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Resumo 

 

O estudo da manufactura de faiança nas olarias de Lisboa, do final do século XVI até ao 

estabelecimento da fábrica pombalina do Rato, em 1767, tem enfermado de contradições e variadas 

polémicas. Tendo sido nesta cidade que se iniciou a produção de louça em técnica de faiança em 

Portugal, pretende definir-se aqui quais os modelos decorativos e morfológicos então criados, os 

factores que conduziram ao seu aparecimento e o estatuto dos oleiros ao longo destes quase 200 

anos.  

As áreas de implementação dos centros de manufactura na cidade e o que aí era produzido, definindo 

referentes que traduzem contactos artísticos com outras linguagens estéticas, salientando a sua 

originalidade e, por vezes, o seu carácter único, são aspectos fundamentais para o conhecimento 

desta produção, os quais, neste texto, tornam-se objecto de reflexão. Procura-se, assim, enunciar 

fluxos demográficos, especialidades oficinais e tipos decorativos ao longo dessa janela cronológica. 

Outro aspecto sobre o qual aqui se reflecte é o dos materiais e metodologias de trabalho empregues, 

vertentes que auxiliam a compreensão do grau de sofisticação atingido, para além do alcance que 

estas peças tiveram na geografia de contactos comerciais estabelecidos então pelos portugueses, com 

enfoque especial na Europa e nas Américas. 

Do enunciar da extensa bibliografia que reporta ao tema, passando pelas referências que, no 

estrangeiro, a ele foram feitas, especialmente no que respeita a trabalhos arqueológicos em que peças 

destas foram exumadas, ao inventário de objectos em colecções públicas e privadas, em Portugal e no 

estrangeiro, de tudo se dá notícia, por vezes, em primeira mão. 

Diversas vias de investigação são enunciadas, algumas que ainda não haviam sido tentadas no que à 

faiança diz respeito, numa interdisciplinaridade que cruza a pesquisa documental, laboratorial e 

arqueológica, disponibilizando instrumentos acessíveis para trabalhos subsequentes tais como, bases 

de dados (em Cd anexo).  

Uma cronologia ilustrada de uma centena de objectos datados, muitos desconhecidos em Portugal até 

ao momento, constituirá um auxiliar precioso para a classificação temporal mais rigorosa das peças 

cerâmicas então produzidas em Lisboa. 

Um mundo rico e fascinante desenha-se à medida que se reflecte no papel que a faiança teve na 

sociedade portuguesa, com enfoque no período de Seiscentos, ilustrando uma manufactura vibrante e 

mais complexa do que seríamos tentados, à primeira vista, a acreditar ter existido. 
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Introdução 
 

 Loucura é pensar  
em muitos assuntos em sucessão demasiado rapidamente ou  

num assunto demasiado exclusivamente.  
Voltaire 

 

Em Março de 1987 comecei a trabalhar no inventário de património cultural 

móvel. Estava então no 1º ano do curso de História da Arte e, quando me 

apresentei ao serviço imaginava que me destinariam o estudo de colecções 

de escultura – o meu tema de eleição – ou de pintura, áreas de estudo que 

vinha desenvolvendo no âmbito da licenciatura. Nesse primeiro dia, após as 

formalidades habituais, foi-me atribuído, pela coordenadora do projecto, o 

inventário da colecção de faiança da fábrica de Sacavém, empregue no 

quotidiano da família real portuguesa, no início do século XX. Num primeiro 

momento, após a decepção de ter que estudar objectos que não eram obra 

de artistas, antes peças seriadas de produção fabril, procurei argumentar que 

não estava preparado para esse trabalho. Em resposta aos vagos protestos 

de que nada sabia sobre louça e de que esta era uma matéria que não era 

leccionada, sequer, no curso que estava a desenvolver, foi-me respondido 

que um investigador deveria saber procurar a bibliografia necessária ao 

desenvolvimento do seu estudo, pois todas as matérias têm igual importância 

para a construção do conhecimento. A tarefa não foi fácil. A ausência de 

bibliografia especializada, o desconhecimento que a maioria dos meus 

interlocutores tinha acerca da produção fabril de cerâmica no século XIX-XX, 

as dúvidas acerca das funções associadas à multiplicidade de objectos de 

mesa e de higiene que se encontravam neste acervo e a sua dispersão 

naquele espaço e nas várias colecções reais, foram uma dor de cabeça 

constante. Isto porque pretendia fazer um trabalho exemplar e 

simultaneamente, usufruir, a partir dele, de algum conhecimento da época 

que assistira à sua criação.  

O tempo passou e, entretanto, tive oportunidade de estudar outras disciplinas 

artísticas, mas algo ficou dessa primeira experiência. Quando anos mais 
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tarde comecei a dedicar a minha atenção, com maior exclusividade, ao 

azulejo e a outras manufacturas cerâmicas, fui-me apercebendo da 

complexidade e, em igual medida, do potencial que constituía a investigação 

nestas áreas. Alguns apegos, infelizmente, são sistémicos, tais como, o 

desinteresse a que são votadas estas temáticas na generalidade dos 

currículos universitários ou, na evidente escassez de bibliografia sobre o 

tema, sendo esta, muitas vezes, o repositório de ideias repetidas de modo 

recorrente, nem sempre fiéis ao original ou apresentando o devido cotejar 

crítico. Assim, um aspecto, até então desconhecido para mim, ganhou forma: 

a existência de um extraordinário território temático, febril de fortes paixões e 

teorias, mais ou menos alicerçadas, que habitavam o círculo restrito dos 

coleccionadores e antiquários que se interessavam pelo tema.  

Ao longo de vários anos fui partilhando o caminho prosseguindo nestas 

investigações com o meu colega e ceramógrafo João Pedro Monteiro, 

procurando compreender os fenómenos e sociedades que assistiram à 

criação das manufacturas cerâmicas dos século XVIII e XIX, em registos 

eruditos e populares, conhecimento este que foi em mim despertando um 

cada vez maior interesse por esta vertente da criação humana.  

Com o tempo, fui-me apercebendo de que, de entre todas as produções 

feitas pelo Homem, a cerâmica é a única onde se sente, na sua génese, a 

manifestação física do seu criador. A matéria cerâmica conserva a marca das 

mãos do executante, o calor do seu corpo fica impresso nos objectos; e, 

também, a certeza de que o resultado é desconhecido até ao terminus, pois 

o processo cerâmico só está concluído quando já não há qualquer 

possibilidade de o corrigir. Também a imprevisibilidade dos factores que 

condicionam este exigente trabalho – fogo, ar no forno, reacções químicas 

nos produtos empregues – constituem uma dimensão sem paralelo com 

nenhuma outra forma de expressão artística. E todos estes aspectos foram 

marcando, de forma crescente, o meu interesse. À medida que fui 

conhecendo a produção fabril portuguesa, foi aumentando a curiosidade 

pelos seus antecedentes, sobre o que constituía a manufactura tradicional 
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das olarias nacionais. Este é, talvez, o território de investigação mais 

perigoso de percorrer, minado por paixões arrebatadoras que querem ver na 

produção cerâmica sinais de uma precocidade que, na subjectividade de 

alguns, se acredita ter expressão na documentação coeva; e que, nessa sua 

ambiguidade ou leitura muito parcelar, se ajusta a interpretações variadas. 

Foi neste cenário e com a consciência dos vários níveis desta realidade que 

decidi avançar pelo espaço armadilhado que constitui o estudo da 

manufactura de faiança em Lisboa – pois este foi o berço da sua produção 

no país – antes do advento pombalino das fábricas em Portugal. Tenho a 

certeza de esta ser uma matéria polémica, fracturante até, no seio da, 

infelizmente, restrita comunidade que trabalha o tema, constituindo, sem 

dúvida, um exemplo dessa fractura, a data que defino como começo da 

produção de faiança nesta cidade. 

Tendo presentes as mesmas condicionantes que presidiram ao estudo com 

que me confrontara em 1987 – a ausência de um corpus bibliográfico, a 

inexistência de um inventário global dos objectos que sobreviveram à 

passagem do tempo – ao qual acresce a complexa teia de emoções 

associadas ao tema, decidi que era tempo de começar a reflectir, de forma 

independente, acerca do estudo da faiança que terá sido manufacturada em 

Lisboa, ao que tudo indica a bibliografia publicada, a partir de meados do 

século XVI e até à fundação da Real Fábrica de Louça, ao Rato, em 1767. 

 

* 

 

Prosseguindo o objectivo definido no parágrafo anterior, a presente 

dissertação, desenvolve-se em cinco capítulos, seguidos da conclusão. No 

Capítulo I, procuraremos enquadrar, o mais exaustivamente possível, o 

momento na historiografia que assinala o início do interesse pelo estudo da 

faiança. Como e porque ocorreu, quais os aspectos então privilegiados (e se 

houve modificações ao longo do tempo), gizando um quadro do ponto em 

que se encontra a investigação, levada a cabo nos últimos 150 anos, acerca 

da manufactura de faiança em Lisboa, do período de Quinhentos, a 
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Setecentos. Ao longo deste capítulo iremos, sempre que for possível o seu 

acesso, todas as obras publicadas sobre a faiança de Lisboa, bem como 

todos os textos sobre outros centros de produção cerâmica que poderão 

auxiliar-nos no conhecimento dessa realidade.  

Estamos cientes de que a bibliografia repete, de forma sistemática, as 

mesmas obras, mas iremos procurar ultrapassar este condicionalismo, 

apresentando outros textos que possam esclarecer outros aspectos, talvez, 

esquecidos ou considerados irrelevantes.  

Porque muitas vezes a referência a ideias ou interpretações foi modificada 

pela subjectividade do(s) leitor(es), a que também estamos sujeitos, iremos 

disponibilizar citações com as passagens principais das propostas 

apresentadas por cada um dos autores aqui abordados. Desse modo, para 

além da leitura que delas faremos, será possível aceder aos discursos, tal 

como foram equacionados na sua origem, procurando reduzir ao mínimo 

factores subjectivos. Assim se compreende a natureza fortemente descritiva 

desta dissertação, mas que consideramos essencial.  

 

No Capítulo II, abordaremos a dimensão histórica do fenómeno da produção 

cerâmica na cidade de Lisboa, entre meados do século XVI e meados do 

século XVIII. Para o efeito, para além do recurso a textos coevos tratados de 

forma crítica e analítica, os dados que aí expomos serão objecto de longa 

sistematização. Através dos gráficos que disponibilizamos, queremos 

comparar, ao longo desta cronologia, o número de indivíduos ocupados com 

este trabalho, face a outros ofícios, para além de assinalar possíveis 

variações nas várias especialidades ligadas à cerâmica. Visto a realidade 

dos mesteres ser pouco conhecida e tratada à época e, até, de forma, muitas 

vezes, intencionalmente distorcida, procuraremos questionar a informação 

dessas fontes históricas, transmitida ou omitida, no sentido de enquadrar os 

oleiros na estrutura social lisboeta do período em apreço. Um aspecto que 

nos merecerá particular atenção e que ainda não teve o tratamento que, 

pensamos, permitirá conhecer melhor a realidade dos ofícios nos séculos 
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XVII e XVIII, são as suas formas de representação em manifestações 

públicas, pretexto para a exposição da sua vitalidade corporativa. São disso 

testemunho os desfiles, construções de arcos e outros dispositivos de arte 

efémera associados a entradas régias, ao longo de Quinhentos e até meados 

de Setecentos. Também aqui procuraremos disponibilizar toda a informação 

descritiva, não só do ofício em apreço, os oleiros, mas todos os presentes, 

para facilitar a comparação, e, deste modo, extrair informação que, de outro 

modo, estaria silenciada. Assim, estamos em crer, será possível enquadrar o 

fenómeno dos dispositivos de representação, como arcos ou carros de 

ofícios, num quadro mais vasto e complexo, associado ao impacto que cada 

uma das corporações tinha na estrutura económica e social da Lisboa de 

então. Esta é uma matéria que ainda não foi, tanto quanto sabemos, 

abordada deste modo, mas esperamos extrair daqui indícios relevantes. 

Outro aspecto que desenvolveremos assenta na visualização das áreas de 

ocupação dos oleiros na cidade, por períodos de cinquenta anos. Assim, 

através da Carta topográfica da cidade de Lisboa executada sob a direcção 

de Filipe Folque, entre 1856-1858 – a mais recuada que conhecemos e com 

a identificação das ruas que necessitamos –, pretendemos localizar todos os 

oleiros cuja morada esteja referenciada nas obras de José Queirós, Vergílio 

Correia, padre Ernesto Sales, Celso Mangucci, de entre outros autores, aos 

quais se associarão nomes de artistas que formos conseguindo encontrar na 

documentação que pretendemos pesquisar. Aqui importa assinalar o tipo de 

material que privilegiaremos no âmbito desta dissertação. Optámos por 

trabalhar um tipo de fonte pouco realçada, as denominadas Devassas, pelo 

riquíssimo potencial que possuem no que se respeita ao quotidiano da 

cidade. Não iremos utilizar outro tipo de materiais, como os inventários 

Orfanológicos ou os registos Paroquiais, por sabermos que estes têm vindo a 

ser tratados no âmbito de diversos projectos de investigação. Desta forma 

pretendemos evitar duplicação de esforços e chamamos a atenção para uma 

documentação plena de potencial e ainda pouco explorada. Com a previsível 

publicação de trabalhos com dados referentes a outros materiais esta 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 16 

listagem poderá ser enriquecida com a informação proveniente dessas 

fontes. Todo o material recolhido será organizado numa Base de Dados que 

ficará disponível para consulta em CD anexo a esta dissertação. Pretende-se 

criar um instrumento informático ágil para que o carregamento de dados 

prossiga para lá da conclusão desta dissertação, de forma a alargar o 

conhecimento acerca dos intervenientes na manufactura da cerâmica 

lisboeta. 

Conciliando a visualização dos mapas, no geral da cidade e por bairros, onde 

assinalaremos os oleiros activos por períodos de cinquenta anos, no geral da 

cidade e por bairros – material que também será disponibilizado em CD 

anexo –, com a informação estatística que iremos recolher na documentação 

e, também, aquela referente à representação dos oleiros no quadro das 

celebrações ocorridas em Lisboa, pensamos conseguir um entendimento do 

papel desempenhado por este ofício no tecido social lisboeta entre a 

segunda metade do século XVI e meados do século XVIII. Esta co-relação de 

dados não foi ainda tentada e não se conhecem propostas de visualização 

global das áreas de ocupação dos oleiros lisboetas que permitam perceber o 

impacto que poderão ter tido na geografia da cidade. 

 

Chegados aqui, será importante definir como era o espaço de trabalho, os 

materiais empregues – argilas e óxidos –, o alcance e as limitações desta 

manufactura. Esse será o propósito do Capítulo III, em que procuraremos 

alicerçar os dados documentais que serão recolhidos nos resultados 

disponibilizados através de métodos laboratoriais de exame e análise. Em 

simultâneo, pretendemos definir processos metodológicos de investigação 

material dos objectos que formos inventariando, empregando um 

espectrofotómetro para obtenção de espectros de reflectância difusa das 

tonalidades observadas ou um perfilómetro para a recolha dos perfis das 

peças. Este trabalho será desenvolvido a par da documentação fotográfica 

desses materiais que se encontram em colecções públicas e privadas, 

nacionais e estrangeiras. Um aspecto que, estamos conscientes, será uma 
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forte condicionante do trabalho, prende-se com a complexidade e dispersão 

geográfica do espólio cerâmico existente, muito dele desconhecido, e que 

ficará, apesar dos nossos esforços, necessariamente incompleto. Cada um 

destes processos que nos propomos implementar e que nunca vimos 

aplicados em nenhum outro estudo deste tema, visa abrir caminhos para 

outras tantas abordagens, com vista a um melhor entendimento do processo 

produtivo da faiança lisboeta.  

Noutra perspectiva, queremos aprofundar elementos iconográficos e 

iconológicos que deverão estar presentes nos produtos saídos das olarias da 

capital, comparando-os, sempre que possível, com manufacturas coevas 

europeias ou do mundo islâmico. Também a eventual presença de marcas e 

questões relacionadas com autorias serão aspectos a considerar. 

 

Um terreno riquíssimo de possibilidades e, até agora, tratado de forma muito 

parcelar e circunscrita na bibliografia de que dispomos, é aquele que se 

prende com as descobertas arqueológicas de faiança portuguesa. No 

Capítulo IV pretendemos dar notícia dos trabalhos nesta área desenvolvidos 

em Lisboa e no mundo. Para o efeito, empregando as mesmas Cartas 

topográficas de 1856-58 e referenciando locais de recolha de materiais 

exumados na capital, iremos procurar estabelecer um processo metodológico 

para estruturação da produção das olarias da capital. Este ensaio será 

também disponibilizado no CD em anexo. De novo, trata-se de uma 

abordagem que ainda não foi tentada, mas que queremos implementar com 

vista a alcançar um conhecimento mais seguro do tema. Em simultâneo, 

pretendemos sistematizar a bibliografia a que conseguimos aceder com 

referências a materiais cerâmicos portugueses, que integrem colecções de 

Museus ou descobertos em escavações na Europa, no continente americano 

e noutros locais. Deste modo, pretendemos demonstrar a importância, 

impacto e divulgação que a faiança produzida em Lisboa teve ao longo do 

século XVII, analisando, também, fluxos de exportação ou tipos decorativos 

específicos, consoante o tempo ou o espaço a que se destinavam. Não está 
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nos nossos propósitos propor novas designações para os motivos presentes 

nas peças de faiança, pois as que existem integram já há muito os léxicos 

especializados. 

 

Por fim, no Capítulo V, apresentaremos uma cronologia ilustrada por 

décadas, com todos os objectos datados que conseguirmos recolher na 

inventariação efectuada ao longo deste trabalho, ainda que sejam 

conhecidos somente cerca de 40. Através dela iremos procurar dar a 

conhecer possíveis modificações estéticas e, a partir daí, propor um sistema 

de datação mais afinado para objectos que não se encontrem cronografados. 

Ainda que as propostas decorativas presentes em peças que apresentam 

datas de manufactura não consigam, com toda a probabilidade, integrar o 

que parece ser um riquíssimo manancial temático, este parece-nos o único 

método seguro de identificar tempos de produção, reais e não somente 

intuídos, como parece ocorrer na maioria dos textos publicados. 

 

Temos consciência de que esta dissertação também reflecte as dificuldades 

com que nos iremos confrontar no decurso desta investigação. A inexistência 

de um corpus da cerâmica manufacturada em Portugal, a dispersão dos 

objectos em colecções públicas e privadas ao longo do país e no estrangeiro, 

o conhecimento parcelar de tudo o que se encontra fora das fronteiras 

nacionais, são factores que condicionam os resultados dos vários inventários 

que pretendemos apresentar. No que se refere à bibliografia estrangeira, em 

especial aquela que possa divulgar descobertas arqueológicas de objectos 

nacionais noutros espaços geográficos, estaremos muito condicionados a 

citações que remetem para essa documentação e a limitações objectivas no 

que se refere aos idiomas empregues.  

A questão das escavações arqueológicas levadas a cabo na capital 

portuguesa será outro aspecto que apresentará dificuldades acrescidas nesta 

investigação, pela escassez de relatórios públicos e pelo facto dos objectos 

exumados permanecerem quase desconhecidos e em armazéns de acesso 

muitíssimo restrito.  
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No que diz respeito à informação documental nacional estamos também 

convictos de que os dados alcançados são parcelares pois, tratando-se de 

um ofício pouco valorizado, ao contrário de outros profissionais tais como 

pintores e escultores, poucos são os testemunhos escritos que terão sido 

produzidos ou que ainda subsistem acerca desta especialização profissional.  

Um outro aspecto que exigirá esforço acrescido será o de estabelecer uma 

linguagem comum com os responsáveis pelos métodos laboratoriais de 

exame e análise. Frequentemente, a ausência de entendimento no diálogo 

entre historiadores de Arte e cientistas, tende a dificultar a percepção cabal 

das questões colocadas por uns e alcançadas por outros. Este será um 

importante aspecto a considerar, no sentido de avançar o conhecimento 

actual da questão para áreas ainda pouco exploradas, mas plenas de 

potencial. 

 

Apesar de todas as condicionantes que, estamos conscientes, irão 

atravessar o caminho que nos propomos percorrer, acreditamos que as 

reflexões que daí poderão advir contribuirão para facultar, em primeiro lugar, 

uma visão mais global e sistematizada das questões relativas à manufactura 

de faiança em Lisboa, até agora percepcionada de modo muito parcelar. 

Num segundo momento poderá ser possível clarificar o alcance e 

importância que esta produção teve no seu contexto cronológico e o impacto 

que projectou no território comercial e de contactos estabelecidos entre 

Portugal e o mundo então conhecido. Em simultâneo, iremos analisar os 

objectos, integrando-os ao nível histórico e de referentes estéticos, com vista 

a identificar melhor vias de contacto artístico estabelecidas entre os oleiros 

lisboetas e artífices de outros centros de produção ou mesmo aspectos de 

originalidade face a manufacturas coevas. Em suma, pretendemos, 

consolidar um estudo que possa servir de suporte a futuras investigações, 

que aprofundem muitas das variantes possíveis de o abordar, algumas das 

quais não conseguiremos explorar na sua totalidade.  
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CAPITULO I 
O despertar da consciência 

"Ce pays est en quelque sorte le nouveau monde de la céramique" 
Albert Jacquemart, 1884 

 
O estudo da faiança portuguesa tem enformado, em grande medida, de um 

fenómeno de repetição de fontes e de ideias das quais, muitas vezes, se 

perdeu a origem e que importa analisar, para aferir da sua génese e clarificar 

os conceitos. Um outro aspecto que importa enquadrar é o momento em que 

se iniciou este interesse, como ocorreu, quais os elementos que foram 

privilegiados e a sua modificação (se, de facto, ocorreu alguma) ao longo do 

tempo. Para tentar abordar estes e outros temas foi necessário 

documentarmo-nos e resumir o estado em que se encontra a investigação da 

manufactura de faiança em Lisboa, dos séculos XVII a meados do século 

XVIII2. 

