
Desde o final da Idade Média até ao século XX, o mobiliário português absorveu as influências 
internacionais e ganhou diversas especificidades, transformando-se numa das artes decorativas mais 
relevantes, tanto em termos artísticos como funcionais, no espectro civil e religioso.
Este curso propõe um percurso pela evolução cronológica do mobiliário através dos tempos e das 
correntes estéticas, bem como das influências que gerou, seja na Ásia, seja no Brasil. Será efetuada, 
igualmente, a análise dos materiais utilizados na estrutura dos móveis e abordados os complementos 
decorativos, as funcionalidades e alguns problemas de datação.

1.   Conceitos introdutórios
1.1.   História do Mobiliário em Portugal: uma visão crítica 
1.2.   Mobiliário civil e mobiliário religioso
1.3.   Apreciação crítica das propostas de classificação de mobiliário proposta por António de Aguiar
1.4.   Classificação do mobiliário pelo Instituto dos Museus e da Conservação
1.5.   Alguns materiais utilizados e técnicas decorativas referenciais
1.6.   Correntes estéticas e a sua influência no mobiliário
1.7.   Centros e periferias artísticas no mobiliário em Portugal
1.8.   O mobiliário e a formação de determinados ambientes decorativos
1.9.   Catálogos de mobiliário
1.10.   Documentação para o estudo do mobiliário

2.  Evolução Histórica do Mobiliário em Portugal
2.1.   Mobiliário tardo-medieval
2.2.   Mobiliário do século XVI
2.3.   O séc. XVII no mobiliário português
2.4.   Século XVIII: o esplendor do barroco joanino; o rococó
2.5.   O neoclassicismo; a figura de José Francisco de Paiva
2.6.   O mobiliário luso-oriental: tipologias, materiais e influências
2.7.   O mobiliário luso-brasileiro e as suas especificidades
2.7.   Mobiliário do período romântico e tardo-romântico: entre versões naturalistas e os diversos revivalismos
2.8.   Lojas de venda de mobiliário nos sécs. XIX e XX
2.9.   Mobiliário do século XX: a Arte Nova e a Art Déco 
2.10  O design contemporâneo no mobiliário português
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