, assim, para

que tinham buscado romper com esse isolamenro face J. cultura

ficar

autores ulteriores retomarao esta formula<;ao, corn
Cortesao. Outros a

em

lvluitos

destaque para Silva Dias e Jaime

de Macedo. Mas interessa ainda sublinhar

que a imagem de Portugal e de LIma Peninsula isolados da

era recorrente desde finais

do seculo XVIP.
Relida de <lcordo com urn vocabuhirio ulterior, em
tempo setecentista
classifica~5es

a remeter

0

ainda visto sob a

no que se reporta a um

'iu.alll.lH... " " U V

antes referidas tendem a convocar uma

Reino de

de "seculo das Luzes", as

entre "centro" e "periferia" e

para um estatuto

no contexto de

uma geografia cultural europeia. De resto, de acordo com as ideias sobre
Portugal que exprimiram um bom numero de
Naturalmente, os terrenos

0

SuI cat6lico e sobre

da epoca, como se sublinhou.

para debater as ideias referidas sao praticamente ilil11i

tados. 0 que se apresenta aqui sao alguns

de discussao a partir de t6picos eSt)eclh(;os

sobre os COllSUl110S aristocraticos em Portugal durante a dinastia de

AS IMAGENS DA
EPOCA

E certo

que a imagem negra da Peninsula Iberica

Norte era, desde a

"'''F,\.<U''H'

pelos olhares protestantes do

VLJC.l.lQ.UC<

metade do seculo

p",.L\.U.HUUU

Portugal e seus territorios ultra marinos, onde por excelencia se faria sentir
e do "obscurantismo"

. De Espanha se dizia que

passam a de qualquer outro

"0

zelo e

0

par

peso

Igreja

supersri<;30 ultra

Portugal"lo. No entanto, apesar dessa

catolico;

crftico so bre

rcpresentas;ao parcialmente comUl11, 0

L;;!JalllJ,a

era muito mais denso
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potencias dominantes '-'U,L\.Jl~'--lCL:"

remoto, pois repousava nos discursos sobre uma das
a

de

revestia urn cunho

e alguns tra<;os diferenciadores, retomando,

para come<;ar, textos de visitantes

deies bern

mas dificeis de

contornar.
A recorrencia dos comentarios COll1i::lCllen,te:s,

boa

sem redproca

nao

I-Ctl",U'""U.

torio diplol11atico frances de 1684, afirmava-se:

Assim, nUl11 rela

les portugais aient tous de l'esprit,

il ne faut pas neanmoins s'etonner de leur

: ils n'ont aucune education, et comme

ils n'apprennent rien des autres pays, et qu'on leur parle Ie la grandeur de leurs maisons et
de belles actions de leurs

ils croient qu'il

ni nation ou il y ait tant de

que

hommes ( ... ) ceux

sciences apprennent avec beaucoup de
e mela de an05 mais tarde

de noblesse plus illustre

a

mais il

veulent s'appliquer aux

en a peu parmi Ies

. Duzi<l

encontramos urn comentario coincidente nas

(1

ingleses, so muito recentemente publicadas: "raramente

de uns

pois pensam que nao encontrarao entre estranhos

para

que Ihes

0

ou porque poderao tirar pouco proveito GO conhecer outras

0

e devido,

(... ) parecem-mc viver

demasiado do credito dos sens anter;ias:sacios
Cerca de urn seculo depois, apesar do turbilhao pombalino, os diagnosticos eram estra
as fontes sao quase repetitivas. 0 irlandes James Murphy

nhamente reincidentes. Neste

afirmava, cerca de 1795, que "as Belas-Artes ( ... ) sao quase inteiramente indiferentes
::.,robreza deste

. E,

mesma

portugueses "ficc1m muito atr"ls dos
vizinhos",

"UJlJl'-'L),

entre outras

a

H.E Link dizia que os "nohres"

0

tanto quanto 0 povo

excede os sells

que "em todas as

ha falta de con he

cltneJl1tC)S e de gosto, cGusada talvez peia total faIta de obras de arte nesta terra ( ... ) 0 nobre
portugues ocupa 0 ultimo degrau de entre a Ilobreza

. Nesse

0

general

frances Dumoriez e Link nao coincidiam, pois aquele achava que "os fidalgos (011
de

nao sao tao

discurso liberal

pn)lCill~;arla

como os de Espanha"15.
esta

ate

E eseusado

aerescentar que

0

a exaustao.