 

1.1 AS PRIMEIRAS REFLEXÕES 

É no texto de Athanasius Raczynski que podemos encontrar a mais recuada 

referência bibliográfica à produção de cerâmica antiga portuguesa. Ainda que 

mais interessado na tradição azulejar nacional, mencionando que 

“constituent en partie la physionomie du Portugal”3, o autor integra nas suas 

cartas o resumo de uma comunicação do visconde de Juromenha, de 17 de 

Outubro de 1844, onde é mencionada a descrição de João Baptista Lavanha 

da entrada em Lisboa de Filipe II de Portugal, em 16194. Para além desta 

referência, que até hoje é amplamente citada por todos os que estudaram o 

tema da faiança portuguesa, Juromenha nomeia textos antigos, alguns sem 
                                            
2 Para a recolha do material empregue neste capítulo queremos agradecer a Joana Campelo o precioso apoio na 
descoberta de alguns dos textos menos conhecidos, a Nazaré Escobar o auxílio na sua pesquisa e a Ana 
Almeida, Manuel Antunes, da Câmara Municipal do Porto, Maria Helena Fidalgo, Fernanda Marques e Narcisa 
Miranda, da Biblioteca do Museu Nacional de Arte Antiga, os conselhos e acesso a algum do material 
referenciado. Apenas não são referenciados alguns estudos que, por se focalizarem noutros centros produtores 
como Porto, Coimbra ou Braga, omitiram ou analisaram de forma muito superficial a realidade lisboeta. É 
exemplo, sem desmerecimento de outros, o texto de Manuel Leão, A cerâmica em Vila Nova de Gaia. Vila Nova 
de Gaia: Fundação Manuel Leão, 1999, que pela sua especificidade não será aqui mencionado. 
3 RACZYNSKI, Conde A., Les arts en Portugal. Lettres adressées á la Société Artistique et Scientifique de Berlin, 
et accompagnées de documents. Paris: Jules Renouard et C.ie, Libraires-Éditeurs, 1846, p. 427. 
4 RACZYNSKI, 1846, p. 429-430. 
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mencionar a identidade dos seus autores, como ocorre com frei Nicolau de 

Oliveira que, em 1620, apontava existirem 13 mestres de faiança em Lisboa5. 

Associando a manufactura de faiança a um conhecimento de origem árabe 

que permitira a execução de olaria e azulejos, Raczynski refere poder-se 

comprovar esta ideia pela constatação do vasto vocabulário de matriz 

islâmica empregue, na designação de objectos cerâmicos6. Apesar destas 

menções, nenhuma peça de faiança foi assinalada nessa comunicação, cujo 

tema principal era o da azulejaria em Portugal. 

 

Quase 20 anos depois, um artigo de António Tullio publicado no Archivo 

Pittoresco de 1860, ainda a propósito da azulejaria antiga portuguesa, refere 

a existência “na camara municipal [de Lisboa, de] uma collecção preciosa de 

regimentos de todos os officios”, mencionando a existência, e descrevendo 

os aspectos principais que preconizava o “Regimento dos oleiros”7.  

 

As primeiras menções que se conhecem da louça antiga de manufactura 

lisboeta estão relacionadas com exposições - algumas internacionais - 

integradas nas mostras dos produtos de fabrico nacional8. Se, na sua 

                                            
5 RACZYNSKI, 1846, p. 430. 
6 “Tels sont les noms suivans: Albarrada, Alcadef, Alcatrux, Almofia, Almotolia, Bocio, Barranha, Batea, Batega, 
Botija, Copa et Copo, Jarra, Taça, etc. Notez que parmi ces noms se trouvent non seulement ceux des vases 
d'un usage domestique, mais d'autres purement de luxe, tels que l’Albarrada qui s'employait pour désigner un 
vase ou pot à roses, et la Jarra (pot à fleurs) encore en usage aujourd'hui parmi nous”. Cf. RACZYNSKI, 1846, p. 
430. 
7 “Nenhum d’elles tem a data da promulgação; mas como foram colligidos por Duarte Nunes, todos são 
anteriores a 1669, era em que os publicou. N’esta collecção se acha o regimento dos oleiros, o qual examinei, 
esperando achar n’elle alguma noticia a respeito dos azulejos. Começa este, como todos os outros, pela eleição 
dos juizes, a que se procedia no primeiro dia de cada anno. Eram estes juizes principalmente encarregados do 
exame dos productos do seu officio; eram obrigados a fiscalisar as obras, de modo que o publico não fosse 
enganado; para o que havia certas multas contra as fraudes; deviam, além disso, examinar as obras antes de 
serem postas á venda, e visitar frequentemente as lojas de officio. N’estes mesmos regimentos se acham 
prescriptos os deveres de cada official dos differentes ramos do officio de loiceiro, oleiro e telheiro”. Cf. TULIO, 
António da Silva, Achivo Pittoresco. Lisboa: Editores Castro & Irmão, 1860. Vol. III, p. 334. 
8 Num âmbito diferente, foi a Exposição Philantropica, realizada em Lisboa a 9 de Novembro de 1851, na Sala do 
Risco do Arsenal da Marinha, cujo princípio procurava promover a angariação de donativos para as Casas 
d’Asylo da Infância desvalida da capital. A iniciativa, encabeçada pela marquesa de Fronteira, condessas do 
Lavradio e de Rio Maior, duquesa da Terceira e dª M. A. Vianna Pedra, surge anunciada em alguns números da 
Revista Universal Lisbonense mencionando-se “a Exposição, que por si se recommenda, quer pelas 
preciosidades e raridades que encerra e que nunca se poderiam vêr reunidas”. Cf. Revista Universal Lisbonense, 
2ª série, Tomo III, N.º 25 (27/02/1851), p. 299; Revista Universal Lisbonense, 2ª série, Tomo III, N.º 27, 
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maioria, a participação portuguesa nas exposições realizadas no estrangeiro 

não contemplava a faiança antiga, concentrando-se na produção coeva de 

porcelana9 ou louça de barro10, o mesmo não acontecia com outras nações, 

que através destes acontecimentos promoviam as suas manufacturas 

históricas11. A alteração no que diz respeito a Portugal ocorreu com a 

                                                                                                                             
(13/03/1851), p. 299; Revista Universal Lisbonense, 2ª série, Tomo III, N.º 32, (17/04/1851), p. 384; Revista 
Universal Lisbonense, 2ª série, Tomo IV, N.º 13, (06/11/1851), p. 155-156. O catálogo desta iniciativa reflecte o 
gosto da época pela arqueologia (são mencionadas peças encontradas em Cetóbriga e em Pompeia – cat. 522), 
pela porcelana da China e do Japão e pela louça europeia (italiana e de centros como Limoges, Sèvres, ou 
autores como Bernard Palissy – cat. 524; ou mesmo uma taça de barro com “desenhos de Miguel Ângelo” – cat. 
521). Duas peças, no entanto, poderão corresponder à cronologia em estudo, na p. 31: ”Duas taças de barro 
esmaltado, com tampas e ornatos de metal. 1667 (pertencem a Sua Magestade El-Rei)”; na p. 50 “Um tabuleiro 
de barro esmaltado (pertence à Srª Viscondessa de Menezes)”. Cf. CASTRO, Abbade de, O guia da Exposição 
Philantropica. Lisboa: Imprensa Nacional, 1851. 
9 É exemplo, das primeiras e mais importantes destas iniciativas ocorridas no nosso país, a Exposição de 
produtos da indústria portuguesa feita pela Sociedade Promotora de Indústria Nacional, em 1838. No capítulo 9º 
Artes Chimicas surge a menção a Vidros, Christaes e Porcelana da Fabrica de Vista Alegre do nosso digno Socio 
o Sr. José Ferreira Pinto Basto, o único representante deste ramo de produção, do qual se refere “Contemplão-se 
com satisfação os progressos que continua a fazer este ramo importante de Industria Nacional, que se deve 
inteiramente ao patriotismo e perseverança do seu Chefe”. Cf. Relatório Geral da Exposição de produtos de 
indústria portugueza, feita pela Sociedade Promotora da Indústria Nacional, em 22 de Julho de 1838. Lisboa: 
Typographia de José Baptista Morando, 1838, p. 13. Não está no âmbito desta reflexão ponderar o motivo 
porque nenhuma outra fábrica se fez representar, mas essas ausências não deixam de ser significativas.  
10 Ou ambas, como ocorreu na Exposição Universal de 1851, onde foram apresentados: “Various kinds of 
porcelain [foram apresentados por José Ferreira Pinto Basto, da Vista Alegre, as peças com os números de 
catálogo 1044 a 1109, (p. 1317)] and fire-clays are also shown. (…) As a vast specimen of the art of the potter, 
the great wine, or oil-jar from Alemtejo will receive notice [as peças de olaria, concentradas em dois números de 
inventário (1110 e 1111, p. 1317 e 1318), servem de pretexto a uma reflexão acerca da persistência das formas 
no mundo]. The vast capacity of similar jars not unfrequently met with in Spain and Portugal is a subject of familiar 
knowledge”. Um aspecto interessante, e que mereceu reparo da parte dos organizadores, é o destaque que a 
representação portuguesa deu à apresentação de matérias-primas: “The collection sent by Portuguese exhibitors 
is extremely rich in raw materials and produce (...) Some excellent specimens of liminite, a hydrous oxide of iron, 
(...) Samples of copper, lead, and antimonial ores are also exhibited. (...) Chemical manufactures appear to have 
been more extensively represented than some others. The specimens exhibited are principally those of 
substances employed in the useful arts, as in glass-making, dyeing, &c.”. Cf. Official descriptive and illustrated 
catalogue of the Great Exhibition of the works of Industry of all nations, Part IV. Colonies.- Foreign states. Division 
I London: Spicer Brothers, 1851, p. 1306. Também o responsável de um dos júris franceses, M. Gourlier, refere a 
propósito da produção nacional: “Je rappellerai en outre les remarquables jarres ou tinnaja des fabriques 
d’Espagne et de Portugal: notre beau musée céramique de la manufacture de porcelaine à Sèvres en contient 
une de 3 mètres de hauteur, de 1m60cnt. Au plus grand diamètre, et de la contenance de 4,179 litres”. Cf. 
GOURLIER, M., Exposition Universelle de 1851. Travaux de la Commission française sur l’industrie des nations, 
publiés par ordre de l’Empereur. Paris: Imprimerie Impériale, 1855. Tome VII, p. 139. A Exposição Internacional 
de 1862 integrou, de novo, produtos de barro e porcelana, tendo contado com cinco representantes (962 
J.J.César, Coimbra; 963 J. Luiz, Nisa; 964 M. Lobo, Crato; 965 visconde de Vila Maior, Vila Nova de Gaia; 1363 
Ferreira Pinto, Lisboa). Cf. International Exhibition. 1876 Official catalogue. Part II - Art gallery, annexes, and 
outdoor works of art. Philadelphia: John R. Nagle and Company, 1876, p. 628. 
11 Na mesma Exposição Universal de 1851 é publicado um texto de análise das produções apresentadas a 
concurso, da autoria de Natalis Rondot (economista, autor de uma numerosa bibliografia dedicada às Artes 
Decorativas, ligado em 1846 à embaixada da China, membro do júri na Exposição de 1849, e do júri internacional 
da Exposição de Londres, em 1851. Delegado à Câmara do Comércio de Lyon e de Saint Etienne, foi o 
responsável pela criação do Museu de Arte e Indústria de Lyon, instalado no Palácio do Comércio em 1856). O 
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Exposição Universal de 1867, que decorreu em Paris, e onde a 

representação nacional contou, pela primeira vez, com um conjunto de 

objectos “históricos”12 e que mereceram a atenção de alguns dos comissários 

estrangeiros presentes13. Com algumas incorrecções14 tratou-se de uma 

abordagem importante à produção nacional e tem associada uma pequena 

menção a marcas como as das Real Fábrica de Louça, ao Rato, de Miragaia 

e da Vista Alegre15. No mesmo ano decorreu no Palácio de Cristal, no Porto, 

uma exposição que, apesar de integrar objectos cerâmicos, privilegiou a 

“louça de reflexos metálicos”16 e a porcelana da “Índia”17 ou, ainda, o que 

                                                                                                                             
objectivo do texto (ainda que centrado sobre a produção francesa) visava o estudo e a promoção das indústrias e 
manufacturas tradicionais, referindo o autor que “L’existence même de tant d’industries intéressantes est restée à 
peu près ignorée jusque vers 1844. Leurs produits passent inaperçus; on ne songe pas è étudier ces choses que 
l’on a à tout instant sous la main ou devant les yeux, et dont la nature, la forme et les prix sont toujours si bien en 
rapport avec les goûts, les habitudes et le ressources de la population”. Cf. RONDOT, Natalis, Exposition 
Universelle de 1851. Travaux de la Commission française sur l’industrie des nations, publiés par ordre de 
l’Empereur. Paris: Imprimerie Impériale, 1855. Tome VII, p. 6.  
12 Estiveram presentes na Exposição 53 objectos. Destes 8 eram de proveniência arqueológica (cat. 121-125) e 6 
eram conjuntos de azulejos, entre os quais dois painéis provenientes do Paço Ducal de Vila Viçosa (cat. 126-
131). Os restantes 39 eram peças de faiança atribuídas à Real Fábrica de Louça, ao Rato (16: cat. 132 [não 
refere essa origem, mas trata-se de uma sopeira em forma de cabeça de javali, que hoje sabemos só esta 
manufactura produziu, cf. PAIS, Alexandre Nobre, «Tomás Brunetto, 1769-1771», Real Fábrica de Louça, ao 
Rato. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2003, p. 177-178], cat. 138,139 e 140 [as três da Academia das 
Ciências, inv. 286]; cat. 143, 144, 145, 149, 150, 151, 152, 153 [uma das chamadas “cabeças de preta]; cat. 155, 
158 [estas duas na Academia das Ciências, respectivamente, inv.60 e 29]; cat.161; 166). De outras fábricas de 
Lisboa (2: cat. 147,148). Das fábricas do Porto (5: cat. 134 do Cavaquinho [hoje no MNAA, inv. 162]; cat. 140; e 
três de Santo António Vale da Piedade: cat. 164, 165, 166). Das fábricas de Coimbra (2: cat. 156, 157) e das 
Caldas (3: cat. 154, 162, 167). Sem identificação de manufactura (3: cat. 133, 135, 136). Estão identificados 
como séc. XVIII um conjunto de canudos e vasos de farmácia (7), hoje associados às olarias de Lisboa (cat. 146, 
163, 168), ainda que alguns deles apareçam como originários do Porto (cat. 141, 142, 159, 160). Cf. Catalogue 
spécial de la section portugaise à l’Exposition Universelle de Paris en 1867. Paris: Librairie administrative de Paul 
Dupont, 1867, p.363-367. 
13 “Le Portugal est un petit État qui fut habité par un grand peuple. A défaut de l’histoire, l’Exposition 
archéologique portugaise affirmerait ce que j’avance. Le Portugal voudrait reconquérir la haute situation qu’il 
occupa jadis en Europe; son Exposition industrielle tend à le démontrer. (...) L’attraction puissante de l’Histoire du 
travail au Portugal est l’orfévrerie. (…) enfin le génie créateur du marquis de Pombal est dignement représenté 
par les produits céramiques et les soieries des manufactures royales du Rato (…) Les terres émaillées suivant les 
procédés arabes, doivent abonder en Portugal. (…) Excepté les potiches ci-dessus, la seule pièce vraiment 
originale – je ne conteste en rien le mérite des imitations – qui soit attribuée à Porto (…) Il est regrettable 
qu’aucun produit ancien de la fabrique de Vista Alegre ne figure à l’Exposition”. Cf. LINAS, Charles de, L’Histoire 
du travail à l’Exposition Universelle de 1867. Paris: Didron, Libraire-Editeur, 1868, p. 37-38, 63-65. 
14 Talvez o exemplo mais flagrante seja considerar da mesma época e centro de produção os azulejos do Paço 
Ducal de Vila Viçosa (c.1661) e uma urna com tampa de inícios do século XIX (semelhante à reproduzida no 
catálogo Real Fábrica de Louça ao Rato, Lisboa: MNAz, 2003, cat. 145, p.349), Cf. LINAS, 1868, p. 62 
15 Retiradas, de acordo com o autor, das obras de M. Brongniart e J. Greslon. Cf. LINAS, 1868, p. 64. 
16 Esta surge assinalada nas colecções de “Augusto Luso de Silva” (cat. 120, p. 9); “José Maria Rebello Valente, 
Porto” (cat. 627 a 632, p. 22). Cf. Catálogo official da Exposição de archeologia e de objectos raros, naturaes, 
artísticos e industriaes realisada no Palacio de Crystal Portuense. Porto: Typographia do Jornal do Porto, 1867. 
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então se produzia nas fábricas do Norte e Centro, com destaque para as de 

Fervença, Bandeira, Caminha, Juncal, Caldas da Rainha, Prado e 

Alcobaça18. Não obstante, são mencionados alguns objectos com a indicação 

“antiga”19. 

 

Importante para a projecção da produção cerâmica nacional foi a Exposição 

Internacional de Filadélfia, em 187620, ainda que não tenha sido possível ter 

a percepção21 se aí estiveram presentes peças antigas22. 

Apesar desta visibilidade as participações portuguesas subsequentes 

prosseguiram a apresentação da indústria da época23, investindo na sua 

                                                                                                                             
17 Nas colecções “D. Camilla Ribeiro de Faria, Porto” (cat. 303 a 307, p. 13); “Francisco de Sousa Pereira Arnaud, 
Porto” (cat. 491, p. 18); “Guilherme Pereira da Silva, Porto” (cat. 703, p. 18); “Manuel Emílio Sanforiano Bandeira, 
Porto” (cat. 756, p. 28, mas estas referenciadas como “porcelana chineza”). Cf. Catalogo official da Exposição de 
archeologia e de objectos raros.... 1867. 
18 Cat. 25 a 37, p. 8. Catalogo official da Exposição de archeologia e de objectos raros...... 1867. 
19 De “António Joaquim da Moura Alves, Porto” é o “cat.18 - Quatro cornucópicas de faiança antiga”, cf. Catalogo 
official da Exposição de archeologia e de objectos raros..... 1867, p.7 
20 O impacto desta mostra é patente, por exemplo, no trabalho de Jennie Young, publicado em 1878, onde se 
refere: “Of the ceramics of Portugal very little is known; but that little is sufficient to lead us to wish for more exact 
knowledge. In this matter, Portugal has not yet, in fact, been appointed to any recognized place in history. Her 
ceramic art has not been known to Europeans for more than ten years [na sequência da Exposição Universal de 
1867], and to Americans for little more than one [na sequência da Exposição Internacional de 1876, de Filadélfia]; 
and we have no means of telling whence it was derived. Probably it came from Spain, as we learn that the 
Portuguese use azulejos as extensively as the Spaniards. We are further told that many of their imitations are 
exceedingly clever. Of the truth of this we have had ample evidence (…) The humor which the Portuguese 
contrived to infuse into their art evidently lent the pottery section of their department at the Centennial its greatest 
attraction; and combined as it was with excellent modeling and colors, the nature of which we can hardly specify, 
it excited our curiosity to learn what historical background there may be to the art which now chooses such 
expression”. Cf. YOUNG, Jennie, The ceramic art. The history and manufacture of pottery and porcelain. New 
York: Harper & Brothers publishers, 1878, p. 239 
21 Não conhecemos a descrição dos objectos expostos e, apesar de serem conhecidas três fotografias da secção 
portuguesa, as imagens não permitem avançar com conclusões. Para aqueles que desejarem aprofundar o tema 
da Exposições Universais e Internacionais devem consultar: SOUTO, Maria Helena, Arte, Tecnologia e 
Espectáculo. Portugal nas Grandes Exposições, 1851-1900. Lisboa: [s.n.], 1996, 2 vols. Dissertação de Mestrado 
em História da Arte apresentada à Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. 
Queremos agradecer a Maria Helena Souto disponibilizar-nos algum do material referente a este tema, para além 
do acesso a estas fotografias inéditas. 
22 “Like the Russian, the Portuguese exhibit was not in order until the latter part of June. The section assigned to 
Portugal (...) It is about as large as the Egyptian section (...) In this section of the space is the display of 
glassware, pottery, and porcelain, which, though not large, is very good. (...) here is to be seen the finest porcelain 
and glassware of this exhibit”. Cf. International Exhibition. 1876 Official catalogue. Part II - Art gallery, annexes, 
and outdoor works of art. Philadelphia: John R. Nagle and Company, 1876, p. 430. 
23 Nesta óptica a Exposição Universal de Paris de 1878 é exemplar. Estiveram presentes 36 fábricas, desde a 
louça de barro às grandes indústrias (Sacavém, Viúva Lamego, Companhia Constância, Vista Alegre) e artistas 
(Cifka, Manuel Mafra). Cf. Catalogue spécial de la section portugaise à l’Exposition Universelle de Paris en 1878. 
Paris: Imprimerie typographique de A. Pougin, 1878, p. 27-30. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 26 

divulgação, sendo já perceptível haver algum conhecimento estrangeiro das 

matérias-primas e produtos nacionais24. 

