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O Rococó é um estilo ainda não completamente entendido no que à cultura artística 

portuguesa diz respeito. A verdade é que, mesmo na época histórica em que foi produzida a 

maioria das obras que se reclamam desse epíteto – o terceiro quartel do século XVIII –, ele 

não foi entendido nem pelas elites portuguesas, nem pelos artistas coevos, senão em certas 

sugestões e dinâmicas ornamentais.  

Tirando o caso de Braga, que acolheu este novo estilo dado a conhecer à sombra do gosto 

do Arcebispo Primaz bracarense, D. José de Bragança – a mais importante personalidade 

religiosa e civil da cidade e, ao mesmo tempo, irmão do “Magnânimo” rei D. João V de 

Portugal –, este estilo não será inteiramente entendido nas demais cidades portuguesas. O 

Rococó será pois, em Portugal, uma arte de equívocos... Mas a verdade é que, sendo um 

estilo livre, é na sua essência mais pura um estilo que aceita a diferença: quando 

confrontados, o Rococó francês é muito diferente do da Baviera, como o da Baviera é 

diferente daquele que se vê em Portugal! 

Não deixa de ser curioso que, se é verdade que o novo estilo do Rococó não foi (e nem 

poderia ser) bem entendido no Portugal de meados do século XVIII, também não é menos 

verdade que ainda hoje continua a ser um “estilo” sem clara declinação ou óbvias ba lizas 

cronológicas no tempo histórico em que se manifestou. Entre uma historiografia de arte que 

lhe nega a existência como estilo autónomo, e uma outra que o vê apenas como o estertor 

declinante do Barroco, desenham-se hoje outras correntes e tendências que, a partir de uma 

revisão séria do “estado da arte”, buscam fixar-lhe as características intrínsecas e a sua 

validade como estilo próprio… 

Esta é a principal razão para se produzir este número da revista Artis: cumpre lembrar aos 

portugueses (e aos brasileiros, e franceses, e alemães, e a outros...) que o Rococó foi um 

estilo deveras relevante, importando por isso desvendá-lo, revelá-lo, compará-lo e debatê-lo 

em conjunto, analisar a sua componente teórico-prática, os seus modelos, obras, artistas, 

mecenas, áreas de expansão, influências, materiais, permanências... E este é, muito 

precisamente, o momento ideal para tal debate alargado: o ano de 2020, data em que se 

comemoram os 300 anos do nascimento e os 250 anos da morte de André Soares, o 

principal vulto do Rococó português. 

A ARTIS - Revista de História da Arte e Ciências do Património convida todos os investiga-

dores a submeterem os seus artigos inéditos cuja temática aborde o ROCOCÓ em qualquer 

vertente artística e em qualquer espaço geográfico. O período de chamada de artigos 

encontra-se aberto até dia 30 de Abril de 2020; os artigos deverão seguir as normas 

disponíveis no seguinte endereço (ou depois da imagem): 

http://www.artis.letras.ulisboa.pt/publicacao_a2,10,122,742,detalhe.aspx 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTIS - Revista de História da Arte e Ciências do Património 

Normas para a apresentação de artigos 
 
 
 

Caderno Temático 
 
1- Dimensão dos artigos  
 
Os artigos deverão ter 5.000 palavras, mais um resumo em português e inglês de 150 
palavras.  
 
 
Varia 
 
1- Dimensão dos artigos  
 
Os artigos deverão ter 2.000 palavras.  
 
 
 
Apresentação das referências bibliográficas  
 
1- Os artigos deverão seguir preferencialmente as indicações da norma NP 405/1, com 
algumas adaptações pontuais. Exemplos:  
 
 
a) Monografias:  
 
NETO, Maria João. – James Murphy e o Restauro do Mosteiro de Santa Maria da Vitória no 
Século XIX. Lisboa: Editorial Estampa, 1997.  
 
b) Contribuições em monografias  
 
SERRÃO, Vítor – Tendências da pintura portuguesa na segunda metade do século XVII (entre 
Avelar Rebelo, Bento Coelho e os focos regionais) In SOBRAL; Luís de Moura, coord. – Bento 
Coelho 1620-1708 e a Cultura do seu Tempo, Lisboa: Instituto Português do património 
Arquitectónico, 1998, pp. 41-65.  
 
c) Artigos de publicação em série  
 
VALE, Teresa Leonor M. – Les acquisitions d’oeuvres d’art du premier marquis de Fronteira, 
João de Mascarenhas (1633-1670), pour sa demeure des environs de Lisbonne. Studiolo. 
Roma: Académie de France a Rome. 8 (2010), pp. 89-102.  
 
 
 



d) Trabalhos académicos 
 
AFONSO, Luís Urbano O. – A Pintura mural portuguesa entre o Gótico internacional e o fim 
do Renascimento: formas significados, funções. Lisboa: [s.n.], 2006. Dissertação de 
Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. 3 Vols.  
 
e) Para referências de fontes manuscritas  
 
A primeira vez que surge o arquivo vem inteiro seguido das siglas, sendo posteriormente 
apenas formado pelas siglas: 
 
Arquivo Nacional da Torre do Tombo (A.N.T.T.), Chancelaria de D. João V, Livro 135, fl. 213-
213v.  

Ou então: 

Biblioteca da Ajuda (B.A.), Ms. 49-VIII-35, Nº 175  
 
f) Para referências de Internet  
 
O site deverá ficar em itálico, seguido do dia e data da consulta.  
 
ALVES, Pedro – Mobiliário neoclássico. In http://www.mobiliarioportugues.pt  
(2012.10.06; 15h)  
 
 
2- Número e apresentação de ilustrações  
 
O número de ilustrações é de cerca de 12 ilustrações por artigo para o caderno temático e 
de 6 para a VARIA.  
 
As figuras deverão ser fornecidas em formato digital (jpg ou tif) a 300dpi’s (mínimo). 
Tabelas, gráficos e imagens deverão ser devidamente legendados. Nas tabelas deverá 
constar o seu n.º, o título da tabela e a fonte; nos gráficos, os mesmos dados acrescidos de 
legenda; nas imagens, o n.º e a fonte de onde se extraiu (livro ou site, por ex.) ou a autoria 
da fotografia.  
 
Ex: Fig. 1 – Cálice, 1727-1729, Giovanni Francesco Arrighi (1646-1730); prata dourada, 
relevada e cinzelada; 28x16x9 cm; Museu de S. Roque, Lisboa.  
Fotografia de Júlio Marques, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 
 
Para solicitar créditos fotográficos e autorizações de publicação a instituições nacionais e 
estrangeiras, o autor deverá indicar, com precisão, as referências das imagens que necessita. 