::.,ros finais do seculo XVIII e infcios do scculo XIX, Link observava que "a mania de se ter
fiuitos criados ( ... J

tambem

dominante"16.

todos os visitantes insistiam neste

topico. ESSG era uma marca comum das sociedades
mas

da primeira Idade Modema,

que se fora tomando cada vez menos comum no seculo XVIII. Em

um autor

brita.nico tinha escrito que "a embriaguez e llma multidao de criados inuteis eram
tempos
comentar,a

0

lllxo dos

a

em Portugal, no principio do seculo XVIII, vemos

dos fidalgos, que "0 maior eneargo que tem r.r'Dn,"" ..ca com os sellS caval os
no tim

crjados"l7, e tais i",,,wu·>r,,pc repetem-se quase invariavelmente nos livros de
da CeJrlUlfl.l, como nas

da condessa de

quando afirmava que "em Portugal ha
de crjados
do

0

futma 4. marquesa de

costume de ter por ostenta<;:ao urn

nl1l11erO

tanto cresce a famflia, quanto diminui a
scculo XIX, visitantes britanicos

fidalgos "and their households", "such

JV'diH"'U'F,

numbers as

or

a prop6sito dos
domestics" 19.
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05 PERFIS
EDUCACIONAIS,
OS PERCURSOS
ULTERIORES E 0
ESPA\=O PUBLICO

Desde Cunha Brochado ao discurso liberal oitocentista, passando por Ribeiro Sanches e
tantos outros,

0

tema da educa~ao da fidalguia era um ass unto recorrente. A educa~5.o dos

primogenitos da primeira nobreza de corte da dinastia de Bragan~a nao sofreu nenhuma
altera~ao

durante

0

marques de Pombal,

perfodo referido, apesar de, em 1
0

Colegio dos Nobres, com

0

ter sido

por iniciativa do

qual se pretcndia aiterar efectivamente os

padroes tradidonais de educa~ao. De facto, s6 uma pcgucna minoria dos filhos dos Grandes
e um grupo ainda mais reduzido de primogenitos passaram por ali. 0 essencial permaneceu:
educa~ao

domestic a seguida do ingresso numa institui~ao militar com uma idade precoce,

na maior parte dos casos. Isto ocorria na mesm<1 altura em que, nas principais

Tn,',n'Clrr,l1"Cl

da Europa Iluminada, os sucessores das primeiras nobrezas passavam maioritariamente pela
socializa~ao

dos colegios, das escolas militares e das academias. Um caso singular foi a Ingla

terra onde, com frequencia, os nobres chegavam ate

a Universidade,

um destino que, em

Portugal, estava reservado apenas aos secundogenitos na perspectiva de que, posteriormente,
seguiriam uma carreira eclesiastica. Por isso, muitos

eram remetidos para os colegios

reais de S. Pedro e S. Paulo da Universidade de Coimbra. Porem, e certo, as coisas come<;aram
a mudar na segunda metade do seculo XVIII, muito embora sem aiterar por completo
padrao referid0

20

0

•

Urn poueo por toda a Europa, especialmente no seculo XVIII,

0

Grand Tour foi uma das

formas de ultrapassar a barreira do isolamento. Mas terao sido poueos os titulares e os filhos
da nobreza da Corte portuguesa que se passearam pela Europa. E a maior parte dos que se
deslocaram para outros territorios do Velho Continente foi por serem nomeados para alguma
embaixada, ou por acompanharem os pais ou parcntes para elas indigitados ou para Roma.
Ainda em 1787, Bombelles destacava que os portugueses tinham uma ideia desajustada da
grandeza da sua Corte "por nao terem viajado"21, mote que quase todos retomavam, como
se viu. E que so em parte e verda de, pois, se

e

dizer que deseonheciam

0

continente

casas tiveram, entre 1640 e 1800, peIo menos um dos seus

europeu, a maioria das

representantes servindo a Coroa portuguesa no Brasil, em

ou na India. Na aristocracia

portuguesa, os governadores do Imperio foram bem mais numerosos do que os diplomatas,
houve mais fidalgos a peregrinarem pelo Imperio do que a circularem pela Europa.

o EXEMPLO DAS

Um bom indicador sobre as praticas culturais da alta nobreza portuguesa pode ser obtido