 

Estas iniciativas terão contribuído para o despertar da atenção internacional, 

mas a génese do interesse pela produção cerâmica anterior ao advento das 

fábricas pombalinas deverá ter sido desencadeado pela grande exposição 

Spanish and Portuguese Ornamental Art, realizada no South Kensington 

Museum (hoje Victoria & Albert Museum), em Londres, em 1881, na qual se 

reuniram 1576 peças25. Foi na sua sequência que se começou a desenrolar o 

projecto que culminou, no ano seguinte, na grande Exposição de arte 

ornamental, em Lisboa26 e que contou com muitas das peças não só 

portuguesas, mas também espanholas, que aí tinham sido apresentadas. A 

exposição inglesa contou com a participação de um largo comité composto 

por membros de várias nacionalidades: ingleses, espanhóis, franceses e 

portugueses27, mas, apesar do título, debruçou-se fundamentalmente sobre a 

arte e cultura espanholas. Os fundamentos para o interesse no que era 

                                            
24 “Les argiles sont très-nombreuses et répondent à tous les besoins industriels. (...) Il n’existe pas de statistique 
complète de l’industrie portugaise. Les renseignements qui suivent sont extraits d’un recensement officiel fait en 
1867 (…) L’Industrie céramique s’est fort développée et perfectionnée. On fabrique de la poterie et de la faïence 
dans tous les districts”. Cf. Catalogue spécial, 1878, p. 67, 72-73 
25 Destas, foram reunidas na secção Pottery and ceramics 135 objectos (nos 1135 a 1270), dos quais quatro 
estão identificados como italianos (1179, 1214, 1227, 1251) e um como português (um conjunto de azulejos 
apresentado anteriormente na Exposição de 1871), os restantes estão classificados como espanhóis. Cf. 
Catalogue spécial …, 1878. 
26 “Tendo-se Portugal feito representar na exposição, que em Londres se abriu, de objectos da arte ornamental 
de origem hespanhola e portugueza, fabricados até ao fim do século XVIII, enviando a essa exposição alguns 
exemplares reunidos pela commissão nomeada (...) muitos objectos preciosos e de subido valor artístico, 
pertencentes a corporações e a particulares, deixaram de figurar n’aquella exposição pelo receio de poderem ser 
extraviados, ou de algum modo deteriorados; considerando que é, não só altamente honroso, mas ainda de 
subida vantagem para o paiz, apresentar ao publico, e aos que se dedicam a estudos especiaes sobre o 
assumpto, a historia retrospectiva do trabalho nacional (...) considerando que o fundo principal d’essa exposição 
já se acha constituido, não só com os objectos enviados à exposição de Londres, senão também com muitos 
outros já reunidos pela respectiva commissão, e actualmente depositados na academia real de bellas artes”. Cf. 
Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e hespanhola. Lisboa, Imp. 
Nacional, 1882, p. VII. 
27 O comité português era constituído por ”Chairman. His excellency R.B.D. Morier, C.B. British Minister, Senhor 
Le Marquis Frontiera, Senhor Le Marquis Fialho [conde de Ficalho], Senhor Francis Cook, Vizconde de 
Montserrat. The following gentlemen, nominated by His Magesty the King of Portugal, acted as a commission for 
the collection of loans from that country. – Senhor Delfim Guedes. Senhor Antonio Thomaz da Fonseca, Senhor 
Conselheiro Ignacio de Vilhena Barbosa, Senhor Teixeira de Aragão, Senhor Jose Luiz Monteiro, Dr. Augusto 
Fillipe Simões”. Cf. SOUTH KENSINGTON MUSEUM, Catalogue of the special loan exhibition of Spanish and 
Portuguese ornamental art, London: Chapman and Hall, 1881, p. 6.  
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designado como a “arte peninsular” assentavam, de acordo com J. C. 

Robinson, na publicação de Richard Ford, Handbook of Spain, de 1845, e 

nas várias exposições universais28 que despertaram a curiosidade europeia 

para esta realidade. Ainda que não fosse clara para os autores a existência 

de uma identidade artística própria de Portugal29, é reconhecida a 

importância dos exotismos na cultura artística lusa, quando comparada com 

a vizinha Espanha30. No “Essay on Spanish Art”, de Juan Riano, são 

dedicadas sete páginas à produção cerâmica, mencionando, no que se 

refere, a Portugal que este era consumidor, no século XVI, de peças de 

Talavera31. A presença artística portuguesa foi assinalada nos muitos 

objectos de ourivesaria, têxteis e mobiliário. No entanto, no que se refere à 

cerâmica, esta surgia circunscrita, na sua quase totalidade, à azulejaria 

hispano-mourisca, sendo a única peça considerada como portuguesa um 

painel de Francisco Nicoloso, que hoje integra a colecção do Museu de 

Évora32. Objectos de uso são assinalados com origem espanhola33, ainda 

                                            
28 A este propósito são mencionadas as Exposições Universais de 1851 (que resultou no estabelecimento do 
South Kensington Museum); a de 1862, também em Londres, onde foram apresentadas peças de origem 
peninsular e que conduziram a algumas viagens de estudiosos ingleses à Península, para estudar o fenómeno; a 
de 1867, em Paris, onde Portugal teve uma grande representação que causou grande surpresa e, no caso 
espanhol, levou à fundação do Museo Arqueologico de Madrid. Cf. SOUTH KENSINGTON MUSEUM, 
Catalogue…, 1881, p. 8. 
29 O facto de não existir um texto específico sobre a arte portuguesa é apontado como: “The art of the two 
kingdoms is indeed closely allied, and it’s manifestations are often virtually identical. (…) in the absence of exact 
information as to the local origin of the specimens, enable the observer to decide with absolute certainty whether 
they were produced in the one or the other country”. Cf. RIANO, SOUTH KENSINGTON MUSEUM, Catalogue…, 
1881, p. 10-11. 
30 “At a certain period, however, Portuguese art did undergo a powerful extraneous influence or fashion of which 
some account should be given. The early connection of Portugal with India (…) certainly exercised a real and 
appreciable influence on the decorative and industrial arts of the mother country. Not only at a very early period in 
the 16th century were objects of Indian art manufacture imported in great numbers into Portugal, but also seems 
evident that to a certain extent popular predilection or fashion led to these objects being imitated in the European 
country. (…) displays marked evidence of the importation and adoption of Indian forms of ornamentation (…) This 
Indian influence naturally did not penetrate to any extent into Spain. (…) The Portuguese settlement at Macao, on 
the other hand, was the means of introducing at an earlier period than elsewhere in Europe, Chinese art objects, 
and the European imitations of such things seem to have been, in the first instance, executed and brought into 
vogue in Portugal”. Cf. SOUTH KENSINGTON MUSEUM, Catalogue…, 1881, p. 11 e 12. 
31 “In a statistical report drawn up by order of Philip II., in 1576, it is stated that Talavera ‘produced fine white 
glazed earthenware, tiles, and other pottery, which supplied the country, part of Portugal, and India’”. Cf. SOUTH 
KENSINGTON MUSEUM, Catalogue…, 1881, p. 36. 
32 Museu de Évora, inv. M.E. 231. 
33 É nítido que, ao contrário do que acontece com a cerâmica espanhola do século XV ao XVIII, da qual se 
conheciam centros de fabrico e cronologias, o mesmo não acontecia com a cerâmica portuguesa, de que nada 
se sabia. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 28 

que dois – uma fruteira34 e uma garrafa35 – dadas com esta origem e 

setecentistas, sejam, de facto, portuguesas e do século XVII (cf. Fot. 150, p. 479; 

Fot. 152, p. 48136). 

 

Na Primavera de 1881, apesar do projecto se ter iniciado no ano anterior, 

decorreu no Centro Artístico Portuense a Exposição-Bazar de Bellas Artes, 

organizada por Joaquim de Vasconcelos37. O programa, que se pretendia de 

reflexão acerca da produção artística antiga e moderna38, integrava vários 

temas39, sendo o núcleo IV - Artes Industriais encabeçado pela Cerâmica. No 

enunciado de intenções para a exposição referia-se que, apesar de, por 

vezes, só poderem estar presentes reproduções, era desejável que objectos 

originais integrassem a mostra, ficando sujeitos a uma avaliação qualitativa 

                                            
34 Peça n.º “1185. Dish, glazed earthenware of Talavera, with wide rim, fluted and re-curved; painted in blue in 
imitation of Chinese. Spanish. 18th century. Diameter 12 in. Bought, 10l. 334 - [18]76”. Cf. SOUTH KENSINGTON 
MUSEUM, Catalogue…, 1881, p. 167. 
35 Peça n.º “1194. Jug, glazed earthenware decorated in blue on white, in form of a female monster. Spanish 
(Talavera). 18th century. Height, 10 in; width, 8 in. Bought, 1l. 1280 - [18]71.”. Cf. SOUTH KENSINGTON 
MUSEUM, Catalogue…, 1881, p. 167/168. 
36 V&A, inv. 334.76 e inv. 1280.71. 
37 A ela se referirá posteriormente Joaquim de Vasconcelos dizendo: “Esta Exposição foi a primeira, e até hoje a 
única em Portugal, que representou effectivamente, isto é: com methodo, em ordem historica e sem lacunas, a 
alliança indissoluvel da arte com a industria, incluindo ainda, e tambem pela primeira vez, literatura d’arte 
portuguesa, antiga e moderna, as fontes para o estudo histórico, desconhecidas mesmo no paiz, em grande 
parte. De ambas as secções se publicou um Catalogo, representando o bibliographico a colecção do signatario”. 
Cf. VASCONCELOS, Joaquim de e GOMES, Marques, Exposição Districtal de Aveiro. Aveiro: Grémio Moderno, 
1883, p. 52, nota 1. Queremos agradecer a Teresa Machado ter-nos permitido acesso a este raro catálogo. 
38 “Abrir novas fontes ao estudo pelo exame de modelos de primeira ordem, e na mais larga escala, modelos 
inacessíveis a grande parte dos estudiosos: ajudar, pelo outro lado, os estudos histórico-artísticos, sobre tudo os 
nacionaes, pela comparação dos monumentos de arte da peninsula entre si, chamando os eruditos e os 
amadores a um trabalho methodico de investigação e procurar finalmente exercer a máxima influência na 
propagação do sentimento pelo bello”. Cf. Catálogo da primeira Exposição-Bazar de Bellas-Artes (1881). Porto: 
Centro Artístico Portuense, 1881, p. 5. Queremos agradecer a Manuel Costa, da Biblioteca da Póvoa do Varzim 
ter-nos permitido o acesso a este texto. 
39 O projecto surge avaliado na Ocidente “O Centro Artístico Portuense fiel às intenções de propaganda 
civilisadora que influenciaram a sua organisação, acaba de realisar o seu primeiro certamen de bellas artes e 
artes industriaes no Palácio de Crystal no Porto, tendo a ventura de ver secundados os seus esforços pelo auxílio 
prestante de artistas e colleccionadores considerados (...) facto, que traduz uma prova de incitamento valioso à 
iniciativa popular, há de necessariamente produzir os seus benefficos effeitos, tanto mais que destinando se 
essas exposições ao desenvolvimento do gosto público (...) uma exposição artística portugueza a que 
concorreram uns oitenta e tantos quadros, dos quaes apenas sete antigos; (...) em que as artes industriaes se 
exhibiram quer em especimens originaes quer em estampas numerosas de interessantes collecções”. Cf. 
RODRIGUES, Manuel, “Exposição Bazar de Bellas-Artes no Porto”, O Ocidente, Volume IV, N.º 85, (1881), p. 99. 
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por parte da Direcção do Centro40. As peças aqui apresentadas integram 23 

entradas, na sua maioria constituídas por porcelana oriental e materiais 

diversos41, estando presentes três peças de cerâmica antiga portuguesa, 

todas assinaladas como sendo do século XVIII42. 

 

Na vasta comissão de organizadores da Exposição retrospectiva de arte 

ornamental portuguesa e hespanhola43, realizada em Lisboa entre Maio e 

Junho de 1882, encontrava-se a quase totalidade do comité que no ano 

anterior colaborara na exposição de South Kensington44. Com esta grandiosa 

                                            
40 “Apesar de organisarmos a exposição da parte relativa ás artes industriaes por meio de reproduções (gravura, 
photographia, chromolitographia, etc.), é claro que receberemos do melhor grado objectos originaes antigos, que 
satisfaçam a segunda condição, - pureza de estylo, - e que venham acompanhados das necessárias indicações 
históricas, ficando comtudo á direcção do Centro o direito de emitir no catalogo da Exposição o seu parecer 
acerca dos objectos enviados”. Cf. Catalogo da primeira Exposição-Bazar de Bellas-Artes, 1881, p. 4. 
41 Porcelana oriental: cat. 1, 2, 6, 8, 9, 12; gravuras: cat. 7; barros: cat. 10 e 11; azulejos: cat. 4, 5, 14 e 23 
esmaltes: cat. 15 a 22. Cf. Catalogo da primeira Exposição-Bazar de Bellas-Artes, 1881, p. 29-32. 
42 “António Moreira Cabral, rua das Flores, colleccionador. (....) 3. Ceramica nacional (2ª metade do século XVIII): 
Um prato de fayença, pintado com o retrato de uma dama, vestindo à moda de Luiz XVI [hoje na colecção do 
Museu Nacional de Soares dos Reis]. Uma jarrinha para flores, de fayença (séc. XVIII). Um jarro para lavatório, 
de fayença (séc. XVIII). (Fab. do Rato?)”. Cf. Catalogo da primeira Exposição-Bazar de Bellas-Artes, 1881, p. 29. 
43 A comissão presidida por D. Fernando II e pelos ministros António Rodrigues Sampaio e Ernesto Hintze 
Ribeiro, além de: “Ignacio de Vilhena Barbosa, socio da academia real das sciencias; conde de Ficalho, lente da 
escola polytechnica; (...) Delfim Deodato Guedes, inspector da academia real de bellas artes; Antonio Thomás da 
Fonseca, director da mesma academia; Augusto Carlos Teixeira de Aragão, socio da academia real das 
sciencias; Dr. Augusto Fillipe Simões, lente da universidade de Coimbra; (...) José Luiz Monteiro, architecto”. Cf. 
Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e hespanhola, 1882., p. VIII e IX. 
Na edição n.º 128 da revista Ocidente, pode ler-se o currículo de cada um destes intervenientes e uma gravura 
conjunta com os seus retratos. Cf. R., “Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental em Lisboa, XXVI”, O 
Ocidente, Volume V, N.º 128, (11 de Julho 1882), p. 154-155. A inicial R. poderá referir-se a Manuel M. 
Rodrigues que assina, na mesma revista, os artigos acerca da Exposição de Bazar de Bellas-Artes de 1880, no 
Porto? 
44 “Por decreto de 22 de Junho de 1881, foi determinada a celebração de uma Exposição retrospectiva de arte 
ornamental em Lisboa, isto é de todos os productos de arte ornamental, considerados como produzidos em 
Portugal e Hespanha anteriormente ao século XIX. Esse pensamento assaz importante para a história da arte no 
nosso paiz, parece-nos posto em execução um pouco prematuramente, em vista da falta de estudos prévios, por 
isso que em muitos pontos labora-se em dúvidas, pouco examinadas umas, difficeis de solver outras, e 
sobretudo pela falta de individuos exclusivamente dedicados a assumptos archeologicos, cuja crítica possa fazer 
auctoridade. Em geral os nossos archeologos são mais curiosos, que homens do métier, o paiz é pequeno, as 
nossas coisas são pouco visíveis, e portanto n’um momento dado, tudo são revellações, e porisso tudo são 
problemas a resolver. A prova do que acima dizemos está no elenco dos membros da grande commissão, onde a 
maioria, aliás pessoas respeitáveis, e da máxima importância em outros ramos, não se percebe qual a sua 
competência n’este. No nosso paiz os governos entendem que certos homens hão de ser para tudo, e por isso 
uma grande parte para nada serve. (...) São admittidas à exposição: (...) 6º Cerâmica, vidros e esmaltes desde a 
época hispano-árabe, incluindo porcelanas estrangeiras, parecendo do programma que as asiáticas não são 
estrangeiras, azulejos, etc., garrafas, pratos, frascos, etc.”. Cf. R., “Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental 
em Lisboa”, O Ocidente, Volume IV, N.º 96, (1881), p. 187.   
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exposição, que contou com cerca de 4.000 objectos45, distribuídos por várias 

salas46, foi publicado um extenso catálogo47 em duas partes, uma de texto e 

a outra de gravuras, onde são mencionadas 278 peças de cerâmica48 – fora 

do contexto das Sala Hespanhola de Objectos do South Kensington 

Museum49 e da Sala E ou Sala da Cerâmica50. A produção nacional era, na 

sua maioria, do século XVIII51, muita associada à Real Fábrica de Louça, ao 

                                            
45 “Vimos uma carta de Carlos Yriarte, o illustre escriptor francêz, em que dizia nunca ter visto reunidas tantas e 
eguaes maravilhas, e que a exposição era digna do paiz”. Cf. R., “Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental 
em Lisboa, XIV”, O Ocidente, Volume V, N.º 118, (1882), p. 75. Em artigo publicado no jornal Le Temps, em Abril 
de 1882, Charles Yriarte refere que “pour ceux qui ont suivi les Expositions de South-Kensington, celles de 
Bruxelles et du Trocadèro (…) l’intéret  réel, indèniable et véritablement profond qu’offre l’Exposition de Lisbonne 
connait surtout dans la réunion des piéces d’orfèvrerie portugaise”. Cf. YRIARTE, Charles, “L’Exposition 
Rétrospective de Lisbonne“, Le Temps, Paris, (12 de Abril de 1882). p. 7.  
46 Relativamente à organização dos espaços expositivos, estes são descritos de forma mais ou menos alargada 
numa série de artigos d’O Ocidente. Relativamente às cerâmicas: “Entremos na salla D a maior e mais ampla do 
edifício. Ao príncipio estava disposta de outra maneira, hoje foi convertida em exposição de louças. Aos cantos 
quatro grandes troncos de pyramide cónica em degraus sustentam e apresentam bastas collecções de louças de 
todos os tamanhos e feitios; por toda a parte se acham dispostas outras peças da mesma natureza. Desde a 
chávena e pires mais humilde até às grandes jarras, às bacias, aos grandes vasos, tudo há a ver, e não é em 
poucas palavras que se póde dar conta de tanta profusão, de tanta coisa bella, de tanta peça curiosa”. Cf. R., 
“Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental em Lisboa, XIV”, O Ocidente, Volume V, N.º 118, (1882), p. 75. 
47 Ainda que a obra não tenha ficado de acordo com as intenções dos organizadores, conforme se pode ler no 
texto Advertência, onde se referem as vicissitudes ocorridas com este evento. Cf. Catálogo Illustrado da 
Exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e hespanhola, 1882, p. XV e XVI.  
48 Não foram contabilizados aqui, nem os azulejos, nem as peças Della Robbia. Das restantes as faianças 
representadas eram: espanholas: 15 (p. 182, 193, 246, 251, 252); italianas: 2 (p. 193, 252?), holandesa: 1 (p. 
252) e suíça: 1 (p. 251). As porcelanas: portuguesas: 7 (p. 134, 239); inglesas: 48 (p. 174, 197, 198, 255); 
alemãs: 41 (p. 197, 198, 199, 241, 253, 254, 255); italianas: 3 (p. 244, 255); francesas: 2 (p. 224, 229); chinesas: 
5 (p. 164, 204, 236); indianas: 6 (p. 167, 235); japonesas: 52 (p. 164, 166, 231, 233, 234, 242, 244, 251). Destas 
foram reproduzidas no catálogo de gravuras: “(Número da estampa) 155 Grupo de biscuit do Buen Retiro, (sala) 
B, (número de catálogo) 151”; “(Número da estampa) 178 Prato, estylo hispano-arabe, (sala) I, (número de 
catálogo) 84”; “(Número da estampa) 214 Prato de faiança de Urbino, (sala) E, (número de catálogo) 8”; 
“(Número da estampa) 216 Pote de faiança de Talavera, (sala) E, (número de catálogo) 73”. Cf. Catálogo 
Illustrado da Exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e hespanhola, 1882. 
49 Neste núcleo de cerâmica espanhola contavam-se 68 objectos com essa origem – não foram contabilizados os 
azulejos – e 2 peças italianas, de Urbino. Cf. Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte ornamental 
portuguesa e hespanhola, 1882, p. 111-117. 
50 A chamada Sala da Cerâmica (Sala E) estava dividida em dois núcleos: Faiança e Porcelana. No primeiro 
estavam representados: vasos gregos ou italo-gregos (8); peças italianas [Urbino (1); Génova (2); Savona (6); 
Nápoles (1)]; peças francesas [Ruão (4); Nevers (8); Marselha (5); Moustiers (2); Estrasburgo (1)]; peças belgas 
[Bruxelas (1)]; peças holandesas [Delft (15)]; peças alemãs (1); peças inglesas [sem identificação (1); Leeds (1); 
Wedgwood (1)]; peças suecas [Maieburg (3)]; peças espanholas [sem identificação (4); Talavera (19); Alcora 
(10); Sevilha (3) e de Portugal, [Real Fábrica de Louça, ao Rato (21)]. No núcleo da porcelana: China – 375 
peças; Japão – 45 peças; França – 43 peças; Alemanha – 175 peças; Holanda – 1 peça; Inglaterra – 29 peças; 
Dinamarca – 1 peça; Itália – 26 peças e Espanha – 14 peças. Cf. Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva 
de arte ornamental portuguesa e hespanhola, 1882, p. 257-314. 
51 Sem indicação de manufactura, mas pertencendo às fábricas pós-pombalinas são 25 objectos (páginas 181, 
182 – dos quais um é referido como “Caldas”, 183, 186, 190, 192, 193, 194, 199, 203, 204, 234, 238, 239, 241, 
244). Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e hespanhola, 1882. 
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Rato52. Hoje conseguimos atribuir ao século XVII 40 peças53, ainda que no 

