
 
D. João V, um Rei absoluto  
 
Nasceu em Lisboa em 1669,  filho de D. Pedro II e de D. Sofia de Neuburgo. Recebeu uma esmerada educa-
ção para se preparar para ser Rei, o que aconteceu com apenas 17 anos.  Reinou trinta e quatro anos como 
Rei absoluto (não reunia Cortes, era ele quem decidia tudo). Foi patrono (protetor) das Artes, da Literatura e 
da Ciência e também da Agricultura, do Comércio e da Indústria.  
Com a ajuda das remessas de ouro que chegavam das minas do Brasil, D. João V fez grandes e valiosas obras, 
o que lhe valeu um dos melhores cognomes dos reis de Portugal, O Magnânimo, que quer dizer alguém bom 

e generoso, que faz desinteressadamente 
obras de grande valor, para benefício de 
muitas pessoas. 
Aos dezanove anos casou com D. Ana Jose-
fa Antónia, Arquiduquesa  de Áustria, com 
quem teve 6 filhos.  

 
Cultura Literária  
 Foi fundada a Biblioteca da 

Universidade de Coimbra; 
 Foi fundada a Biblioteca do 

Palácio de Mafra; 
 Foi fundada a Academia Real 

da História, no Palácio de 
Mafra (…) 

 
Obras Públicas 
 Construção do Palácio de 

Mafra, de Ludovice (alemão), 
iniciado em 1716, tendo as 
obras ocupando 25.000 operá-
rios durante treze anos; 

 Construção do Aqueduto das 
Águas Livres, da autoria de 
Carlos Mardel, Reinaldo dos 
Santos, A. Canevari, e Ludovice 
para abastecer água a Lisboa . 
A obra decorreu entre 1731 e 
1752 (dois anos depois da 
morte do Rei) 

 Construção de: Igreja das 
Necessidades; Basília Patriar-
cal; Capela de S. João Baptista, 
na Igreja de S. Roque, todas 
em Lisboa (…) 

 

 
Proteção da agricultura  
 Desenvolvimento da Agricultu-

ra e da Florestas (plantações) 
 
Proteção do Comércio e Indústria 
 Fundação da Fábrica de Papel 

da Lousã, Fábrica de Curtumes 
em Alcanena,  Fábrica de 
Vidros em Coina que mais 
tarde se transferiu para a Mari-
nha Grande, indústria de lãs 
nos Açores e dos Lanifícios na 
Covilhã;  

 Fundação do Arsenal de Lisboa, 
para fabrico, armazenamento e 
distribuição de artilharia, para 
o exército e armada (…) 

Ação Diplomática 
 
Quando se tratava de promover Portu-
gal no estrangeiro, no reinado de D. 
João V não se poupava dinheiro. Na 
Embaixada que D. João V enviou a Paris, 
em 1715, desfilou um vistoso cortejo  
de 5 coches. Os lacaios que seguiam 
neles, lançaram à multidão apinhada 
nas bermas da estrada para os ver pas-
sar,  10.000 moedas de prata e 200 de 
ouro com a imagem do Rei de Portugal. 
No ano seguinte ficou para a história a 
embaixada de Portugal ao Papa Cle-
mente XI. D. Rodrigo Anes de Sá Almei-
da e Menezes, Marquês de Fontes (mais 
tarde Marquês de Abrantes) encabeça-
va um cortejo composto por 5 coches 
temáticos dos quais te mostramos  três 
(visita o Museu dos Coches) e outros  
dez não temáticos,  todos  fabricados 
em Itália.  

 
O Ouro do Brasil 
 
Descobertas as Minas de ouro no Brasil, 
muitos portugueses partiram para ten-
tar a sua sorte, mas o Rei mandava que 
1/5 de todo o ouro que descobrissem 
fosse  enviado para a Coroa portuguesa. 
 