ACADEMIAS

pela enllmerac,:ao dos primeiros titulares. sucessores e sucessoras de 60 casas titulares antigas,
e que foram autores de textos literarios ou outros com difusao na epoca, ou ainda que perten
ceram ou patrocinaram alguma academia 22 • 0 criterio e

discutfvel, mas serve para identi

ficar com relativa clareza os titulares antigos que se destacaram pelo seu interesse pela escrita
literaria, hist6rica e cicntffica. As academias que cOllsiden:imos foram as numerosas academias
literarias barrocas que proliferaram entre 1665 e 1755, por vezes nas proprias resideneias
dos Grandes, a Academia Real da Historia (fundada em 1721 e que declinou em 1750), a
Academia Real das Ciencias (fundada em 1782), a Academia Arcadia Lusitana (1756-1776)
e a Nova Arcadia (que funcionou alguns anos desde 1793).
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MEMBROS DA NOBREZA TITULAR ANTIGA QUE FORAM AUTORES OU ACADEMICOS
(1600-1830)
Numero total de
titulares

Nascidos

10%

12+(2)

Antes de 1651
1651-1700

98

1701-1750

88

20%

8+(5)

1751-1830

85

9+(1)

11%

Total

386

49+(8)

13%

titular que foram academicos e/ou autores, indicando-se entre parentesis

* Numero
quando

%*.

Autores e/ou academicos*

foram seus conjuges.

** Propon;:ao de academicos/autores

rela~ao

ao total

tituiares considerados.

Fonte: Monteiro. "Nobleza y Elites en el Portugal Modemo en el

de la Penfnsula Iberica

XVII!)", Las Elites en la Epoca Modema: La Monarqufa Espanola, Enrique Soria
Cordoba,

al. (eds.).

pp.143-155.

Do quadro

podemos conduir varias questoes. Em primeiro

que LIma media

de 13% dos titularcs foram autores ou mcmbros de academias. Os nLlmcros sobem para 57
indivfduos se incluirmos os maridos e as mulheres de titulares que foram autares e acade
micos. Isto quer dizer que os titulares que se dedicavam ao cultivo das !etras eram sempre
uma minoria, embora significativa. H,:l clara111ente urn pequeno nllmero de
aristocdticas que se destacam e formam autores em sucessivas

casas

como os condes de

Ericeira/marqueses de Louri~al (possuidores de uma celebre biblioteca), os condes de Assumarl
Imarqueses de

os marqueses de Alegrete/Penalva e os marqueses de

Outro

dado muito revelador e a distribui<;ao ;-A",'-'''.'.-. dos antores e academicos aristocratas. Embora
se deva rer em conta que os numeros se reportam a representantes

casas titulares

(ha varios academicos nas mais recentes), sao 111ais numerosos, proporcionalmente, os aristo
cratas "cultivados" que nascem no seculo XVII e no seculo XVIII. Na

isto

O"Fi,HH1\"""

que hii mais aristacratas nas academias barrocas e de hist6ria do que na de ciencias e nas
literarias, mais tardias. Ou

os aristacratas cultivados diminuem em vez de aumentar e
do Barroco do que na do Iluminismo, em bora

sao mais nurnerosos na

nesta ultima

literatas: a 4." marques a de Alorna

que encontramos as duas principais

e a 4.

conclessa de Vimieiro
Lertam(~nte,

haveria ainda que ponderar outro aspecto

D. Jose e do governo do marques de Pombal (1750-1777) sobre
publico. De
ftas e 0

embora
intelectual

0

desenvolvimento do cspa<;o

tenha atacado nesse periodo a
ideol6gico a que estava

do reinado de

0

da ednca-;ao dos jesu
introduziram-se simultaneamente

mecanismos de censura e de controlo intelectual bastante importantes. Num reino pequeno e
marcado pela macrocefalia de Lisboa, onde tais dispositivos se concentravam, estes instrumcntos
de controlo acabaram por actuar como mccanismos restritivos do crcscimento do espa<;o publico.
Apesar da difusao da

e da vid8 de salao em Portugal durante a

metade

do seculo XVIII, essas dimensoes, e s6 dentro de certos limites, afectaram os

de vida

excep~oes

da alta 110breza portuguesa. Apesar de
seriamente condiciollada pela

exisd~I1cia

de apert:adlos mecanismos de

poli'tico e de censura literaria. Ainda mais, <)
aos teatros publicos e a corte regia

l",,"ieUL'-La

e controlo

foi ocasionalmente representada nos pahi

cios da aristocracia e quase sempre por amadores. No
24

a vida de salao foi

os

c;"I.... C;'~lCl'-Lllv'"

confinavarn-se

•
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FIG. 1
TANGUE
DOS CAVALE1ROS/
GALERIA DOS REIS
Palacio dos 1'lrJ'llLJ''''''',''.,