catálogo nenhuma tenha menção à cronologia54 ou local de manufactura55, 

excepto as que integravam a Sala F da colecção de D. Fernando II, onde 

surgem três como produção do século XVII56. É perceptível na exposição o 

gosto pela produção estrangeira, com destaque para a porcelana, sendo 

patente nessa selecção o número de objectos de origem oriental57. No que 

                                            
52 Assinaladas como pertencentes à Real Fábrica de Louça, ao Rato são 30 peças (p. 103, 161, 165, 167, 185, 
192, 193, 194, 202, 203, 237, 241, 244, 245, 246, 252. Cf. Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte 
ornamental portuguesa e hespanhola, 1882. Algumas destas peças foram descritas nas crónicas d’ O Ocidente, 
sendo destacadas “fallamos na fábrica do Rato (...) No n.º 52 vemos um espelho, cuja moldura é de faiança 
branca d’aquella fábrica [hoje integra a colecção do Palácio Nacional de Queluz, com o n.º de inventário 1846] 
(...) O n.º 66, esse então já nos mostra um trabalho do reinado seguinte, se é que o outro o não é também, 
apresentando-nos o busto, muito conhecido da rainha D. Maria I na sua mocidade [hoje integra a colecção do 
mesmo Palácio Nacional de Queluz, com o n.º de inventário 15A]”. Cf. R., “Exposição Retrospectiva de Arte 
Ornamental em Lisboa, XXII”, O Ocidente, Volume V, N.º 123, (1882). p.119. 
53 Estas encontravam-se distribuídas pelas: Sala J: peças 1 [será a peça MNAA, inv. 303?] e 2 (p. 177); peças 
80, 82 [será a peça MNAA, inv. 77?], 83, 85 e 86 [MNAA, inv. 89] (p. 182); peças 90 e 92 [será a peça MNAA, inv. 
2383?. É conhecida outra em colecção particular] (p.183); Sala K: peças 1,2,3 [MNAA, inv. 309, 310] e 26 
(p.189); peça 40 (p.191); peças 54, 55, 56 [será a peça MNAA, inv. 92?] e 57 (p. 192); peças 79, 80 [fig. 194, 
MNAA, inv. 82], 82 e 87b [fig. 187, MNAA, inv. 557] (p. 194); peças 95, 96 [será a peça MNAA, inv. 84?], 97, 98, 
99 [MNAA, inv. 79], 100, 101a [MNAA, inv.55], 101b (fig. 190) e 102 (p.195); peças 103, 107 [MNAA, inv. 53] e 
111 [fig. 191, MNAA, inv. 88] (p.196); Sala L: peça 93 (p.231 [fig.198, MNAA, inv. 308]); peça 149 (será 
seiscentista?, p.234); peça 171 (p.236 [fig. 201, MNAA, inv. 12]) e Sala F ou da colecção D. Fernando II: peças 
47 (p. 244) e 72-73 (p. 246). Cf. Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte ornamental portuguesa e 
hespanhola, 1882.  
54 A selecção de peças cerâmicas, nacionais e estrangeiras, e sua classificação foram da responsabilidade de 
Fernando Palha (vogal da Comissão responsável pela cerâmica) referenciado na comissão organizadora como: 
“bacharel Fernando Pereira Palha Osório Cabral”. Cf. Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte 
ornamental portuguesa e hespanhola, 1882, p. IX. 
55 Na revista O Ocidente foi publicada uma série de resumos (12), ao longo de 1883, assinados R (um artigo 
ainda a propósito da Exposição de Arte Ornamental, assinado Brito Rebello, foi publicado n’O Ocidente de 1884, 
de 21 de Abril, p. 91). Destes, o único que remete para as peças de faiança seiscentista é o da revista n.º 156. 
Nele são mencionadas as peças presentes na Sala J, nomeadamente “A garrafa (n.º 90) também tem seu mérito. 
É de faiança e julga-se obra portugueza, com quanto não se deteremine nem a fábrica, nem a época, que não 
pode ser muito recuada. A sua pintura tem as cores azues e roxas sobre fundo branco; de um lado do bojo 
apresenta as armas de S. Domingos e do outro um touro arremetendo contra um cão. Aqui está outro vaso 
(n.º92) também obra portugueza. Tem azas e pinturas azues e amarellas sobre fundo branco. No bojo lê-se: 
Sebastiana de Santiagvo [conhecem-se duas, uma que hoje integra a colecção do MNAA, inv. 2383 (cf. Fot. 6, p. 
102), e outra numa colecção particular de Lisboa]; - naturalmente encomenda ou presente de alguma freira do 
século XVII a que parece pertencer”. Cf. “Exposição Retrospectiva de Arte Ornamental em Lisboa, XXXIX”, O 
Ocidente, volume VI, N.º 156 (1883), p. 95.  
56 As peças 47 (p. 244) e 72-73 (p. 246). Catálogo Illustrado da Exposição retrospectiva de arte ornamental 
portuguesa e hespanhola, 1882. 
57 O motivo surge referido num texto de Fernando Palha “O estrangeiro que entrasse na exposição, e que, 
ignorando os costumes dos nossos antepassados, quizesse n’ella estudal-os teria o direito de perguntar se os 
homens que ornavam os seus templos com alfaias, como a custodia de Belém, que dormiam em camas como a 
dos condes de Sabugal, que se cobriam com as ricas colchas da sala A, se contentavam para ornato das suas 
mesas com as toscas faianças que até alli se podiam ver nas salas do palacio. (...) No tempo em que na Europa 
os banquetes dos opulentos eram servidos em artisticas majolicas ou em baixellas cinzeladas por alguns dos 
mestres da Renascença, em Portugal estas alfaias eram devidas á industria dos orientaes, e esta preferencia 
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se refere à produção nacional, a ausência generalizada de cronologias e 

locais de manufactura58 foi criticada por Joaquim de Vasconcelos, aquando 

da Exposição Distrital de Aveiro, realizada no mesmo ano59.  

 

Como resposta a algumas críticas de que foi alvo, o responsável pela 

selecção de cerâmica da exposição, Fernando Palha, numa extensa carta ao 

redactor do Correio da Noite, associa-lhe algumas reflexões. Entre estas, 

menciona um aspecto que só em meados do século seguinte viria a ser 

desenvolvido, o papel que os mercadores judeus portugueses terão tido no 

comércio destes objectos entre Lisboa e o resto da Europa60. 

                                                                                                                             
ainda hoje dura. Póde-se pois dizer, ainda que a asserção tenha o seu sabor paradoxal, que a louça portugueza 
é a louça da China”. Cf. SIMÕES, A. Filipe, PALHA, Francisco A exposição retrospectiva de Arte Ornamental 
portugueza e espanhola em Lisboa. Cartas ao redactor do Correio da Noute. Lisboa: Typographia Universal, 
1882, p. 156-157. 
58 Acerca desta questão, F. Palha, o Vogal da Comissão responsável pela selecção de cerâmica da Exposição 
escreveu o seguinte “Nas vesperas da abertura da exposição, quando vi como n’ella a ceramica estava 
pobremente representada, fiz sentir esta falta ao sr. presidente da commissão executiva, e insinuei-lhe que, 
mesmo n’aquella occasião, seria facil obter dos principaes colleccionadores de Lisboa um numero sufficiente de 
objectos que, expostos na sala E, inutilisada até ali para a cerimonia de abertura, viriam preencher uma lacuna 
que eu não era o unico a notar. S. Exª abraçou a ideia com enthusiasmo, me pareceu então, e perguntou-me se 
eu estava disposto a consultar os amadores de que fallava, meus amigos pela maior parte; acceitei 
immediatamente a incumbencia, e tendo começado logo a minha peregrinação, tive a satisfação de achar em 
toda a parte as portas abertas de par em par. (...) Foi, pois, com espanto que, tendo sido chamado á presença da 
commissão, ouvi dizer que eu propusera organisar na sala E uma collecção de ceramica, promptificando-me a 
assumir todas as responsabilidades, e a desempenhar todos os trabalhos que dissessem respeito a esta 
amplificação da exposição. Como já disse nunca tal fôra a minha idéa, porque não me achava habilitado para 
tanto, mas receando, se o contestasse, que a minha recusa fosse interpretada como desejo de demittir de mim 
responsabilidades, ou de me furtar ao trabalho, querendo por esta fórma lançal-o sobre homens que, como V., 
havia tantos mezes, e, ainda então, o tinham tão grande, calei-me e acceitei a missão com que VV. Exas me 
honravam. Achando-me desarmado para a bem desempenhar, sem tempo para preencher com o estudo as 
deficiências dos meus conhecimentos, estudo que, como V. bem sabe, em materias d’esta natureza de nada vale 
sem a experiencia, recorri ao unico expediente que o bom senso aconselhava: consultar aquelles que eu 
considerava mestres e que tinham o que me faltava, a pratica. Assim fiz; em todos achei boa vontade, mas muito 
especialmente no distincto amador e meu amigo o sr. Osborne Sampaio, que não só me franqueou a sua 
preciosa collecção, mas em tudo me ajudou, encaminhou e aconselhou. Se alguma coisa ha que louvar na 
exposição de ceramica, sobretudo na sua disposição, é a elle que os louvores devem buscar e não a mim, 
porque em tudo lhe obedeci”. SIMÕES, PALHA, 1882, p.128-129. 
59 “O Sr. F. Palha, que se occupou em Lisboa da secção cerâmica estrangeira, com mais acerto do que da 
nacional”. Cf. p. 41, ou as particularmente corrosivas notas 1,3 e 4 (p. 44), a nota 2 da p. 48, e as notas 1 e 2 (p. 
51). VASCONCELOS, GOMES, 1883. 
60 Ainda que o texto esteja mais directamente relacionado com o comércio da porcelana oriental, constitui a 
primeira abordagem ao tema: “Não foi, de certo, esta a unica origem da introducção na Hollanda de porcelana da 
China e do Japão; ainda no tempo da feitoria, e sobretudo depois d’elle, as relações commerciaes de Portugal 
com os seus portos eram frequentes, conservadas, principalmente, pelos judeus portuguezes, que a politica 
fanatica e cubiçosa dos nossos soberanos tinham obrigado a refugiar-se em terra de mais liberdades, e que tão 
fundas raizes tinham lançado em Portugal que ainda hoje conservam vestigios da sua origem, e que n’esses 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 33 

 

Em simultâneo, Joaquim de Vasconcelos fez uma série de conferências onde 

reflectiu acerca dos critérios expositivos e selecção de peças presentes na 

Exposição de Arte Ornamental. Dessas são conhecidas duas séries de 

resumos feitas por membros da assistência61. No resumo da oitava 

conferência, realizada a 12 de Julho de 1882 e dedicada ao tema “A indústria 

cerâmica (oleira) e do vidro; esmaltes na Exposição”62, debruçou-se, 

essencialmente, sobre a azulejaria, pouco mencionando da restante 

produção cerâmica portuguesa, de cuja qualidade foi muito crítico63, tendo 

omitido qualquer menção à faiança, à excepção de uma referência à Real 

Fábrica de Louça, ao Rato64.  

 

                                                                                                                             
tempos tendo deixado entre nós parentes e amigos provavelmente alimentavam estas relações com presentes 
de parte a parte”. Cf. SIMÕES, PALHA, 1882, p. 141-142. 
61 Um dos resumos, de autor desconhecido, encontra-se: “Conferências sobre a Exposição da Arte Ornamental”, 
A Arte Portuguesa, Porto, Ano I, n.º 8, (Agosto de 1882), p. 70-71 e “Conferências sobre a Exposição da Arte 
Ornamental”, A Arte Portuguesa, Porto, Ano I, n.º 9, (Setembro de 1882), p. 77-79. Uma segunda série de textos, 
assinados por Almeida d’Eça, oficial da marinha, e resumindo nove das catorze conferências (estavam 
programadas dez, mas o seu sucesso levou a que tivessem sido feitas mais quatro) foram publicadas no jornal 
Correio da Noute. O teor do programa encontra-se publicado: VASCONCELOS, GOMES, 1883, p. 53.  
62 “Conferências sobre a Exposição da Arte Ornamental”, A Arte Portuguesa, Porto, Ano I, n.º 8, (Agosto de 
1882), p. 70-71. 
63 “Aludindo à secção de porcelana na Exposição, pediu o conferente para que o dispensassem de passar em 
revista essa immensa chinoiserie, que entulhava a sala com centenas de objectos, que não téem valor algum 
como typos artísticos e quase nenhuma significação historica, a não ser a do objecto ser encommendado por 
algum fidalgo ou parvenu antigo ou moderno aos mercadores, não sendo uma parte dos objectos nem mesmo 
chinezes, mas sim imitações hollandezas, flamengas, allemãs e francezas”. “Conferências sobre a Exposição da 
Arte Ornamental”, A Arte Portuguesa, (Agosto de 1882), p. 71. 
64 Ainda que não seja elogioso: “attingiram um elevado grau de perfeição, bem como as imitações dos typos 
francezes, inglezes e allemães [feitos] pelas fábricas de porcelana de Alcora e Buen Retiro. Isso sim, isso era 
arte notável de imitação; o Rato era apenas um ratinho muito modesto; a sua fayença tinha uma modelação 
deficiente, uma vidragem fraca, cobarde, uma polychromia muito pobre com côres monótonas, que o conferente 
analysou. A indústria não teve tempo de crescer, não teve alimento e protecção sufficiente; a importação de 
Hespanha destruia já no século XVII toda a concorrencia”. “Conferências sobre a Exposição da Arte Ornamental”, 
A Arte Portuguesa, (Agosto de 1882), p. 71. O texto publicado no número seguinte da Arte Portuguesa 
apresenta, no entanto, uma certa inflexão, dirigindo a crítica da qualidade das peças expostas para os critérios de 
selecção das mesmas: “perdeu a Exposição estofos únicos, exemplares de cerâmica e de ourivesaria de primeira 
ordem de que não appareceram aqui especimens. Para quê passar em revista essa quantidade de porcellana 
oriental, de porcellana allemã, franceza e ingleza da sala E, esses objectos que não davam de cada grupo 
nacional senão uma ideia incompletíssima e dos quaes não havia entre nós, reflexo sensível? O mesmo se devia 
dizer da fayença, secção pobríssima (...) D’este modo se dividia, se amesquinhava o pouco que tínhamos de arte 
nacional”. “Conferências sobre a Exposição da Arte Ornamental”, A Arte Portuguesa, (Setembro de 1882), p. 78.   
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Num texto então publicado65 no Boletim da Sociedade de Geografia, Sousa 

Viterbo parece ter sido, de todos os que se debruçaram sobre a Exposição 

de Arte Ornamental, aquele que mais se deteve na faiança aí apresentada66. 

O aspecto mais interessante deste texto é, no entanto, a menção à 

necessidade de se organizar uma secção de cerâmica, no futuro museu que 

viria a surgir67. 

 

A visibilidade internacional da exposição parece ter-se reduzido a uma 

notícia e dois artigos de um respeitado crítico de arte e historiador, Charles 

Yriarte68. Num extenso texto publicado na Revue des Deux Mondes, onde 

elencava os principais acontecimentos da História nacional, refere a 

propósito desta iniciativa que “le Portugal n'assistera probablement plus à un 

tel spectacle; car on a ouvert les yeux à ceux qui ne croyaient point posséder 

                                            
65 Existiram outras reflexões como, por exemplo, o texto de Gabriel Pereira, onde se refere: “Em 1881 o South 
Kensington Museum, de Londres, celebrou nas suas galerias uma exposição de arte ornamental portuguesa e 
espanhola. Às colecções pertencentes a esse admirável estabelecimento de educação artística e industrial 
reuniram-se alguns centos de objectos de colecções particulares inglesas e francesas. Era muito, mas logo viram 
que a exposição ficaria incompleta pela falta de algumas peças existentes em Portugal e Espanha. Tendo sido 
muito explorado; a incúria e a ignorância tem-nos devastado, mas felizmente ainda nos restam muitas joias e 
primores. (...) logo se projectou realizar uma expoosição em Lisboa, colhendo também objectos em casas 
particulares, o que se realizou em 1882 no Palácio das Janelas Verdes, em Lisboa, hoje Museu Nacional de 
Belas Artes. Essa exposição, apesar de muitas contrariedades, marcou época em Portugal; teve influência 
salutar. Foi origem de outras exposições; de alguns trabalhos de valor”. Cf. PEREIRA, Gabriel, Estudos 
eborenses, 2ª ed. Évora: Edições Nazareth, 1948. 2º vol., p. 257-258. 
66 Ainda que se tenha detido principalmente sobre a produção da Fábrica do Rato, procurou integrar o gosto e 
uso da cerâmica em Portugal. Assim, recorreu a textos que referem a preponderância do uso quer de louça de 
Talavera, na segunda metade do século XVI, quer de porcelana da China, no que se apoiou do relato de Frei 
Luís de Sousa, acerca da presença em Roma de Frei Bartolomeu dos Mártires, por ocasião do Concílio de 
Trento, e da oferta de uma baixela nesta matéria ao Papa. Também no texto é mencionada a descrição de 
Lavanha, do arco dos oleiros, por ocasião da entrada de Filipe II de Portugal, em Lisboa. Cf. VITERBO, Sousa, 
“A Exposição d’Arte Ornamental”, Boletim da Sociedade de Geografia, Lisboa: Imprensa Nacional, 3ª série, N.º 9, 
(1882), p. 544-545. 
67 “Oxalá que a exposição sirva de ponto de partida e de estímulo para averiguações no campo da actividade 
artística e industrial portugueza. Fôra para desejar que no museu que se pretende organisar se destinasse uma 
secção á ceramica, e que n’ella estivessem representados o melhor possível os specimens portuguezes 
devidamente classificados, quanto o permittam os documentos e a averiguação dos factos. (...) Ainda é tempo, 
porém, de salvar muita cousa, e ao museu que se pretende organisar incumbe a missão de realisar uma secção 
de ceramica, que seja um refugio e um abrigo aos restos ainda brilhantes da nossa grandeza passada”. Cf. 
VITERBO, 1882, p. 543 e 547. 
68 “Si les Portugais avaient fait savoir au monde, en temps opportun, quels efforts ils allaient accomplir, nul doute 
que le concours d'étrangers eût été plus considérable, et le profit plus effectif. Mais il semble que la nation ait pris 
pour devise la réponse altière de son roi Jean III à l'illustre Paolo Jovio, qui lui recommandait de prendre soin de 
sa gloire et de publier dans le monde le résultat de ses grandes découvertes: «Les Portugais savent faire, dit le 
roi; i's ne savent pas dire.» Ils ont agi, en effet, et ne l'ont point dit“. Cf. YRIARTE, Charles, “Une visite a 
l’Exposition Rétrospective de Lisbonne“, Revue des deux mondes. Paris, Tome 51. (Junho 1882), p. 652. 
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de telles merveilles”69. Essencialmente interessado na ourivesaria, 

mobiliário70, arquitectura e pintura, da cerâmica destaca a azulejaria71 sendo 

evidente o pouco interesse que lhe merece a faiança72. Um aspecto 

importante da reflexão deste autor é o de salientar o carácter original das 

manifestações artísticas, ainda que este não fosse reconhecido no País73, 

talvez por, de acordo com Yriarte, a investigação artística estar então ainda 

pouco desenvolvida74. 

 

Uma segunda importante exposição decorreu também entre Maio e Junho de 

1882, em Aveiro, no espaço da casa da Escola da Vera Cruz, que havia sido 

inaugurado três anos antes, em 1879. O seu propósito era o de comemorar o 

centenário da morte do marquês de Pombal e, em simultâneo, funcionar 

como contraproposta do que deveria ter sido o guião da Exposição de Arte 

Ornamental75. Organizada por Marques Gomes e Joaquim de Vasconcelos, 

                                            
69 Cf. YRIARTE, Revue des deux mondes (Junho 1882), p. 652. Noutro texto referiu “Cette Exposition 
rétrospective de Lisbonne sera une date dans l'histoire du Portugal au point de vue du mouvement intellectuel ; si 
l'effort a été grand, le résultat sera fécond, il n'y a pas à en douter“. Cf. YRIARTE, Charles, “L’Exposition 
Rétrospective de Lisbonne. L’Art en Portugal“, Gazette des Beaux-Arts, Paris, Tome 26, (Agosto 1882), p. 36. 
70 “C'est plutôt dans les arts mineurs que s'est révélé le génie national; l'orfèvrerie est son triomphe, et l'industrie 
du meuble offrait à l'Exposition des exemples qui attestent l'habileté des ouvriers portugais et le goût de ses 
artistes industriels“. Cf. YRIARTE, Charles, “L’Exposition Rétrospective de Lisbonne. L’Art en Portugal“, Gazette 
des Beaux-Arts, Paris, Tome 25, (Julho 1882), p. 461. 
71 “Pour la céramique, par exemple, on devait, dans le pays des Azulejos, nous présenter la synthèse de cette 
belle industrie nationale qui joue un rôle si considérable dans l'art décoratif de la Péninsule. Les Azulejos, en 
Espagne et en Portugal, tiennent la place de la fresque en Italie ; il y a là un art qui s'exerce à tous les degrés, 
contribue à la décoration du plus somptueux palais comme il orne la demeure du plus humble des paysans, et a 
parfois cette importance supérieure qu'il traduit la pensée nationale et trahit les préoccupations de l'esprit public 
au même degré que la peinture elle même. Il peut même devenir, à un moment donné, un témoignage 
historique“. Cf. YRIARTE, Revue des deux mondes (Junho 1882), p. 655. 
72 “Ce sont surtout des faïences de toute provenance, des statuettes d'ivoire d'une époque trop avancée pour que 
nous y insistions, de la céramique qui a son prix, sans offrir toutefois rien de monumental ni de vraiment 
exceptionnel“. Cf. YRIARTE, Gazette des Beaux-Arts (Agosto 1882), p. 27. 
73 “Quelques écrivains portugais contestent à leurs compatriotes un style et un genre spécial ; ils disent qu'il n'y a 
jamais eu de frontières entre les deux peuples qui se partagent la péninsule ibérique; c'est l'avis d'un savant 
écrivain, Joaquim de Vasconcellos; nous croyons, pour notre part, qu'il existe une ligne de démarcation et qu'elle 
s'établit d'une manière assez nette“. Cf. YRIARTE, Revue des deux mondes (Junho 1882), p. 673. 
74 “L'histoire de l'art, ébauchée seulement par Raczinski, est là en germe; c'est aux nationaux à entrer 
vigoureusement dans cette voie; ils rendront ainsi à l'art portugais son état civil“. Cf. YRIARTE, Revue des deux 
mondes (Junho 1882), p. 674. Num outro texto refere “Malgré des tentatives partielles encore récentes, à Paris et 
à Londres, le sujet est nouveau, on n'est point préparé à l'étude de l'art en Portugal“. Cf. YRIARTE, Gazette des 
Beaux-Arts (Julho 1882), p. 446. 
75 Um texto de Monteiro Ramalho traduz o ambiente da exposição de Lisboa “A primeira vez que entrei na 
Exposição d’arte ornamental de Lisboa, senti-me de tal forma estonteado, moído, e vagamente desgostoso, 
depois de vários mergulhos n’aquelle deslumbramento immenso, que não pude deixar de correr a uma janella, 
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com o apoio do Grémio Moderno76, os núcleos organizaram-se por 