Em 1697 o Embaixador francês Rouillé 
mencionou num relatório para o rei de 
França “que tinha chegado a Lisboa 
115,2Kg de ouro Peruano”. Estava enga-
nado, o ouro era do Brasil, mas prova-
velmente no peso, estaria certo. Em 
1699, os registos dão conta de 725Kg de 
ouro e em 1701 atinge o valor extraor-
dinário de 1.775Kg.  
 
A maioria das minas de ouro do Brasil 
esgotaram durante o século XVIII e 
assim se fechou o “ciclo do ouro”. 

Convento de Cristo 
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Cultura Científica 
 Iniciou-se o estudo oficial da 

disciplina de Cirurgia,  no Hospi-
tal de Todos os Santos, em Lis-
boa; 

 Foi organizado um Museu de 
História Natural, no Palácio Real; 

 Construiu-se um Observatório 
Astronómico, no Colégio de 
Santo Antão; 

 Avançou-se no ensino da Mate-
mática com a contratação de 
conceituados professores italia-
nos (…) 

 
Cultura Artística 
 Foi fundada, em Roma, a Acade-

mia de Portugal, para a prepara-
ção de artistas portugueses;  

 Foi criada a “Aula do Risco”, no 
Palácio de Mafra, para formação 
de arquitetos e desenhadores; 

 Foi criada, no Seminário da Basí-
lica  Patriarcal em Lisboa, a “Aula 
da Música,  para o ensino desta 
disciplina  

 Proteção das Artes decorativas, 
Tapeçaria, Marcenaria artística, 
Pintura e Ourivesaria (…) 

    Palácio Nacional de Mafra, residência oficial de D.  João V 

           
Resumo do reinado de D. João V 

D. João Francisco 
António José 
Bento Bernardo 
aos 17 anos, idade 
com que subiu ao 
Trono  de Portugal 
com o nome de    
D. João V . 

A primeira máquina voadora do  mundo 
(balão de ar quente), a “Passarola Voadora“ 
de Padre Bartolomeu de Gusmão (Jesuíta) 

https://www.google.com/search?q=Carlos+Mardel&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDcxyM5W4tZP1zc0MjSpKMgu01LJTrbSTyxKzsgsSU0uKS1K1S8uKSoFs6zgwotYeZ0Ti3LyixV8E4tSUnN2sDICAOHPUr9TAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-idnTodTqAhXy6OAKHTZxCacQmxMoATAXegQIEhAD
https://www.google.com/search?q=Reinaldo+Manuel+dos+Santos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDcxyM5W4tZP1zc0MspIrswt11LJTrbSTyxKzsgsSU0uKS1K1S8uKSoFs6zgwotYpYJSM_MSc1LyFXwT80pTcxRS8osVghPzSvKLd7AyAgChkLmHYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-idnTodTqAhXy6OAKHTZxCacQmxMoAjAXe
https://www.google.com/search?q=Reinaldo+Manuel+dos+Santos&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDcxyM5W4tZP1zc0MspIrswt11LJTrbSTyxKzsgsSU0uKS1K1S8uKSoFs6zgwotYpYJSM_MSc1LyFXwT80pTcxRS8osVghPzSvKLd7AyAgChkLmHYAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-idnTodTqAhXy6OAKHTZxCacQmxMoAjAXe
https://www.google.com/search?q=Antonio+Canevari&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDcxyM5W4gIxLcuKLJPLtFSyk630E4uSMzJLUpNLSotS9YtLikrBLCu48CJWAce8kvy8zHwF58S81LLEoswdrIwAdtXtb1UAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-idnTodTqAhXy6OAKHTZxCacQmxMoAzAXegQIEhAF
https://www.google.com/search?q=Jo%C3%A3o+Frederico+Ludovice&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SDcxyM5WAjPN4i2Li7RUspOt9BOLkjMyS1KTS0qLUvWLS4pKwSwruPAiVgmv_MOL8xXcilJTUosyk_MVfEpT8ssyk1N3sDICAMjqZy9cAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwj-idnTodTqAhXy6OAKHTZxCacQmxMoBDAXegQIEhAG