Fronteira, Lisboa
Ines Aguiar

AS DESPESAS
CORRENTES E OS
CONSUMOS
CULTURAIS: AS
INTERROGACOES

o

que se conhece sobre os consumos correntes

portuguesa da dinastia de

Bragan~a

sobre os gastos culturais da alta nobreza

responde em parte as questoes leV'al1lta<C1a:s, 0 que nao deixa

de colocar urn enorme feixe de interroga<;oes.
Desde

sabernos que se confirrna a

das enorrnes criadagens aristoCHlticas,

dominantemente masculinas em Lisboa depois de 1640
bom mimero de

se induindo, ate cerca de 1760,

como que prolongando no espac;o urbano as marcas de uma casa
correntes conhecidas para finais do seculo XVIII

rural. Acresce que a estrutura das

mostra que a alta nobreza portuguesa gastava, em media, 56% dos seus proventos corn a
cozinha, os ordenados dos criados e as

valor que sobe para 69% se exduirmos os

dispendios com obras e com impostos pagos directamente. De entre estas
lugar cabia

a

0

primeiro

corn 38%, seguida dos criados, com 18%, e das cavalari<;as, com 13%.

Outras despesas, como a roupa e moda no

por exernplo, tinham assim um peso

muito mais limitado. A "casa grande", com uma cozinha exuberante e uma imensa criadagem,
era ainda

0

que definia

XVIII. Nada de

0

de consumo da aristocracia portuguesa em finais do seculo
pelo que antes se invocou.

Aparentemente, essa prioridade dada
se reporta

Neste contexto,
Bragan~a,

a casa

tinha importantes implicac;oes no que

que se deixava de lado.

e de observar as caracteristicas das casas de residencia. Com a dinastia de

wdos os Grandes passaram a residir em Lisboa. A maioria foi construida depois

de 1640 e sofreu

ou totais prejulzos com

0

ten'amoto de 1755, que destruiu a maior

parte dos palacios. Ern geral, nao se valorizava muito a qualidade
sofistica~ao decorativa destas constru~oes.

E bem

pouco equilibrado. Antes de 1755, a par de

a estetica e

no entanto, que se trate de um
muito cr{ticos, os visitatltes tambem

podiam considerar (1701) que "as casas da nobreza (... ) tem urn aspecto
custaram

somas de dinheiro"2S. Algumas monografias sobre

a 1755 permitem, tambem, reavaliar esses

e de certeza

r""""+"'",r-",'"

anteriores

A relevancia que os motivos em aZlllelOS

adquiriam no seu interior era ja uma nota de destaque. Depois do terramoto, dado que a quase
totalidade das casas passou por momentos de grande endividamento, a reconstru<;ao ou edifi
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FIG. 2
SALA DAS BATALHAS

Palacio dos Marqueses
de Fronteira, Lisboa

Ines Aguiar

ca<;ao dos

na corte fizeram-se lentameme e com fortes restri\;oes. Os interiores destru

[dos nao voltaram nunca mais a assumir a importancia dos anteriorcs c, em
as casas que foram construindo nao se destacavam

acha-se que

sua qualidade arquitectonica, ncm

sua monumentalidade. 1\1as, tambem neste caso, e preciso atender

a diversidade de situat;:6es.