materiais77 tendo sido publicado, no ano seguinte, um importante catálogo 

com fotografias de Emílio Biel, que configurou o primeiro destes documentos 

realizado em Portugal78. As quinze páginas do importante texto sobre 

cerâmica então publicado referem os critérios da selecção das peças 

apresentadas79, a importância que os oleiros tinham do ponto de vista 

social80 e alguma da bibliografia que, a partir daqui, virá a ser repetida por 

todos os estudiosos do tema81. É mencionado que “não eram muitos os 

exemplares da antiga cerâmica portugueza na exposição”82, encontrando-se 

em maior número porcelana oriental, peças da fábrica da Vista Alegre83 e 

faiança estrangeira. Ao contrário do que ocorre com o catálogo da exposição 

anterior, não é possível saber o número exacto de peças presentes84, sendo 

                                                                                                                             
para me inundar sofregamente de bom ar puro e fresco. (...) Não era natural que me causasse uma impressão 
tão funda a Exposição districtal d‘Aveiro, promovida pelo Grémio Moderno d’aquella cidade [curiosamente o autor 
do artigo menciona uma série de participantes na organização do evento, mas não refere Joaquim de 
Vasconcelos]. (...) mas a verdade é que ella me deu uma inesperada sensação de vivo interesse e admiração 
franca”. Cf. RAMALHO, Monteiro, “Exposição Districtal de Aveiro”, O Ocidente, Volume V, N.º 125, (1882), p.130. 
76 Refere-se a este apoio Marques Gomes, na sua introdução ao catálogo então publicado: “pois dos poderes 
públicos não recebeu protecção de qualidade alguma, a não ser o subsidio de 150$000 reis que lhe concedeu a 
Junta Geral do Districto; em tudo um verdadeiro contraste com a exposição de Lisboa, com a qual o Estado 
gastou dezenas de contos de reis, e à sombra da qual se encheu a folha official de diplomas e louvores. Os 
registos officiaes não accusam a existência da exposição districtal d’Aveiro em 1882, mas accusal-a-ha o 
presente livro, que no futuro hade perpetuar a sua memoria, bem como a da associação que a realisou”. Cf. 
VASCONCELOS, GOMES, 1883, p. 10. 
77 Os núcleos eram: Tecidos; Mobiliário; Ourivesaria e joalharia; Armas e bronzes; Obras de latão (metais não 
preciosos); Cerâmica e vidros. 
78 Num artigo da Illustração Portugueza, datado de 1907, Joaquim de Vasconcelos refere “Em 1882, tirou 
photographia Biel & Cª, do Porto, a instâncias nossas, cerca de setenta cliches das melhores peças antigas da 
exposição de cerâmica, incluindo toda a olaria popular; infelizmente, não foi possível reunir assignantes para 
custear um album especial, que haveria sido o melhor commentario aos estudos que, então e em 1884, 
publiquei. O photographo vendeu, porém, bastantes folhas avulsamente”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, “A 
cerâmica portugueza”, Illustração Portuguesa, volume III, N.º 64, (1907), p. 592. 
79 Cf. VASCONCELOS, GOMES, 1883, p.37. 
80 São mencionados os arcos e a “dança dos oleiros” ou “dança das espadas”: “Os Oleiros som obrigados de 
fazerem huma boa dansa de espadas que nom dessa de dez homens despostos, e que bem o saibam fazer, e 
ham hir com sua coroa, e page bem vestidos e louçaons, e hum tamboril ou gaita, e huma boa bandeira, e 
hamde hir em procição apos los Barqueiros, e isto hamde fazer asi os da cidade como os do termo”. Cf. 
VASCONCELOS, GOMES, 1883, p. 39, nota 2. 
81 Cristóvão Rodrigues d’Oliveira (1551) é o autor anónimo de uma Estatística (1552). Cf. VASCONCELOS, 
GOMES, 1883, p. 38. 
82 Cf. VASCONCELOS, GOMES, 1883, p. 40. 
83 Relativamente à sua descrição e comentários Cf. RAMALHO, Monteiro, “Exposição Districtal de Aveiro III”, O 
Ocidente, Volume V, N.º 127, (1882), p. 150-151. 
84 Um artigo publicado n’O Ocidente também não refere a quantidade de peças cerâmicas presentes, 
mencionando “Pelas paredes, pendendo por todos os lados, (...) pratos de faiança (...) Conta a Exposição 
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destacadas as que foram reproduzidas fotograficamente85. Aliás, o autor 

menciona “hia-nos esquecendo, no meio da porcellana, a sua irmã mais 

velha, a faiança. (...) Havia muito mais n’esta secção, digno de nota, como 

nas outras, mas os meios de que dispunhamos eram limitados; já o temos 

dito”86.  

 

Em Outubro desse mesmo ano, de 1882, decorreu na Sociedade de 

Instrucção do Porto uma terceira exposição de cerâmica, encerrada a 26 de 

Novembro do mesmo ano, também promovida por Joaquim de 

Vasconcelos87. No catálogo então publicado já se constata a preocupação 

em estabelecer uma cronologia para as diferentes manufacturas88, 

permanecendo evidente o gosto que então havia pelos objectos produzidos 

nas fábricas portuguesas setecentistas do Rato, Estremoz, Porto, Gaia e 

Viana do Castelo89, e cuja qualidade se pretendia restaurar, promovendo o 

                                                                                                                             
aveirense, postos n’esta mesma sala, três pratos de faiança da fábrica do Rato, e um outro de barro, 
antiquíssimo, (...) e mais algumas faianças differentes”. Cf. RAMALHO, N.º 125, (1882), p. 130-131. 
85 Só numa fotografia (a n.º 53) tem presença a faiança portuguesa, surgindo nela unicamente duas peças: um 
prato e uma garrafa antropomórfica que adiante iremos designar Cetus (cf. Fot. 29.3, p. 322). Esta identificação 
ou denominação surgiu pela primeira vez: PAIS, Alexandre Nobre, “En los vasos de Lisboa, Que hoy llevan por 
todo el orbe. Resistência e identidade. A produção cerâmica de Lisboa no século XVII sob o domínio filipino”, 
Matrizes de Investigação em Artes Decorativas, Porto: CITAR (Centro de Investigação em Ciência e Tecnologia 
das Artes da Universidade Católica Portuguesa), 2010, p. 67-86. 
86 Cf. VASCONCELOS, GOMES, 1883, p. 43. Ainda que este comentário possa parecer denotar algum 
desinteresse pela produção cerâmica, de facto ao autor o que importa é incentivar a produção que lhe era 
contemporânea, que se deveria modernizar “sem abuso de chinoiserie, apesar de certas tendencias chinezas da 
nossa moderna sociedade nacional”. Cf. VASCONCELOS, GOMES, 1883, p. 38. 
87 Uma das preocupações subjacente a esta exposição foi a de promover a olaria tradicional: “corremos uma 
grande parte do paiz para juntar os elementos necessários para a Exposição de cerâmica nacional, que a 
Sociedade de Instrucção do Porto inaugurou em Outubro. Tivemos occasião de conhecer, com bastante 
exactidão, o estado da olaria popular. (...) Resta saber se a maioria dos visitantes chegou a comprehender que 
se achava em face de um thesouro artístico de incalculável valor; diante da expressão mais genuína do génio 
artístico nacional?”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, “Olaria popular portugueza”, A Arte Portuguesa. Porto, 
ano I, N.º 12, (Dezembro de 1882), p. 104. 
88 “Tudo isto aconselha a maior cautella; não admira esta confusão, que é o resultado do atraso em que estão 
entre nós os estudos sobre a cerâmica nacional”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, Exposição de Cerâmica 
Portuguesa. Porto: Sociedade de Instrucção, 1883, p. 80. 
89 “O que se vê nos cinco armários de louça portugueza (A-E) é o producto de uma geração apenas, com 
excepção de poucas peças do século XVII. A assimilação dos padrões estrangeiros, principalmente dos 
francezes, no século passado, fez-se rapidamente. O operário portuguez imita com facilidade; tem uma 
percepção rápida; é applicado ao trabalho, e modesto, pelo rigor das circumstancias, porque nunca chegou a 
medir aproximadamente as suas forças”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, Cerâmica Portugueza. Série III, 
História da Arte em Portugal (quarto estudo), Porto: Typographia Elzeviriana, 1884, p. 46. 
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ensino artístico da cerâmica que então se fazia90. Com este propósito 

realizou-se um congresso para conhecer e desenvolver a indústria cerâmica, 

tendo sido lançado um projecto de questões para discussão91. A Exposição 

estava dividida em duas partes, sendo a segunda subordinada ao tema 

Indústria antiga, composta por um par de secções. A I - Secção primeira: 

Cerâmica peninsular (hispano-portugueza) antiga apresentava azulejos e 

objectos92 referindo cronologias e possíveis locais de execução93. Um dos 

aspectos interessantes que se pode observar no catálogo é o facto de, nas 

285 peças presentes94, só 14 pertencerem ao século XVII95, sendo ainda 

                                            
90 No Discurso de inauguração da exposição refere-se “é também uma explendida e progressiva série de 
objectos valiosíssimos para o estudo d’este ramo, que agora se conhece importantíssimo, da indústria 
portugueza”. Cf. OSORIO, J. F. Ayres de Gouvea, Revista da Sociedade de Instrucção do Porto. Porto: 
Typographia Occidental, 2º anno, N.º 11 (1 Novembro 1882), p. 345-346. O peso dado às indústrias activas ao 
tempo da exposição, quer de cerâmica, quer de azulejos, de entre as quais são mencionadas as fábricas Roseira 
e Viúva Lamego, entre outras, demonstra o propósito educativo da exposição. Na senda do interesse suscitado 
pelos produtos cerâmicos nacionais foi realizada no mesmo ano a Exposição distrital de Coimbra, onde foram 
apresentados objectos de olaria e as manufacturas fabris locais. Cf. GONÇALVES, A.A., “A cerâmica na 
exposição distrital de Coimbra”, Revista Ilustrada da exposição de Coimbra, N.º 2, (Fev. 1884) p. 18-21 e N.º 3, 
(Março de 1884), p. 39-42.  
91 Estiveram presentes nesse congresso 9 responsáveis por fábricas cerâmicas do Norte do País (Torrinha, 
Devesas, Santo António do Vale da Piedade, Carvalhinho, Massarelos, Cavaco e Bandeira, para além da Vista 
Alegre). Estes elementos e o inquérito então lançado podem ser consultados em Revista da Sociedade de 
Instrucção do Porto. N.º 11 (1 Novembro 1882), p. 583-585. 
92 Revista da Sociedade de Instrucção do Porto. Porto: Typographia Occidental, 2º anno, N.º 7 (1 Julho 1882), p. 
345-346. 
93 Algumas peças surgem classificadas como holandesas, ainda que assinaladas interrogativamente, podendo 
ser, de facto portuguesas, cf. n.º 27, 29, 34, 35, 36, 88b. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, Exposição de 
Cerâmica Portuguesa. Porto: Sociedade de Instrucção, 1883. 
94 As peças presentes nesta exposição eram classificadas como maioritariamente dos séculos XVIII e XIX, muitas 
delas marcadas e algumas de origem externa a Portugal (Espanha, Holanda, Alemanha). 
95 As peças associadas a meados do século XVII são, essencialmente, boiões ou potes de botica e 
concentravam-se no Armário E (peças n.º 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 210, 212, 216). Cf. p. 68 e 
seguintes de VASCONCELOS, Joaquim de, Cerâmica Portuguesa (Subsidios Historicos). Revista da Sociedade 
de Instrucção do Porto. Porto: Typographia Occidental, N.º 11 (1 Nov. 1882) p. 44-76). Boiões e potes – com 
armas de ordens religiosas: Avis, Carmo e Agostinhos (peças n.º 134, 135, 218; 30, 43, 118, 165; 211, 150, 215; 
46, 51); ou legendas HIER PIG, V.POPVL., COND.BVCHEZA, G.LAC (n.º 2, 8, 9, 10, 15, 30, 44, 45, 46) – foram 
classificados como sendo do século XVIII. Dois boiões datados de 1641 e que pertenciam à colecção G. Tait, 
ambos as armas reais portuguesas e temas diferentes no verso: num um cavaleiro à pesca e no outro uma 
paisagem com uma corça a saltar uma ponte [hoje integram a colecção do Ateneu Comercial do Porto, inv. C 101 
e 102, doação de Arthur de Sandão, (cf. Fot. 211.1 e 2, p. 555)]. Refere Joaquim de Vasconcelos: “Os dous 
boiões de botica do snr. G. Tait (nos 140 e 141) são do reinado anterior de D. João IV, e trazem ambos uma 
preciosa data: 1641 por baixo das armas reaes portuguezas; mas peças d’esta ordem são raríssimas [em nota 
menciona ainda “A Sociedade de Instrucção possue hoje um outro exemplar (3º) com as mesmas armas e a 
mesma data de 1641, dádiva do consórcio snr. Dr. Brandt.” Este deverá ser o que também integra as colecções 
do Ateneu Comercial do Porto, inv. C47 (cf. Fot. 211.3, p. 555)]. É a data mais antiga que até hoje se tem 
descoberto em peça de vasilhame portugueza”. Cf. VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. Série III”, 1884, p. 
30. Um prato da colecção A. M. Cabral, marcado com o n.º15 e descrito como tendo “na borda desenho de 
plantas e borboletas a cor azul clara sobre fundo branco. No centro um escudo com duas caldeiras e cobras 
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uma classificada como do final do século XVI96. Uma das peças referenciada 

como pertencente à segunda metade do século XVII, com motivos 

contornados a roxo, fora descoberta em entulho, no Porto97. Aspecto 

importante desta publicação foi ter associado um catálogo das marcas 

presentes nas peças designadas como “Cerâmica antiga portuguesa”98 - 

algumas referidas como inéditas99 - indiciando o interesse e a importância 

que Joaquim de Vasconcelos lhes atribuía, e que é recorrente nas suas 

publicações. 

 

Na sequência desta exposição surgiram três artigos na revista Occidente, da 

responsabilidade de Manuel M. Rodrigues100, num dos quais é referida a 

                                                                                                                             
salientes; no timbre do capacete dois morcegos. No verso três círculos azuis concêntricos. Dim. 0,31, Portug? 
Séc. XVIII [integra hoje as colecções do MNAA, inv. 2380, na decoração “desenho miúdo” do 3º quartel do século 
XVII]”. Cf. VASCONCELOS, Cerâmica Portuguesa, (1 Nov. 1882), p. 50. A decoração das peças classificadas 
como século XVII é, esmagadoramente, de tipo orientalizante, com paisagens e animais (gamos, cães e aves) – 
peças n.º 198, 202, 204, 205, 212 – surgindo, no entanto, referência a motivos decorativos de faixas e elementos 
vegetalistas, uns de meados de Seiscentos, outro do início do século XVIII – peças n.º 199, 200, 201. O factor 
cromático não foi determinante na datação das peças, pois eram todas pintadas a azul, mas mesmo a única peça 
mencionada com padrão cordiforme contornado a “côr de vinho” (peça n.º 210), foi classificada como de meados 
do século XVII. Cf. VASCONCELOS, Cerâmica Portuguesa, (1 Nov. 1882), p. 69. 
96 Trata-se de uma peça da colecção A. A. Franco, de Estremoz, um “Pote de botica, alt. 0,21 ½. Diam. 0,20. 
Pintura azul claro. O bojo dividido em quatro molduras circulares que envolvem as seguintes figuras: dous leões 
rompentes e dous faisões, em posição correspondente. Fim do século XVI”. Cf. VASCONCELOS, Cerâmica 
Portuguesa, (1 Nov. 1882), p. 70. 
97 “N.º 188. Prato grande 0,33; orla de folhagens e flores, em azul e branco, contornadas a côr de vinho; o fundo 
do prato é branco, com círculos azuis concêntricos. No centro uma linha azul em espiral. (Segunda metade do 
século XVI). Este prato foi encontrado em 1849 no entulho, entre as ruínas do convento da Serra do Pilar”. Cf. 
VASCONCELOS, Exposição de Cerâmica Portuguesa, 1883, p. 67. 
98 Tal como já ocorrera na Exposição distrital de Aveiro, também as peças presentes foram fotografadas “A 
Sociedade de Instrucção encontrou, felizmente, n’uma casa do Porto, já célebre pelos seus trabalhos artísticos, 
no atelier dos snrs Emílio Biel e Cª, um valiosíssimo auxílio para a sua propaganda em benefício da indústria 
nacional. A citada firma tirou nada menos de oitenta clichés dos thesouros da exposição, comprhendendo cerca 
de um milhar de objectos. Uma grande parte do que alli esteve, poderá, pois, ser estudada por todos os operários 
do paiz. (...) Os snrs Biel e Cª fizeram este grande serviço generosamente, sem o menor sacrifício da Sociedade 
de Instrucção, que não podia, na verdade, offerecel-o. Entre os objectos phoytographados figuram a maior parte 
dos grandes quadros de azulejos da esplêndida collecção do snr Nepomuceno, quasi toda a série da faiença 
antiga portugueza, (...) Basta recordar que na exposição de arte ornamental de Lisboa appareceram apenas 
umas vinte peças de louça portugueza, e uma marca de fábrica, nova. (...) Na da Sociedade tivemos cerca de 
trezentas peças, das quaes eram authenticas, nacionaes, pelo menos duzentas e cincoenta, que foram 
photographadas, quasi na totalidade”. Cf. VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. Série III”, 1884, p. 103. 
99 É mencionado que duas das marcas haviam sido publicadas por Jacquemart, duas surgiam no catálogo da 
Exposição de arte ornamental, cinco integravam um grupo e outras duas foi o próprio autor que as decalcou em 
Évora. Para além das marcas são tecidas considerações acerca da produção cerâmica nas fábricas a que estas 
reportam. Cf. VASCONCELOS, Revista da Sociedade de Instrucção do Porto. (1 Nov. 1882), p. 77-82.  
100 Destes, o primeiro remete unicamente para considerações acerca da exposição e seus intervenientes (cf. 
RODRIGUES, Manuel M., “Exposição de Cerâmica no Porto, I”, O Ocidente, Volume VI, N.º 147, (1883), p. 20-
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presença de “louça antiga”101 neste certame. Neste artigo o autor refere 

algumas das fontes coevas para os séculos XVI e XVII que se tornarão 

recorrentes na história da cerâmica portuguesa (para além de outros já 

conhecidos refere Rodrigues Lobo). 

 

Na influente obra de Albert Jacquemart, Histoire de la Céramique, publicada 

em 1884102, surge referenciado o desconhecimento generalizado da 

produção portuguesa, mencionando-se o contributo de Natalis Rondot e da 

Exposição de 1867103. No pequeno texto dedicado à manufactura antiga, 

Jaquemart questiona possíveis vias de influência, colocando mesmo a 

hipótese de uma originalidade nesta produção104. No entanto, as três páginas 

dedicadas à cerâmica portuguesa são vocacionadas para a produção fabril, 

destacando as Reais Fábricas do Rato e do Cavaquinho, ainda que 

mencione a originalidade dos revestimentos azulejares e a sua 

preponderância face a Espanha. 

 

Ainda em 1884, Joaquim de Vasconcelos publicou a sua obra Cerâmica 

Portugueza, inserida na colecção História da Arte em Portugal. No texto 

                                                                                                                             
22), e o segundo para a louça de produção contemporânea à Exposição, quer fabril, enunciando diversas 
fábricas, quer de autores, como Wenceslau Cifka. (Cf. RODRIGUES, Manuel M., “Exposição de Cerâmica no 
Porto, IIl”, O Ocidente, Volume VI, N.º 150, (1883), p. 45-46). 
101 “Toda esta louça vem minuciosamente catalogada pelo sr. Joaquim de Vasconcellos, no último número da 
Revista da Sociedade de Instrucção o que traz também além de outros esclarecimentos valiosos, uma abundante 
collecção de marcas, muitas d’ellas inéditas e recolhidas pelo mesmo abalisado investigador. (...) A secção de 
louça antiga era por egual abundante, havendo sobretudo exemplares muito curiosos de fayença portugueza que 
attrahiam de preferencia a attenção dos especialistas. (...) Se bem que seja raríssima hoje a louça portugueza 
dos séculos XV e XVI, há contudo todos os dados para crêr na sua boa fabricação, bastando para comprovar 
esta circunstância, o facto característico de ter sido servido em fayença de Estremoz o jantar ceremonioso, dado 
pelo rei D. Sebastião ao cardeal legado Alexandrino”. Cf. RODRIGUES, Manuel M., “Exposição de Cerâmica no 
Porto, II”, O Ocidente, Volume VI, N.º 148, (1883), p. 27.  
102 Cf. JACQUEMART, Albert, Histoire de la Cerámique. Paris: Librairie Hachette et C.e, 1884. 
103 "Ce pays est en quelque sorte le nouveau monde de la céramique, car ce n’est que depuis de le voyage de M. 
Natalis Rondot est la grande Exposition universelle de 1867, qu’on a pu apprécier le mérite et l’étendue des 
travaux des Portugais dans l’art de terre“. Cf. JACQUEMART, 1884, p. 600. 
104 “Ont-ils été chez eux les inventeurs d’une fabrication que toutes les nations éclairées inauguraient en même 
temps? Les majoliques italiennes leur ont-elles servi de modèles? Ou plutôt les Arabes et les Maures n’auraient-
ils pas été leurs premiers instituteurs? Ces questions seront bientôt résolues, aujourd’hui que la curiosité est 
éveillée  parmi les amateurs portugais“. Cf. JACQUEMART, 1884, p. 600. 
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introdutório, o autor já refere os estudos de Jacquemart105, mencionando de 

forma crítica alguns dos critérios106 e das personalidades envolvidas107 na 

organização da Exposição de arte ornamental de 1882. O texto expõe de 

forma cronológica as primeiras referências à manufactura de faiança em 

Lisboa, retomando as descrições de Cristóvão Rodrigues de Oliveira (1551), 

a Estatística de 1552, o texto de Nicolau de Oliveira (1620) e a descrição de 

João Baptista Lavanha do arco dos oleiros, aquando da entrada na cidade de 

Filipe II de Portugal, em 1619108. Nesta sequência, Vasconcelos pondera a 

presença de artistas estrangeiros na manufactura nacional109, apoiando-se 

num texto de Manuel Severim de Faria (1584-1655)110. 

