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Excerpt from Exposição de Tapetes de Arraiolos: Promovida pela
Revista "Terra Portuguesa" De Acordo Com A Associação Dos

Arqueólogos Portugueses

Vem depois o segundo periodo, iniciado, talvez, por 1720 - 1750, e
no qual a industria, estabelecida já, sem duvida, em Arraiolos, atinge
o mais elevado grau de prosperidade. Os motivos orientaes desapare
cem então quasi completamente, cedendo o logar aos inspirados nas
chitas estampadas da epoca e ás com posições ingenuas das proprias
bordadoras. Ramos de grandes folhas entrelaçadas; palmas enormes;

flores re polhudas, de formas extravagantes, saindo de Vasos
(albarradas); centros com laços de feição Luiz XVI; bonecas de alto
penteado e cintura brevissima recortam-se em fundo azul-escuro,
Verde - ferrete, ou côr de telha, realçado por uma barra. E' dêste

periodo, embora de desenho acentuadamente oriental, o unico tapete
bordado a seda que conhecemos e que, mercê da rara gentileza do
seu possuidor, o sr. José Relvas, figura nesta exposição (n.º Tem a
data de 1761, sendo tambem o unico tapete datado de que temos

noticia.
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