Quanto ao recheio das casas, deve notar-se que na

maioria Jos

invent~'irios

post-mortem, conhecidos para membros da aristocracia de corte em finais do Antigo Regime,
a pintura tern um valor muitas dezenas de vezes inferior ao das joias, do oura e da prata, assim
representando um inequlvoco
na maioria dos casos, a

de

Com deito, 0 "oum, prata e diamantes" eram,

entrada no recheio das casas aristocraticas, e, dentro desse

a prata vinha quase sempre em

lugar. Em

quase tantos ourives da prata como do ouro;
tificados. Em regra mais do que

pdo que se

eram

salvas, baixelas

metal, que nao se extraia nos territorios da

0

seu lugar destacado D . As

0

nestas gran des casas e, tal como

Como acontecia com

antes, armoriadas e encomendadas na
com a mesa. Tambem

talheres que conferiam aquele

portuguesa,

baixelas e a porcelana constituiam sinais de riqueza
forte

prataria, podiam ter uma

mobiliario, muitas vezes em madeiras exoticas Oll enco

mendado no Oriente, ultrapassava em regra

0

valor da pintura. Ao contrario de

remotas, se existiam sempre retratos dos senhores das casas
rellgll)S()S e imagens de santos, militares ou
da livraria, eram

com motivos

s6 uma pequena minoria se destacou par

Entre 1640 e

destacavam-se os Ericeira que, ah§m

coleccionadores de antiguidades, moedas, hist6ria natural

ainda, as casas aparentadas e

maJ~

de alguns antepassados, mllitos

deles de escasso valor monetario, se sempre se encontram as chapas
reunir pintura de qualidade

havia

eram muitos mais do que os pinto res iden

pintura e,

unidas de Alegrete/Penalva, de Fronteira (na5 Chagas), da

Atalaia, de Vila Nova de Portimao e dos Sousa do Calhariz28 , Nlenos conhecidas sao as colcc
<;oes notaveis da cas a de Abrantes e da

D. Ana de Lorena, nela nascida, e da casa de

Assumar29. \....;llfH}S'lln:enre, apesar da crescente rclevancia qlle se vai atribuindo
interiores, as impressionantes colec<;6es de

a decora<;ao dos

existentes depois de 1755 foram em menor

nLll11er0 30 , aparecendo sempre com grande destaql1c a

dos

NOTA FINAL

Como foi referido anteriormente, a historiografia europeia mais recente sublinhou, sobretudo
para os ultimos anos do seculo XVII, e particularmente para

0

seculo XVIII, 0

cultural da

a margem deste processo devido aos tons nega

nobreza. E, se a Peninsula Iberica parece ficar

tivos associ ados a denominada "Lenda Negra" , parecem existir grandes diferen~as na dimensao
na relevancia da prodw;ao intelectual, artistica e dos intercambios culturais entre a Monar
quia espanhola ao longo do seculo XVIII e

que se observa em PortugaL No campo especi

0

fico da pimura, por exemplo, existia em Madrid uma forte tradi<;ao de coleccionismo artfstico
aristocd.tico em Seiscentos, que, apesar das novas e variadas influencias francesas introduzidas
pelos Bourbons, nao deixou de manter-se viva durante toda a centuria de Setecentos.
A ideia que defendemos, e que carece de fundamentac;ao suplementar,
tamento social e cultural da monarquia portuguesa em relac;ao

a de que

0

afas

espanhola, fruto da subida

ao trono da dinastia de Braganc;a em 1640, contribuiu de forma decisiva para aumentar

a cultura europeia.

distanciamento das elites portuguesas em rela<,,:ao

0

Os principais aliados

externos de Portugal eram os Ingleses, cuja lingua era quase desconhecida pelos Portugueses
e com a qual os interdimbios culturais eram ainda muito escassos.
Uma das contrapartidas da ruptura com
alianc;a com os

foi assim, no plano diplomatico, a

ingleses, com os quais nunc a foram ultrapassadas as barreiras religibsa

e cultural. Pon§m, uma condi<;iio necessaria de tudo fOl

0

Imperio. E, nessa materia, a expe

riencia das elites portuguesas era verdadeiramente singular; no seculo XVIII, nenhuma outra
nobreza eurol1ella havia tido uma

imperial comparavel. De facto, a maior parte

pV'np1r1pnrl''''

das grandes casas riveram, entre 1640-1820,

menos um dos seus representantes servindo

a Coroa portuguesa no Brasil, em Africa ou na India 31 • ~a aristocracia portuguesa, os gover
foram bastante mais numerosos do que os diplomatas. De costas viradas

nadores do

para a Europa, estava mais profundamente ligada as conquistas e, sobretudo, ao Atlantica
e ao Oriente. Tudo isso ajuda a explicar a casa

em Lisboa, bem como

Cl1f;LU.U<1.c>

das

componentes dos seus recheios.
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