                                            
105 “Mr. Jacquemart dizia em 1869: «Ce pays (Portugal) est en quelque sorte le nouveau monde de la 
céramique…»”. Cf. VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. Série II”, 1884, p. VI. 
106 “Não é conhecido o singular critério que presidiu à última Exposição Retrospectiva de arte ornamental 
portugueza e hespanhola, o estado cahotico (dizia-se que era pittoresco) em que alli puzeram os poucos 
productos que podiam ser estudados como nacionaes, faltando séries inteiras? A Exposição de cerâmica da 
Sociedade de Instrucção contribuiu efficazmente não só para elucidar os problemas que dizem respeito à 
indústria actual e ao seu futuro progresso, mas também para resolver certos problemas da história da arte 
portugueza. A nossa indústria cerâmica floresceu no século XVI e nos dois séculos seguintes, apesar das crises. 
As luctas da independencia com a Hespanha durante os reinados dos dois primeiros Braganças, as desordens 
intestinas no reinado de D. Affonso VI, a lucta com a Hespanha até D. João V, que não terminou senão com a 
paz de Utrecht (1713), e principalmente o fatal tratado de commercio de Methwen, assignado por D. Pedro II, 
abalaram as indústrias portuguezas até à raiz”. Cf. VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. Série II”, 1884, p. 
36. 
107 Nomeadamente Francisco Palha, responsável pela secção de cerâmica da referida exposição, mas também 
Sousa Viterbo, Teixeira de Aragão e Augusto Filippe Simões. Dos dois últimos acrescenta “O primeiro levou à 
Exposição Universal de Paris, em 1867, umas amostras de louça do Rato, e alguns azulejos do Palácio de Villa-
Viçosa; foi a primeira amostra de cerâmica do Rato, que appareceu lá fóra. Mas o catálogo da secção 
retrospectiva portugueza, não dá uma linha de história das indústrias (...) É verdade que o Catálogo da secção 
portugueza da exposição retrospectiva de Londres de 1881 não traz também uma linha de história da arte, que 
pertença à Commissão portugueza. Foi um inglez, o snr. Robinson, que escreveu a introducção de seis páginas, 
verdadeiramente irrisória. O segundo, dr. Simões, secretário da Exposição de 1882, entregou a cerâmica aos 
cuidados do snr. Palha”. Cf. VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. Série II”, 1884, p. VII, nota 1.  
108 Num contexto diverso menciona um documento importante, a Pauta do Consulado da Casa da Índia, de 1744 
[na nota referente a esta transcrição refere “Pauta e Alvará de sua confirmação do Consulado geral da sahida e 
entrada da casa da Índia, feito com a assistencia dos Escrivaens do mesmo Consulado, Homens de Negócio da 
Mesa do Bem-Commum os mais peritos, etc. Que ha de ter principio no primeiro de Janeiro de 1744. Lisboa, na 
Reg. Offic. Typogr. 1785, fol. Com os Addit. De 1774, 75 e 76. As differentes verbas acham-se a pag. 5, 40, 43, 
54, 65 e 67”], onde são referidas as taxas e produtos negociados em Lisboa: “Louça pintada de sortes, charoada, 
de Génova – 15$000 reis, Louça dita por dúzias em pratos, dúzia – 360 reis; louça da terra fina, e entre-fina, em 
pratos, dúzia – 160 reis, Louça da terra grossa, dúzia – 80 reis; Louça da terra à imitação da da China, pagará 
pelo que valer; Louça da Hollanda pagará conforme a sua qualidade; Louça da Índia, pagará conforme sua 
qualidade”. Cf. VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. Série II”, 1884, p. 37. 
109 “Que ella [olaria portuguesa] pedisse auxílio a algum artista estrangeiro, vindo de Hespanha e Itália, é 
provável, mas não lhe faltava a geral confiança. De resto, entre os productos hespanhoes e portuguezes, de 
faiença, não haveria lucta seria senão no meado do século XVII, quando a indústria de Talavera invadiu as 
fronteiras e a nossa soffreu com a franqueza geral do reino. Note-se porém que os nossos oleiros conseguiram 
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Um catálogo do leilão realizado em Paris em 1884 com objectos que 

estiveram presentes na Exposição de Arte Ornamental de Lisboa111, ocorrida 

dois anos antes, permite-nos reconhecer o impacto que esta teve fora do 

território nacional112 e a atenção que suscitou para as manufacturas 

nacionais. 

 

Sousa Viterbo publicou em 1889 dois pequenos artigos onde menciona 

aspectos relacionados com a manufactura de faiança em Lisboa nos inícios 

                                                                                                                             
em pouco tempo imitar perfeitamente os artefactos hespanhoes”. Cf. VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. 
Série II”, 1884, p. 34. 
110 “Poucos annos ha que um oleiro, que veio de Talaveira a Lisboa, vendo a bondade do barro da terra, 
começou a lavrar louça vidrada branca, não só como a de Talaveira, mas como a da China, porque na formusura 
e perfeição podem competir com as perçolanas de Lisboa com as do Oriente, e imitando-o outros officiaes 
cresceo a mercadoria de maneira que não sómente está o reino cheio d’esta louça, mas vai muita carregação 
para fóra da barra”. Informação dos Discursos, de Severim de Faria, na obra Notícias de Portugal. Cf. 
VASCONCELOS, “Cerâmica Portugueza. Série II”, 1884, p. 35. 
111 O destaque é dado às "Faiences étrangères": Delft, Marieberg, Savone, Alcora, Talavera e "hispano-
mauresques (Faïences)" (p. 74-75, cat. 179, 180, 181, 182). Da produção portuguesa encontra-se: "Faience 
portugaise ou espagnole 176 – Plat, forma Louis XV, contourné et godronné, décoré à l’intérieur d’un marli à 
lambrequins; au centre, um personnage dans un paysage portant un parasol; décor bleu à l’extérieur; dés taches 
de différents tons entourent le nom Briozo. Diamètre: 0,175." (p. 74) e "Rato (Portugal) 185 –Plat ovale décoré en 
bleu; sur le marli, quatre bouquets détachés et un filet d’anneaux formant uns chaîne. Marque: F.R. Long. 0,36. 
186 – Plat ovale, à décor bleu; sur le marli, une bordure de rinceaux; dans le bassin, dés fleurs. Marque: F.R. 
Long. 0,29. 187 – Assiette à décor bleu; sur le marli et dans le bassin, dés bouquets détaches. Marque: D.D. 
Diamètre, 0,23." (p. 76). Cf. GARNIER, Edouard, Collection Francisco Ribeiro da Cunha de Lisbonne. Catalogue 
d’une Collection importante d’objets de céramique ayant figure en partie a l’exposition rétrospective de Lisbonne, 
en 1882 dont la vente aura lieu Hotel Druot, salle nº 8. Paris: [s.n.], 1884. 
112 “Exposition rétrospective organisée en 1882 à Lisbonne, (…) Dans certaines sections, notamment en 
orfèvrerie, en sculpture sur bois e sur ivoire, dans les tissues, les broderies, etc., elle révéla un art 
particulièrement original, Presque entièrement ignore jusqu’alors et qui, à part une certain exubérance 
d’imagination, n’est nullement à dédaigner. M. Charles Yriarte, dans les savants articles qu’il lui a consacrés à la 
Gazette des Beaux-Arts et dans la Revue des Deux-Mondes, à fait ressortir l’importance tout à fait exceptionnelle, 
sous ce rapport, de cette intéressante Exposition, qui restera comme une des tentative les plus heureuses dans 
son application et les plus fécondes en enseignements pour l’histoire générale des industries européennes. (…) 
C’est principalement la céramique qui se trouvait ainsi représentée, et cela s’explique d’autant mieux que, si l’on 
excepte quelques tentatives isolées que nous signalerons plus loin, l’art de la terre fut celle que les Portugais ont 
le moins pratique (…) c’est la collection de M. Ribeiro da Cunha qui fournit à l’Exposition de 1882 le plus fort 
contingent de la céramique; (…) C’est cette collection, - que des circonstances d’un ordre privé et dans lesquelles 
nous n’avons pas à entrer ici, vont livrer aux enchères de l’Hôtel Drouot, - que nous allons étudier en suivant 
l’ordre du Catalogue, qu’en a dressé avec le plus grand soin son propriétaire. (…) Les faïences ne sont 
représentées que par vingt-deux numéros, comprenant surtout des œuvres des manufactures espagnoles, entre 
deux très beaux Plats (n.ºs 171 et 172) d’Alcora, une grande Coupe de Talavera (n.º 190), quelques Plats 
hispano-mauresques (n.º 179 et suivants), des Vases de Marieberg, prés de Stockholm, avec des raisins em 
relief, un très beau Plat de Delft (n.º 177), portant le monogramme d’Adrien Pynacker, et, enfin, trois spécimens 
de la fabrique portugaise de Rato”. Cf. GARNIER, 1884, p. III-XVIII. 
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do século XVII113. Nestes textos ao mencionar a descrição de 1619 de 

Lavanha do arco dos oleiros114, o autor tece considerações acerca da 

importância e desenvolvimento desta produção à época, a partir dos versos 

que aí se encontravam. Semelhante reflexão é desenvolvida, também, a 

partir das quadras de Rodrigues Lobo (1580-1622) do poema “La jornada 

d’El Rey D. Felippe III a Portugal”115, de 1619, onde o autor descreve o 

mesmo arco dos oleiros, mencionando a legenda “Los vasos de Lisboa, / 

Que hoy llevan por todo el orbe116.” Outro aspecto enfatizado por Viterbo é a 

expressão presente numa das quadras do arco dos oleiros, de que a louça 

fabricada em Lisboa é uma contrafacção da porcelana da China. Partindo 

desta ideia menciona que também em Talavera ocorrera este fenómeno 

(ainda que datável de meados do século XVII), aproveitando para citar os 

Discursos de Severim de Faria, integrados na obra Notícias de Portugal, de 

1655117, onde é referida a vinda de um oleiro com esta origem para Lisboa.  

Numa série de notas é mencionado o Regimento dos oleiros de 1562, 

acentuando o exame para a manufactura de louça de Talavera, e os nomes 

de dezanove oleiros activos na cidade entre os reinados de D. Afonso V e de 

D. Manuel. O autor refere ainda um soneto do Cancionero espanhol de 

Gallardo, editado em 1622, onde se refere “Si me cansaré más, tómete un 

                                            
113 Reeditados em 1922. VITERBO, F.M. Sousa, “A cerâmica lisbonense nos princípios do século XVII”. Lisboa: 
Associação dos Arqueólogos Portugueses, 1922. Separata da revista Arqueologia e História. 
114 No que deverá ser uma confusão do autor é mencionada a existência da estampa, no entanto esta não é 
referida em nenhuma outra obra: “Lavanha, o chronista official da festa, não só nos dá a estampa, mas a 
descripção do arco”. Cf. VITERBO, 1922, p. 2. 
115 Há, no entanto, uma incorrecção nesta referência, pois é mencionado tratar-se de um excerto da obra mais 
conhecida de Francisco Rodrigues Lobo, a “Corte na aldeia”. É provável que tal tenha ocorrido por ser a base da 
informação a edição: Obras políticas, moraes e métricas. Lisboa: Officina Ferreyriana, 1723, onde esta se 
encontra coligida no início. 
116 “Es obra de los Oleros / Que su arte e su renombre / A la mas clara nobleza / la prefieren e anteponen. / Y 
ainsi muestran que de barro / Hizo Dios el primer hombre, / Dando la palma de su offício / Como se empeçara 
entonces. / Y tras este pensamiento / Con empresas y tenciones / Que a la misma proficion / Engrandecen y 
hazen noble. / Cuentan de naturaleza / Y arte infinitos primores / En los vasos de Lisboa, / Que hoy llevan por 
todo el orbe. / Los unos por su fineza, / Los outros por sus olores, / Que obligan injustamente / Appetitos de la 
Corte”. LOBO, Rodrigues, La jornada d’El Rey D. Felippe III a Portugal, 1619. Cf. VITERBO, 1922, p. 4.  
117 Apesar de publicados em 1655, a maioria destes textos foram compilados em 1624 sob o título Discursos 
vários políticos. Este aspecto é importante para a cronologia da vinda do oleiro talaverano. 
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toro / Que en las orillas se orinó del Duero. Eso es que pide barros de Lisboa, 

Si no dinero”118. 

 

Nesse mesmo ano de 1889, realizou-se na sala grande da Biblioteca de 

Évora uma pequena “exposição de arte ornamental”, organizada por Gabriel 

Pereira, por ocasião de uma visita da família real119.  

 

Em 1890, o inglês Oswald Crawfurd publicou um livro acerca das suas 

impressões de Portugal, onde fora cônsul no Porto, referindo a qualidade do 

que designava por Portuguese Delft, mas acentuando um carácter persa a 

toda a produção nacional, mesmo quando é aparentemente de feição 

oriental120. O trabalho é ilustrado com três desenhos de peças da sua 

                                            
118 Cf. VITERBO, 1922, p. 6. 
119 “Improvisou-se, outra cousa não foi organizar uma exposição em quatro dias. Não se recorreu aos conventos 
de religiosas; a poucos estabelecimentos públicos; (...) Foi, como já disse, uma exposição de improviso, colhida, 
por assim dizer, na vizinhança da Bilblioteca; sem repetições, evitando o amontoar e o bric a brac; quer dizer, 
provou-se à evidência que é possível realizar em Évora uma exposição a sério, significativa e importante. (...) 
Bastantes porcelanas antigas da Índia, China, Japão, do Rato, Delft, Génova, Nápoles, Ruão, Talavera e Alcora. 
(...) era uma exposição da cidade e das famílias da cidade, das antigas casas; havia muita cousa fora desta 
esfera; mas o importante obedecia-lhe. (...) E teve bom resultado, porque vejo agora algumas pessoas darem 
atenção a estes assuntos de arte, apreciando devidamente, e não deixando perder muitos objectos dantes 
indiferentes“. Cf. PEREIRA, 1948, p. 288-292. 
120 “In Portugal, where the wealthier classes once loved art, they have now lost all sense of rightness therein. (...) 
Decadence all along the art line dates from the beginning of the century, (…) A hundred years ago there were 
good art-products in Portugal, two hundred years ago there were better, and three hundred years back far better 
(…) The decorative ideas, the art motifs, that came with these treasures from Persia were eagerly accepted by the 
art-workers of Portugal, not servilely imitated, but accepted as the work of brother-workers who had proceeded 
farther than themselves on the road of good art. It is curious to trace these Persian influences in the designs of the 
beautiful native embroideries on silk and satin of the seventeenth and early eighteenth centuries (…) These 
graceful art motifs are seen more markedly still on a very curious early blue-and-white faience which was first 
made in Portugal at the very end of the sixteenth century, and which was at first no doubt an imitation of the 
similar ware made in Delft in Holland. As in that Dutch faience were adopted many of the designs of the Chinese 
blue-and-white wares, so did the Portuguese, coming at third hand, do the same. Chinese figure and flower 
paintings are common on what I have christened «Portuguese Delft»; but the Portuguese potters, thought they 
never attained the potting dexterity of the Dutchmen, soon aspired, with higher art-feeling than their Dutch 
teachers, to something better than Chinese doll figures and conventionalized Chinese flower patterns. They 
caught eagerly at the indescribably exquisite designs, learned, intricate and graceful, which they found on Persian 
ware. (...) This blue-and-white faience of Portugal was at about its best in 1640, when Portugal regained her 
freedom, and the potters trade was so rich then that the confraternity of potters welcomed the returning 
Portuguese Sovereign with a huge triumphal arch in Lisbon, constructed entirely of that blue-and-white faience 
[trata-se, provavelmente, de uma confusão do autor com a descrição de Lavanha do arco para a entrada de Filipe 
II de Portugal] which is now so rare and hard to came at. A little later armorial bearings began to be painted upon 
the jars and plates, and a little before that, to judge from one piece bearing the date 1645, arms and Persian 
figures are combined. This is perhaps the period when Portuguese faience art was at its highest. (…) After 1750 
the art of faience, which had long declined, sank rapidly to decadence, and had already been degraded (…) They 
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colecção, que então havia depositado no South Kensington Museum, hoje 

Victoria & Albert Museum121. Este livro surge na sequência de uma série de 

artigos, dos quais se conhecem as impressões favoráveis de críticos acerca 

das ideias neles veiculadas, aspecto que deverá ter incentivado o autor a 

esta publicação122. 

 

Em 1896 decorreu em Viana do Castelo outra grande Exposição de arte 

ornamental, organizada por Luís de Figueiredo Guerra. No catálogo 

publicado a propósito deste acontecimento123, Luís de Vasconcelos redigiu 

um importante prefácio “Ao leitor”, onde refere as várias exposições ocorridas 

em Portugal124, e os benefícios – poucos, na opinião do autor – que daí 

decorreram125. 

                                                                                                                             
were scattered throught the land, but the older and better pieces are now getting very scarce”. Cf. CRAWFURD, 
Oswald, Round the calendar in Portugal. London: Chapman and Hall, 1890, p. 258-263. 
121 “A small collection of this ancient Portuguese blue-and-white ware is to be seen in the South Kensington 
Museum, where it has been sent on loan by the present writer”. Cf. CRAWFURD, 1890, p. 262. As peças não se 
encontram hoje neste Museu, nem foram assinaladas em nenhuma outra colecção pública ou privada, nacional 
ou estrangeira. 
122 “Mr. Oswald Crawford has discovered that a great deal of “Delft blue” faïence was not made in Holland at all, 
but in Portugal. In a very interesting letter to the London Academy he says: “There can be no doubt that kilns were 
set up in Portugal, and the potting secrets of their native land taught by Dutch potters very early in the 
seventeenth century”. Cf. “Art Notes”, The New York Times, New York: 3 April 1889, p. 7. 
123 Por ocasião da exposição publicou-se o Indicador na Exposição de Arte Ornamental de Vianna do Castello no 
Palácio da Escola Industrial. Vianna do Castello: Imprensa Moderna, 1896. Nele surge uma breve referência aos 
núcleos expositivos, concentrando-se as cerâmicas nacionais na Sala B, com os nos 178 a 201 (p.21 a 23). O 
catálogo, propriamente dito, só foi publicado dois anos depois. 
124 “Havendo-se realisado em 1851 [em nota surge a seguinte informação: Catalogo dos objectos particulares, 
collocados na Exposição philantropica, Lisboa, 1851, 8º de II inn. 53 pag. Foi redactor do catalogo o Abbade de 
Castro, assim como do Catalogo da segunda exposição, Lisboa, 1858, 8º de 59 pag. O da exposição do Porto de 
1867 tem o titulo: Catalogo official da Exposição de archeologia e de objectos raros, naturaes, artisticos e 
industriaes, etc., no Palacio de Crystal Portuense. Porto, 1867, 8º Da de Coimbra (1869) ha tambem catalogo, 
esgotado, como os precedentes] a primeira exposição nacional de objectos antigos e raros, particulares, e 
existindo já então a photographia entre nós, só passados trinta annos é que appareceu a primeira collecção de 
reproducções (...) Onde estarão hoje a maior parte dos objectos expostos em 1851, 1858, 1867 e 1869? 
Dispersos, vendidos para fora do reino, ou trocados por lentejoulas modernas, de valor contestavel. Surgiu, é 
verdade, no intervallo que medeia de 1882 á derrocada de 1890 e 1891, a moderna moda portugueza do bric-à-
brac. (...) De todo esse movimento febril em busca das coisas velhas e raras, pouco se aproveitou, a não ser 
para a historia da ceramica portugueza, que a Sociedade de Instrucção do Porto evocou na exposição de 1882, 
despertando os amadores e fornecendo-lhes elementos de apreciação seguros”. Cf. o prefácio de Joaquim de 
Vasconcelos em GUERRA, Luís de Figueiredo, Exposição de Arte Ornamental do Distrito de Viana em Agosto e 
Setembro de 1896 em beneficio das obras do Monte de Santa Luzia, (com prefácio de Joaquim de Vasconcelos). 
Viana do Castelo: [s.n], 1898, p. 3-4. 
125 “A exposição de arte ornamental, realisada em Vianna do Castello em 1896, veio provar que, apesar da crise 
economica dos ultimos annos, apesar do desamor pelas reliquias artisticas dos antepassados, que a incuria e a 
ignorancia da maioria deixam confundidas no meio do bric-à-brac familiar, ainda ha riquezas valiosas no seio das 
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No que se refere às peças de cerâmica expostas, Luís de Figueiredo Guerra 

tece uma série de considerações interessantes126 - destacando as diferenças 

entre a faiança seiscentista de Lisboa e Coimbra127 e a definição de uma 

cronologia, que se traduz nas legendas das peças - caracterizando o apogeu 

para esta produção que o Tratado de Methuen, com a Inglaterra (1703), e o 

seu análogo, com a Holanda (1705) se encarregariam de eclipsar128 - 

demonstrando uma reflexão acerca do tema que tinha, à época, poucos 

paralelos129. Outro dos aspectos interessantes deste texto, pouco divulgado, 

é a atribuição de cronologias a alguns objectos130. 

                                                                                                                             
nossas provincias. (...) Aveiro deu o exemplo em 1882, offerecendo o seu album de reliquias da arte nacional 
pela diminuta quantia de 1$800 reis (...) Isto dava-se no mesmo anno em que o governo consentia que um 
particular, o fallecido photographo-amador Carlos Relvas, pedisse 5$000 reis por outro album pouco maior, 
organisado n’uma exposição que custou uma somma exorbitante ao paiz (120 contos). (...) Apesar da lição que 
pagámos tão cara na exposição de arte ornamental de Lisboa, a mesma capital repetiu a experiencia com menor 
proveito em 1895 [na Exposição de arte sacra ornamental promovida pela Commissão do centenario de Santo 
Antonio em Lisboa. Lisboa: Typographia Castro irmão, 1895, onde só estiveram expostas peças italianas, 
espanholas, alemãs (p.20-22)]. (...) No mesmo anno de 1895 realisou Aveiro nova exposição puramente 
retrospectiva, também de arte religiosa, (...) Seguindo o mesmo seguro criterio [a publicação de um catálogo com 
fotografias dos objectos expostos], a illustre commissão de Vianna offereceu primeiro aos visitantes o Indicador 
da exposição de arte ornamental (Vianna, 1896, de 52 pag.), e acompanha hoje o seu formoso e opulento album 
com um indice desenvolvido (...) Desejamos sinceramente que o exemplo dado pelas duas cidades sirva de 
estimulo para outras tentativas semelhantes, igualmente uteis para a sciencia e benefica para os 
desfavorecidos.” Cf. Joaquim de Vasconcelos em GUERRA, 1898, p. 3-4. 
126 “Não vem fora de proposito dizer que até agora se alcunhava no estrangeiro a nossa louça de Lisboa e 
Coimbra, anterior ao período pombalino, como de Talavera, designando-se com este nome não só a portugueza 
dita, mas outra hespanhola de esmalte estanífero de qualquer outra fabrica. Mas os productos de Talavera 
distinguem-se facilmente pelo esverdeado do vidrado, e como diz Casati, foram sempre infelizes nas imitações”. 
Cf. GUERRA, 1898, p. 7. 
127 “Nos exemplares de Coimbra com as suas grandes manchas a cheio na orla, e no meio os fructos, aves ou 
figuras a esboço largo e de exagerado desenvolvimento, (...) o esmalte menos compacto, mas distribuido, 
mesmo empastado, devido talvez á porosidade da massa, conserva algum brilho”. Cf. GUERRA, 1898, p. 7. 
128 Estes permitiram a entrada de produtos cerâmicos dessas origens, conduzindo a uma retracção nas olarias 
que voltaram ao sistema de unidade familiar, que só com o marquês de Pombal e a criação das fábricas de louça 
viriam contrariar.  
129 “São bellos e perfeitos os exemplares da nossa faiança, distinguindo-se os do século XVII, das olarias de 
Coimbra e Lisboa, e porventura de outra proveniencia; (...) Apontamos aos visitantes os pratos de esmalte 
brilhante, espesso, semelhando o marfim, com desenhos imitação da China e Japão, bem lançadas as figuras, 
que denotam estudo e habilidade; filia-se n’este grupo uma bilha de quatro azas, notavel pelo tamanho, tendo 
n’um cartão sobre o bojo o nome de Vieira [integra hoje a colecção do Museu Municipal de Viana do Castelo, inv. 
439]. (...) Ainda se lhe aproximam outras peças, também com pintura a azul e roxo, cujo vidrado já não é tão 
cuidado, conservando o typo geral e fino das imagens, que as salientam da louça de Coimbra d’aquella mesma 
época; alguns d’estes pratos mostram brazões e nomes portuguezes dentro de escudos ou em ovaes, que nos 
certificam a sua nacionalidade. Sabemos que em Lisboa e seus aros existiram durante o domínio hespanhol 
centenas de oleiros, com regimento proprio do Senado da Camara, que na entrada de D. Filipe em 1619, na 
nossa capital levantaram um soberbo arco, declarando Lavanha e Severim de Faria que aquelles fabricavam 
louça imitante á da China. Suppondo que se desenvolvesse esta industria com a separação de Portugal e nossas 
relações com a Hollanda, e ainda com a prohibição da importação das porcellanas do Oriente, o que forçou os 
nossos artistas a imitar essa ceramica luxuosa, que apenas se via nos palacios regios e dos vice-reis, temos 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 47 

Em dois artigos publicados no Commercio do Porto, nesse mesmo ano, 

Joaquim de Vasconcelos escreveu sobre a exposição de Viana131, elogiando 

a qualidade das colecções apresentadas. 

 

A Exposição de cerâmica promovida pelo Instituto portuense de estudos e 

conferências, que decorreu em 1901 no Palácio de Cristal, no Porto, e cujo 

catálogo teve prefácio de António Rocha Peixoto132, tendo sido, 

essencialmente, uma apresentação da multiplicidade de formas e propostas 

estéticas da olaria popular e da produção industrial contemporânea, procurou 

reflectir acerca do potencial da matéria-prima nacional que permitiu esta 

diversidade133. O seu objectivo visava o melhoramento da produção 

                                                                                                                             
como época da sua maior perfeição os reinados de D. Affonso VI e de seu irmão D. Pedro II, recebendo como 
todas as outras nossas industrias um golpe com o tratado de Metwen. Assim parece-me que podemos indicar as 
peças de que vamos fallando como das fabricas lisbonenses, de 1630 a 1680, pois que havendo estas produzido 
muito, em vista do muito pessoal, e especialidade de copiar os modêlos chinezes, e não sendo remota essa éra, 
alguns exemplares haviam de chegar até nós, e se acharam ultimamente nos espolios dos conventos extintos”. 
Cf. GUERRA, 1898, p. 6-7. 
130 “Do começo do seculo passado notamos sete grandes pratos e tres canudos de botica, pintados a largos 
traços soltos, com o trabalho de roda egual ao contemporaneo; um d’elles tem desenhado S. Miguel Archanjo 
[trata-se de um prato com decoração de rendas na aba e que integra a colecção do Museu Municipal de Viana do 
Castelo, inv. 473 (cf. Fot. 223, p. 572)]”. Cf. GUERRA, 1898, p. 7. Num dos casos o autor propõe o local a que se 
destinaria uma das peças expostas, um pote datado de 1651, que integra hoje a colecção do Museu Municipal de 
Viana do Castelo, inv. 411. “o boião está datado nas quatro faces com a éra de 1651, tendo nos campos as 
armas de Lisboa e um santuario sobre uma peanha marítima, d’onde foge uma lebre, exactamente como o 
desenho do canudo e de um outro sem algarismos: allusão evidente á egreja de Nossa Senhora do Cabo do 
Espichel (...) Estes vasos pertenceriam ao Real Templo e foram fabricados nas suas proximidades pela exactidão 
dos desenhos”. Cf. GUERRA, 1898, p. 7. 
131 “algumas linhas ás grandes collecções de ceramica nacional. São tres os colleccionadores: snrs Serafim 
Neves, Dr. Oliveira e Padre Assumpção Vianna. Ha louça antiga desde o meiado do seculo XVII e algumas 
peças com datas: um boião de 1651, fabrico de Lisboa, (...) É grande e quasi geral entre os amadores a confusão 
que ainda se faz por exemplo entre a ceramica do seculo XVII (primeira e segunda metade) e a do seculo 
immediato, que póde subdividir-se em varios periodos e regiões”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, “A exposição 
de Arte Ornamental de Vianna”, Commercio do Porto, (13 de Setembro de 1896). 
132 Catálogo da exposição de cerâmica promovida pelo Instituto portuense de estudos e conferências efectuada 
no Palácio de Crystal a 19 de Março de 1901. Porto: Typographia Universal, 1901. Na exposição estiveram 
representados grande número de produtos de fábricas nacionais das Caldas da Rainha, Lisboa, Tomar, Porto, 
Vila Nova de Gaia, Aveiro, Abrigada, S. Miguel, entre outras regiões. Marcaram também presença algumas 
peças antigas, são disso exemplo 3 painéis de azulejos e “1 jarrão em relevo nacional” todos assinalados como 
sendo do século XVII (colecção Alberto de Laura Moreira, Porto), as 52 “Várias peças de ceramica (antigas) de 
fabrico nacional e estrangeiro” (D. Maria da Gloria Motta e Simas, Porto); 36 “Briões [sic] de pharmacia (antigos)” 
(António Lemos, Porto), 12 “Pratos de faiança antiga, 2 tinteiros, 1 jarrão, 3 tigelas pequenas, 1 tinteiro figura, 1 
tigela pequena, 1 garrafa com pássaros, 1 tigela águia (Coimbra)” (José dos Santos Taborda, Porto). Cf. 
Catálogo da exposição..., 1901, p. 40, 44, 52. Vários expositores vendiam azulejos do século XVII e XVIII 
provenientes dos conventos do Grijó e de Santa Clara do Porto (cf. p. 54 e 55). 
133 No texto de apresentação da Exposição pode ler-se: “Passando das olarias rurais aos artefactos mais finos, 
desde a faiança esmaltada, ainda popular, até à porcelana, o solo português apresenta-nos uma vasta e 
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cerâmica, na opinião dos promotores afectada por um empirismo sistemático 

no emprego dos diferentes materiais empregues134. O que é evidente nesta 

mostra é que, para a comissão organizadora, com destaque para o 

responsável pelo prefácio do catálogo, a olaria popular atingiu um patamar 

de qualidade que a faiança antiga nunca conseguira alcançar, devendo-se 

investir no ensino profissional e pesquisas laboratoriais para atingir um nível 

produtivo de excelência nas indústrias cerâmicas da época135.  

 

1.2 OS ESTUDOS NO SÉCULO XX 

Em 1907, ocorreu um grande marco para o estudo da faiança nacional com a 

publicação do livro Cerâmica portuguesa136 por José Queirós137. Esta obra, 

                                                                                                                             
extraordinária representação de matéria prima utilizávelo. Podemos fabricar, a bem dizer, em todos os géneros 
da arte figulina, pois o inquérito Lepierre às argilas portuguesas denuncia-nos algumas centenas de análises de 
barros e pastas as mais várias (...) O que não sucede, porém, é que ante a prodigalidade do solo corresponda 
uma acertada utilização dos seus benefícios. Temos fabricado, certamente, excelentes artigos. Como se está 
longe, todavia, a despeito de esplendores mais ou menos fugazes, da efemeridade dum ou doutro triunfo feliz e 
rútilo, como se está distante duma indústria ininterruptamente progressiva!“. Cf. Catálogo da exposição..., 1901, 
p. 6. Este texto integra a colectânea de Rocha Peixoto, sob o título Obras. Cf. PEIXOTO, António Rocha, Obras. 
Póvoa de Varzim: Câmara Municipal, vol. II, 1972, p. 525-526. 
134 “cumpre acentuar a desolante inferioridade estética do produto cerâmico português. Vem de longe e de cima – 
desde a servil e indouta imitação holandesa, china e indiana, na boa faiança, que durante dezenas de anos 
inundou o mercado português. Más pastas, maus vidrados, maus fornos, má arte, tudo concorre com influência 
decisiva para o fabrico de loiça inferior se nos reportarmos apenas à faiança esmaltada”. Cf. Catálogo da 
exposição..., 1901, p. 7 ou PEIXOTO, 1972, p. 526. 
135 Subjacente a este discurso estava a defesa da Fábrica das Caldas da Rainha, então ameaçada de ruína 
iminente. 
136 QUEIRÓS, José, org. PINTO, José Manuel Garcia e Orlando da Rocha, Cerâmica portuguesa e outros 
estudos, Lisboa: Editorial Presença, 1987. [1ª edição de 1907]. Esta terceira edição cotejou o texto do livro 
original, publicado em 1907, com a segunda edição da responsabilidade de Ricardo do Espírito Santo Silva, a 
qual surge com a anotação “corrigida e aumentada pelo autor e pelos editores”. Deste modo, José Manuel Garcia 
e Orlando da Rocha Pinto procuraram indicar o que foi acrescentado à publicação de José Queirós e, em notas, 
informar de novos estudos ou avanços no conhecimento do tema. 
137 Um artigo da Illustração Portugueza, de 1911, procura caracterizar a personalidade e os importantes e 
variados contributos na formação do gosto levados a cabo por José Queirós, enunciando “Ha alguns annos, era 
moda contestar a existência d’uma arte accentuadamente nacional. Uma onda amarga de pessimismo – d’esse 
pessimismo que tudo desvirtua porque tudo desconhece – levára-nos até ao ponto de negar qualidades artísticas 
á nossa raça e de proclamar a fallencia quase absoluta de elementos tradicionaes que permitissem concluir pela 
existencia d’uma forte, creadora e original «arte portugueza». (...) Ultimamente, porém, foi-se accentuando uma 
reacção salutar. Alguns espiritos, mais moços, mais investigadores, mais possuidores do culto e do amor da sua 
terra, começaram a affirmar e a documentar, pelo esforço da sua acção e da sua palavra, a existência de 
elementos sufficientes para o estabelecimento de conclusões absolutamente oppostas. Entre elles, affirmou-se 
pela sua intelligencia clara, pela sua convicção persuasiva, pelas modalidades variadas do seu talento, e, acima 
de tudo, pela sua ardente fé na existencia remota e na possível ressurreição d’uma arte nacional, o pintor, 
decorador e escriptor José Queiroz. (...) Um dia, falando-lhe Joaquim de Vasconcellos nas preciosidades da 
cerâmica nacional, José Queiroz, colleccionador intelligente e observador cuidadoso, confessou-lhe que ha 
annos trabalhava na organisação d’um dossier sobre a faiança e a poterie d’arte em Portugal: d’ahi a pouco 
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que ainda hoje constitui referência obrigatória no estudo da manufactura da 

faiança em Portugal138, sintetiza uma série de considerações do que, então, 

se pensava seriam os aspectos fundamentais desta produção e avança com 

a ideia que é nas chamadas “artes industriais” que se destaca a originalidade 

nacional. Se nos capítulos dedicados às fábricas que surgem no País a partir 

do terceiro quartel do século XVIII o trabalho é profundamente inovador e, 

ainda hoje, actual, no que se refere às manufacturas anteriores à renovação 

pombalina, o autor reflecte no essencial acerca dos argumentos então 

veiculados. Pela primeira vez são ponderados os motivos porque os 

portugueses não procuraram conhecer o segredo da porcelana, 

argumentando Queirós que a facilidade na sua obtenção por via comercial 

fomentou a manufactura local de faiança e, assim, a criação de um produto 

original. Outra questão que é abordada e que mantêm a sua actualidade é a 

possibilidade de artífices portugueses terem ido para a Holanda e 

desenvolvido trabalhos que teriam vindo a culminar nas manufacturas de 

Delft, cuja produção Queirós refere ser posterior à portuguesa139, citando o 

trabalho de Oswald Crawford e um estudo publicado na Alemanha140. 

É perceptível que, à época, para a generalidade dos ceramógrafos e curiosos 

que se debruçavam sobre este tema, a cronologia da produção cerâmica era 

estabelecida tendo como base o parâmetro estético do exotismo. Deve-se a 

esta obra a criação de uma designação nova na classificação cerâmica 

portuguesa, o desenho miúdo (cf. Fot. 1.1), que, de acordo com José Queirós, 

constitui uma fase de transição dos motivos puramente orientais para uma 

                                                                                                                             
tempo, o paysagista distintissimo que tantos annos exposera na cimalha do «Gremio», o decorador feliz que 
tentára, com tanto exito, estylisar a habitação de Lisboa, affirmava-se no seu livro «A Ceramica Portugueza» um 
verdadeiro erudito e um escriptor interessante, nítido e rigoroso. A «Ceramica», que fica, na literatura da 
especialidade, como o unico expositor portuguez”. Cf. “Um artista”, A Illustração Portugueza, N.º 260, (1911), p. 
217-223. 
138 Já então foi reconhecida como: “José Queiroz pode orgulhar-se bem justamente de ter realisado com o seu 
belo e primeiro livro – cerâmica portuguesa – a primeira publicação neste gênero em lingua portuguesa. Cabe-lhe 
indiscutivelmente essa glória”. Cf. R., C., “Olarias de Monte Sinay por José Queiroz – ilustrações de Alberto de 
Sousa”, O Ocidente, volume XXXVI, N.º 1257, (1913), p. 369. 
139 A ilustrar essa hipótese José Queirós menciona uma tampa produzida em Delft onde surge cronografado o 
apelido Costa, que o autor pondera ser o fabricante ou o encomendante.  
140 Será a obra de JAENNICKE, Friedrich, Studien uber portugiesische keramik. Numberg: Kunst und Gewerbe, 
Nº 1 (1886)?.  
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gramática mista, em que elementos ocidentais surgem a pontuar as peças. 

Quanto mais orientalizante a peça, mais recuada a sua produção.  

Outro aspecto que então preocupava os interessados nestes estudos era o 

dos locais de manufactura de algumas das decorações presentes nas peças 

portuguesas, com destaque para o desenho miúdo e para os aranhões141 (cf. 

Fot. 1.2, 1.3). 

 

 
Fot. 1. Pratos com motivos desenho miúdo (1) e aranhões (2, 3). Museu Nacional de Arte Antiga, inv. 6202 (1), 

colecção António Olmos (2, 3). Autoria Alexandre Pais. 
 
Importante é também a reflexão a partir da descrição do arco dos oleiros 

erigido em 1619, informação que se revela basilar para todos aqueles que 

afirmam existir uma produção florescente de faiança na cidade desde o 

século XVI142. Nesta sequência, José Queirós sistematiza, pela primeira vez, 

uma proposta de leitura sequencial de manufactura, ainda que através dela 

não estabeleça de forma clara uma cronologia143. Assim, e de acordo com 

esta proposta, a produção cerâmica mais antiga é aquela onde é patente 
                                            
141 Estas produções eram atribuídas a Coimbra, no que Queirós se opunha apoiando-se nos estudos de A. A. 
Gonçalves e Joaquim de Vasconcelos e afirmando serem lisboetas, ainda que possam ter existido exemplares 
com essa origem, assim como provenientes de Aveiro e do Porto. Com estas origens parecem, ao autor, os 
motivos arrendados ou franjados, mas também aponta para estes as manufacturas da capital. Cf. QUEIRÓS, 
1987, p. 47. 
142 A apoiar essa tese é reproduzida uma imagem de um canudo onde, numa cartela, se observa a data 1589. A 
peça, anteriormente mencionada por Joaquim de Vasconcelos, foi identificada por Matos Sequeira como obra de 
Pereira Cão, ou seja um falso executado no século XIX. Cf. SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do 
Terremoto, subsídios para a História dos bairros ocidentais de Lisboa. Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 
1934, Vol. IV, p. 4. A propósito desta questão os editores da 3ª edição deste livro comentam, na nota 8, que 
ainda que numerosos ceramógrafos (Queirós, Vasconcelos e, mais tarde, Luís de Oliveira) considerem provável 
a manufactura de louça em Lisboa no século XVI, não há nenhuma prova material – uma peça datada – que 
permita comprovar tal afirmação.  
143 Período arcaico, do fim do século XVI ao meado do século XVIII: (1ª época) 1º Oriental acentuado; 2º 
Oriental, desenho miúdo, Lisboa; 3º Oriental, aranhões. (2ª época) 4º Prado, Braga; 5º Barroco, Lisboa (?); 6º 
Renda, Coimbra (?). Cf. QUEIRÓS, 1987, p. 44. 
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uma gramática decorativa exclusivamente oriental, seguindo-se-lhe a que 

tem uma cada vez mais evidente intromissão de elementos ocidentais. No 

final da centúria dominariam os motivos de aranhões, onde o referente 

exótico encontrava já uma grande estilização, pertencendo ao século XVIII os 

elementos designados Prado, barroco e rendas, este último mais tardio144 (cf. 

Fot. 2.1, 2.2, 2.3).  

 
Fot. 2. Pratos com motivos Prado, ou louça malegueira (1), barroco (2) e rendas (3). Colecção particular (1), 

Museu Nacional de Arte Antiga, inv. 6183 (2), inv. 89 (3). Autoria Alexandre Pais. 
 
Outro aspecto importante da edição é ter em anexo um catálogo de marcas e 

algumas referências bibliográficas do que, à época, havia sido publicado 

sobre o assunto145. 

O Suplemento da reedição de 1987 inclui um artigo denominado Peças 

notáveis 146 no qual Queirós reafirma a necessidade urgente de estudar a 

produção cerâmica seiscentista, a despeito desta ser uma “prioridade 

                                            
144 No final do capítulo VII surgem duas páginas com os motivos que se podem encontrar na decoração da 
faiança portuguesa. Relativamente ao século XVII são mencionados três tipos – o que hoje designamos como 
enrolamentos de acantos (atribuído por Queirós a meados do século XVII e inícios do seguinte); filetes 
concêntricos (vulgares na louça de uso comum e que o autor associa às olarias do Prado, para os séculos XVII e 
XVIII); e o que hoje conhecemos como contas (a azul e roxo, e que de acordo com o ceramógrafo estão sempre 
associadas ou a uma representação de rosa ou a esta palavra, datando-as de meados do século XVII ao primeiro 
terço do XVIII). Cf. QUEIRÓS, 1987, p. 60-61. 
145 Seguindo o exemplo de Joaquim de Vasconcelos introduz um anexo de marcas e um texto prévio explicativo 
do processo de recolha das mesmas. Integra ainda nas marcas os elementos decorativos que se encontram no 
verso dos pratos dos séculos XVII e da 1ª metade do século XVIII. Relativamente a estes aspectos, Joaquim de 
Vasconcelos referiu-se num dos números da Illustração Portugueza: “Apparece depois o importantíssimo 
diccionário das marcas, d’ora avante guia indispensável de todo aquelle que deseje entrar a fundo no estudo da 
cerâmica portugueza. Merece louvor incondicional esta secção, que attesta eloquentemente o rigoroso methodo 
de trabalho e a probidade scientifica do auctor. (...) No texto, menciona o sr. Queiroz algumas publicações, de 
passagem, resumindo os respectivos títulos. A lista completa seria uma surpresa para muitos leitores e poderia 
attingir uns vinte e cinco números”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, “A cerâmica portugueza”, Illustração 
Portuguesa, volume III, N.º 64, (1907), p. 592. 
146 Cf. QUEIRÓS, 1987 3ª ed., p. 387-391. 
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contestada por incrédulos, como já tivemos ocasião de notar”147. Neste texto 

o autor teoriza acerca de dois temas principais. O primeiro remete para 

algumas peças cuja manufactura deve ser integrada em contextos sociais e 

políticos específicos e dos quais considera terem sido executados no Prado, 

em Braga148; o segundo é acerca de um “prato de enigma” da própria 

colecção do autor149. 

 

No mesmo ano, em 1907 é publicado aquele que foi, talvez, o primeiro 

trabalho de reflexão acerca da manufactura e da História da cerâmica em 

Portugal, o Preliminar à Indústria de Cerâmica, integrado na colecção 

“Biblioteca de Instrução Profissional”, da autoria de Joaquim de Vasconcelos 

e Pedro Prostes150. O texto de Vasconcelos debruça-se sobre as influências 

presentes na faiança portuguesa151, declarando a sua precedência face à 

                                            
147 Cf. QUEIRÓS, 1987 3ª ed., p. 387. 
148 Nessa reflexão integram-se peças com as armas reais portuguesas com ou sem data (dos quais inventaria 
seis objectos) e que, de acordo com o autor, se integram no contexto da Restauração, após 1640. Destas um 
canudo sem data apresenta uma imagem de um homem lutando com um leão, que o autor propõe tratar-se de 
um episódio dos trabalhos de Hércules, mas mais provavelmente uma representação simbólica da luta nacional 
contra o leão de Castela. Na nota de rodapé 4 refere ainda que Ramalho Ortigão viu na Exposição Colombina de 
Madrid, de 1892, peças de farmácia similares, atribuídas a uma oficina de Lisboa, executadas no reinado de 
Filipe II e que se destinariam à botica do Escorial. A questão da manufactura de uma série de peças a oficinas do 
Prado é central ao trabalho desenvolvido por José Queirós e foi um dos aspectos mais contestados do seu 
trabalho. As características das peças que teriam esta origem, que hoje sabemos não ter tido expressão no 
campo da cerâmica de vidrado estanífero, eram: a tonalidade de azul, a transparência do esmalte, a pasta e o 
modo de pintar as folhagens. Por vezes, consoante os textos e a época em que foram redigidos, as mesmas 
peças podem ser associadas a manufacturas de Santa Catarina do Monte Sinay. Cf. QUEIRÓS, 1987 3ª ed., p. 
387-391. Em 1900 Rocha Peixoto publicou As olarias do Prado, o estudo etnográfico mais completo acerca do 
tema até então publicado. Cf. PEIXOTO, António Rocha, “As olarias do Prado”, Barcelos: Museu Regional de 
Cerâmica, 1966. 
149 A peça pintada a azul com contorno a roxo está atribuída por José Queirós ao final do século XVII ou inicio do 
século XVIII, sem referência a local de manufactura, e quanto ao enigma o autor apresenta uma solução 
possível. Cf. QUEIRÓS, 1987 3ª ed., p. 389. 
150 A obra surge dividida em duas partes, o que tem gerado alguma confusão na indexação da bibliografia. A 
primeira parte, assinada por Joaquim de Vasconcelos, é composta por XXIII páginas onde é feito um resumo da 
História da manufactura cerâmica em Portugal, com o título “A cerâmica portuguesa e sua applicação 
decorativa”; a segunda parte debruça-se sobre questões práticas de manufactura e tem o título “Indústria da 
cerâmica”, sendo o seu autor Pedro Prostes. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de e PROSTES, Pedro, Preliminar à 
Indústria de Cerâmica. Lisboa: Biblioteca de Instrução Profissional, 1907. 
151 “Estamos convencidos que durante toda a Edade Média até fins do séc. XV, a ceramica foi, em todos os seus 
variados ramos, exercida principalmente por mosarabes portuguezes. A descoberta do caminho marítimo para a 
India, e as conquistas alli feitas, revelaram-nos uma novidade cerâmica, o vasilhame oriental com uma decoração 
nova, exótica. A Índia, a China e o Japão impressionaram os nossos ceramistas (...) A arte occidental só 
triumpha na cerâmica sob a influência franceza no séc. XVIII, quando foi uma das feições da moda, e esta se 
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produção de Delft152, e demonstrando uma atitude menos crítica a esta 

manufactura, face ao que expusera em textos anteriores153. No que respeita 

à produção do século XVII, o autor dedica-lhe alguma reflexão definindo dois 

períodos essenciais de execução154. Um aspecto que Vasconcelos refere é a 

necessidade de um inventário de peças155, para melhor conhecer a produção 

nacional156. O texto de Pedro Prostes é de carácter prático e científico, 

                                                                                                                             
insinuou nos usos domésticos, se apresentou no vasilhame, na louça da mesa e nos acessórios do toucador”. Cf. 
VASCONCELOS, PROSTES, 1907, p. IV, VIII. 
152 “Por último, e só de passagem, (por não podermos discutir aqui questões históricas), duas palavras a respeito 
da relação da nossa faiança do século XVII com o typo hollandez de Delft. Esta questão foi levantada por 
auctores estrangeiros [refere-se a Oswald Crawfurd], a quem já em 1882 provámos que a prioridade do fabrico 
do typo oriental, - que Delft aperfeiçoou somente no fim do século XVII e primeiro terço do séc. XVIII – pertence 
ao nosso paiz. O oleiro hollandez foi um imitador do portuguez, a uma distancia de 50-70 annos, pelo menos, 
muito embora o discipulo supplantasse mais tarde o mestre, no vasilhame, bem entendido, porque conquistou 
com elle um mercado internacional”. Cf. VASCONCELOS, PROSTES, 1907, p. IX. 
153 “Embora a peça mais antiga pintada e datada, que conhecemos seja somente de 1589 [posteriormente viria a 
ser identificada como obra de Pereira Cão, já do século XIX], e as do séc. XVII comecem somente em 1638, 
correndo depois até 1691, podemos concluir pelas obras realisadas n’outro grupo cerâmico (o azulejo) que no 
vasilhame pintado do séc. XVI, polychromico por certo, como o fausto e brilho da epocha requeriam, houve bons 
artistas. (...) A faiança que conhecemos do século XVII é relativamente resistente, bem vidrada e bem cosida. 
Falamos em face dos melhores exemplares, que ostentam o esmalte leitoso ou ligeiramente eburneo. Não 
fizeram os portugueses, debalde, a viagem à China ou ao Japão”. Cf. VASCONCELOS, PROSTES, 1907, p. VII. 
154 “Toda a ornamentação do vasilhame do séc. XVII é de estylo accentuadamente oriental, especialmente chinez 
e japonez, termos synonymos para a nossa arte de então. Da Índia, (...) nenhum elemento novo parece haver 
penetrado na cerâmica portugueza. O estylo oriental pode classificar-se n’um grupo d’exemplares mais raros, em 
que a decoração se espalha por egual por toda a peça, sem divisões, nem compartimentos, embora os motivos 
estejam dispostos symetricamente: figura humana (typos asiaticos e europeus), fauna e flora e elementos 
architectonicos. Trajes e enfeites das pessoas, tudo é eclectico, ora da Europa, ora da Asia, dentro do mesmo 
objecto. Dir-se-hia que o pintor-ceramista copiou um tecido. Este grupo mais antigo pode talvez circumscrever-se 
ao primeiro terço do séc. XVII e vem talvez ainda do século anterior. No outro grupo, de que ha peças em maior 
numero, a ornamentação não se espalha por todo o objecto; ha divisões, compartimentos, uma economia 
calculada; orla e fundo teem decoração independente; n’este fundo começam a apparecer os brazões dos 
possuidores, os escudos das ordens religiosas, allegorias e sentenças em rótulos apropriados. O ecletismo 
acima apontado, perde terreno, começando a figura humana a transformar-se. As modas francezas, à Luiz XIV, 
vencem as reminiscências chinezas e um erotismo bem característico, bem portuguez, os amores e os cupidos 
roliços, as charadas e enigmas amorosos triumpham em toda a linha. As formas são às vezes imitadas da 
ourivesaria e o arabesco aproxima-se da decoração baroque, usada no azulejo. Este segundo grupo, mais 
moderno, pode circunmscrever-se dentro de um período menos apertado, talvez de 1640 a 1700. Esta tentativa 
de classificação pode ficar sujeita a revisão em alguns detalhes; mas é, apesar de resumida (n’este logar assim 
devia ser) o fructo de demorado exame em numerosas peças authenticas, estudadas durante vinte e cinco anno”. 
Cf. VASCONCELOS, PROSTES, 1907, p. VII e VIII. 
155 “Localisar os productos do século XVII parece-nos questão melindrosa e por ora ainda arriscada, por falta de 
provas convincentes. José Queiroz fez uma tentativa muito louvável, mas que provoca frequentes objecções e 
dúvidas. Seria necessário reunir para todo o século XVII um número de peças correspondente e proporcional ao 
que temos para o século XVIII. (...) Embora não faltem, são contudo raros os exemplares do vasilhame 
polychromico de estylo baroque, que marcam no último terço a transição para este período”. Cf. 
VASCONCELOS, PROSTES, 1907, p. IX. 
156 “Não foi ainda analysada, chimicamente, a nossa faiança resistente do séc. XVII. Quando um dia se realisar 
esse exame, é muito provável que se prove que n’ella entraram alguns barros refractários do paiz. Essa mistura, 
esa combinação intelligente, alguem nol-a havia de ensinar”. Cf. VASCONCELOS, PROSTES, 1907, p. VII. 
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referindo composições de pastas, pigmentos e técnicas de execução157, 

aspectos que serão analisados no Cap. III.  

 

Nesse mesmo ano e na sequência da publicação do livro de José Queirós, 

Joaquim de Vasconcelos redigiu um artigo na Ilustração Portuguesa, com 

fotografias de peças da colecção deste autor, onde se congratulava de modo 

entusiástico com a edição deste estudo158, elucidando os leitores para a 

organização da obra. Nele o autor considera que a Exposição da Sociedade 

de Instrucção do Porto (1882) foi decisiva para uma alteração da 

mentalidade159 e um interesse160 pela produção cerâmica portuguesa, 

permitindo reconhecer cronologias161 e centros de produção nacionais e a 

                                            
157 Este importante trabalho, fundamental para conhecer as metodologias empregues na execução cerâmica 
nacional (ainda que simultaneamente apostado numa componente publicitária de maquinaria produzida pelo 
financiador da publicação) é complementar das obras de Charles Lepierre (de 1899 e de 1912), no que diz 
respeito às investigações científicas desta produção.  
158 “É caso para nos congratularmos todos, (...) todos temos alli que aprender, porque o autor não se limitou a 
compilar, a reunir os resultados apurados anteriormente, mas teve o cuidado de joeirar, escolher o melhor nas 
primeiras collecções do paiz, de completar com documentos indiscutíveis – pelo exame cuidadoso em milhares 
de peças – as lacunas que os antecessores deixaram em aberto. (...) os resultados apurados pelo sr. Queiroz 
parecem-me definitivos, em geral. (...) O que importa agora é render-lhe o tributo de merecida homenagem (...) 
Que outros imitem o exemplo do sr. Queiroz! Que os eruditos da província, alguns dos quaes já provaram o seu 
saber em estudos valiosos, façam, para Coimbra, Aveiro, Porto, Vianna, etc., o mesmo seguro trabalho que o sr. 
Queiroz dedicou à indústria de Lisboa e seus arredores”. (p. 590) “Faltava, porém, em qualquer dos meus 
trabalhos, o material illustrativo que o sr. Queiroz agora offerece, com maior opulência e superior critério na 
escolha. É um regalo para a vista e deve ser uma verdadeira revelação para nacionaes e estrangeiros” (p. 592). 
Cf. VASCONCELOS, “A cerâmica portugueza”, 1907, p. 590-592.  
159 “Reconheceu-se pela primeira vez, em público certamen, que a arte popular tinha uma esthetica propria e que 
a tradição da officina portugueza se mantivera durante séculos, apesar da ausência de toda a protecção official e 
do abandono das classes dirigentes. Provou-se, por outro lado, que a cerâmica nacional se aperfeiçoara 
gradualmente, à sombra do amparo das classes remediadas; que, chegando a produzir uma faiança superior, 
excepcional, não se esquecera de fabricar também, em larga escala, todo o vasilhame necessário para 
guarnecer a casa burgueza, libertando-a de um tributo oneroso, pago à indústria estrangeira”. Cf. 
VASCONCELOS, “A cerâmica portugueza”, 1907, p. 589. 
160 “Os trabalhos de investigação histórica continuaram activamente nos últimos vinte annos. De um lado, as 
exposições provinciaes (Coimbra, Aveiro, Vianna), do outro lado, a creação de importantes collecções 
particulares forneceram preciosos materiaes para novos estudos, a ponto de surgir agora o magnífico volume do 
sr. José Queiroz”. Cf. VASCONCELOS, “A cerâmica portugueza”, 1907, p. 590. 
161 “Surgiram, finalmente, artefactos valiosos, nacionaes, do século XVII, uns datados, outros sem data, mas com 
todos os caracteres authenticos do fabrico portuguez. Provou-se que essas peças de serviço familiar foram 
usadas durante todo o século XVII e que não era difficil determinar os typos que marcam a transição para o 
século immediato. Estando na mesma exposição de 1882 documentada toda a história do azulejo nacional (...) 
era da maior importância poder provar-se que a producção do vasilhame acompanhara a do azulejo, não 
havendo solução de continuidade. Custa a acreditar como peças pertencentes evidentemente ao primeiro terço 
do século XVII puderam ser attribuidas (até à exposição de 1882) a Vandelli e seus imitadores dos fins do século 
XVIII. Mas a confusão era, então, quasi geral. Corrigiu-se isso também. Passados bastantes annos, a descoberta 
do sr. António Augusto Gonçalves, de Coimbra, com a peça preciosa de 1558 [o autor enganou-se pretendendo 
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qualidade destas manufacturas. Para Vasconcelos, a obra de José Queirós 

consegue elucidar os interessados acerca da manufactura cerâmica 

seiscentista em Portugal162. Mencionando o contributo de Oswald Crawfurd, 

refere ter este nascido de conversas havidas entre ambos, ainda que o 

cônsul inglês nunca o refira nos seus artigos163. 

 

Dois anos após a publicação deste artigo, Joaquim de Vasconcelos redigiu o 

texto para a exposição de apresentação da colecção de António Moreira 

Cabral164, adquirida pela Câmara Municipal do Porto em 1908165 e em 

depósito no Museu Nacional de Soares dos Reis. Nesse texto, Vasconcelos 

refere a urgência de proceder ao estudo das peças pertencentes ao fundo 

antigo do Museu166, para assim concluir o conhecimento necessário deste 

vasto espólio cerâmico. A organização da colecção dividia-a em peças dos 

séculos XVIII e XIX fabricadas no Norte do País, e em seiscentistas “que 

reputamos todos do Sul, sobretudo de Lisboa”167.  

                                                                                                                             
referir-se à peça falsamente marcada 1589], veiu demonstrar que a história do vasilhame artístico não ficava 
circumscripta ao século XVII”. Cf. VASCONCELOS, “A cerâmica portugueza”, 1907, p. 589. 
162 “Ficam liquidadas, a meu ver, as dúvidas que ainda poderiam subsistir a respeito da prioridade da nossa 
faiança, comparada com os productos hollandezes de Delft”. Cf. VASCONCELOS, “A cerâmica portugueza”, 
1907, p. 592. 
163 “Fallando durante a exposição de 1882, varias vezes, com o sr. Oswald Crawfurd, então consul de Inglaterra 
no Porto, e colleccionador de ceramica antiga, expliquei-lhe, perante as peças características da primeira metade 
do século XVII e algumas authenticas de Delft, as differenças fundamentaes que separam as duas famílias, a 
portugueza e a hollandeza; que a nossa tinha a precedencia de 50 a 70 annos, pelo menos, quanto ao vasilhame 
(ao azulejo nem discussão admittia); que os motivos decorativos que ambas as famílias foram buscar ao Oriente 
haviam sido assimilados pelos nossos oleiros-pintores de modo mui diverso. Bastava reparar nos motivos da 
fauna e da flora, contornados a cor de vinho (termo que introduzi em 1882), cor estranha, que nunca se viu em 
Delft – e analysar com attenção os assumtos eroticos! Não pode negar-se que os nossos rivaes apresentaram, 
na segunda metade do século XVII, peças superiores, quanto à massa cerâmica e à correcção do desenho, mas 
no azulejo nunca egualaram os melhores artistas portuguezes, por exemplo os Oliveiras. O consul inglez 
aproveitou a minha demonstração, n’uns estudos que inseriu na célebre revista Quarterly Review, sem indicar o 
nome do informador. Não procedeu assim o especialista allemão, o sr. professor Jaenicke, que havendo pedido e 
obtido os meus estudos sobre cerâmica nacional, reconheceu (e, depois d’elle, outros auctores allemães) o valor 
da demonstração e confessou a quem a devia”. Cf. VASCONCELOS, “A cerâmica portugueza”, 1907, p. 592. 
164 Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, Catálogo da Cerâmica Portuguesa - Antiga Colecção de A. M. Cabral. 
Porto: Museu Municipal, 1909. 
165 Hoje em depósito no Museu Nacional de Soares dos Reis. 
166 Cf. VASCONCELOS, 1909, p. VII, nota 1. 
167 O texto prossegue ”porque a louça atribuída ao fabrico suposto do Prado [perto de Braga], no século XVII, (e 
com mais forte razão a que pretendem recuar para o séc. XVI) não pertence ao Norte do Reino; nem mesmo 
conheço documento nenhum que testemunhe essa actividade no Prado, em época tão recuada. Não há na 
colecção Cabral o vasilhame do século XVI, que, de resto, é raro em todo o paiz, contando-se apenas 
pouquíssimas peças datadas”. Cf. VASCONCELOS, 1909, p. IX e X. 
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Joaquim de Vasconcelos aborda aqui o tema das semelhanças entre a 

faiança portuguesa e a produção de Delft, reafirmando a primazia e 

antiguidade da primeira em detrimento da segunda168. No texto, Vasconcelos 

prossegue a sua defesa da produção nacional, indicando uma tampa169 com 

decoração holandesa e a inscrição COSTA, como exemplar do que terá sido 

o “Delft português”, definição já defendida num texto de Oswald Crawfurd170. 

Confirmando a preocupação do autor com a identificação de marcas de 

produção portuguesa, estas surgem no final em catálogo, constituindo um 

inventário que se pretendia alargar. Das 407171 peças que integram a 

colecção de faiança portuguesa, 67172 são classificadas como pertencentes 

ao século XVII173. O que se constata observando as cronologias propostas é 

que, para Joaquim de Vasconcelos, as datações dos objectos estão 

associadas à concordância de aspectos estéticos (na morfologia e na 

                                            
168 “Foi no Catalogo da Exposição cerâmica de 1882 que eu sugeri, pela primeira vez, a aproximação. O Snr. 
Oswald Crawfurd lembrou, por isso, depois o termo: Portuguese Delft n’um estudo publicado em Inglaterra; mas 
elle, e os que vieram depois, esqueceram os seguintes pontos importantes: 1) As peças mais antigas da nossa 
faiança estão datadas da segunda metade do séc. XVI e teem já as feições que mantiveram depois durante todo 
o século XVII. São inconfundíveis. 2) O Delft hollandez que tenho encontrado por toda a parte em Portugal, é da 
segunda metade do século XVII; a fama do nome data sobretudo do meado d’esse século. 3) Os signaes 
technicos, a decoração artística, a massa cerâmica, o esmalte, as marcas, mesmo são bem distinctas das 
nossas. Elles fabricaram em grande escala e melhor que nós, e empregaram sobretudo uma polychromia 
inconfundível; mas essa mesma riqueza de cores e selecção de motivos decorativos temo-la nós em escala 
egual, se não superior no azulejo. Superioridade no fabrico do vasilhame, isso sim; póde e deve admitir-se; 
prioridade, não; e imitação, da nossa parte, ainda menos”. Cf. VASCONCELOS, 1909, p. X e XI. 
169 No texto, por lapso, é sempre referido um prato, mas na fotografia XLVII é visível tratar-se de uma tampa, tal 
como Queirós já referira, por indicação de Vasconcelos, no seu texto QUEIRÓS, 1987, 3ª ed. 1907, p. 49. 
170 A argumentação prossegue mencionando a existência de cópias de uma típica decoração holandesa, 
designada Arara, da qual teriam existido cópias portuguesas. No entanto, o autor desconhecia que as peças 
nacionais foram executadas muito posteriormente, já em finais do século XVIII e inícios do século XIX, na Fábrica 
de Darque, e não na centúria de Seiscentos como supunha Vasconcelos. Esta questão terá resposta num artigo 
publicado por José Queirós em 1910, onde este refere sentir-se magoado pelos comentários que considera 
injustos de Vasconcelos. A divergência radica no facto de Joaquim de Vasconcelos considerar a tampa 
cronografada Costa como seiscentista e portuguesa e Queirós considerá-la setecentista e holandesa (opinião 
que secundamos). Cf. «A colleção de cerâmica Moreira Cabral», Illustração Portuguesa, 2ª série, 9 vol. N.º 202, 
3/1/1910, p. 25-28, consultado em QUEIRÓS, 1987, 3ª ed., p. 422-424. 
171 Ainda que sequencialmente surjam referidas 421 peças, catorze correspondem a esculturas e objectos 
estrangeiros (holandeses, espanhóis e italianos). 
172 São consideradas as peças: 119 (p.53), 172 a 203 (p.79 a 95), 240 e 241 (p.109), 242 a 248 (p.112), 250 
(p.113), 254 a 256 (p.115 e 116), 264 a 282 (p.118 a 125), 381 (p.166), 396 a 398 (p.174 a 175), 414 (p.182). Cf. 
VASCONCELOS, 1909. 
173 No entanto a pia de água benta com o n.º119 (p.53), ainda que possa ser do século XVII é uma peça italiana, 
tal como o pote de farmácia n.º271 (p.121) é de produção espanhola, devendo ser do século XVIII e o prato 
n.º200 (p.94) não é português, ainda que a sua origem não seja clara. As peças 381 (p.166), 396 a 398 (p.174 a 
175) também não parecem ser da época considerada, mas não existindo fotografia das mesmas no catálogo não 
podemos avançar hipóteses. Cf. VASCONCELOS, 1909. 
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pintura), pelo que chega a duvidar da autenticidade da peça com o n.º 172, 

que designa como gomil174, datada de 1638175 (cf. Fot. 206.4, p. 549). Objectos 

decorados com aranhões, desenho barroco ou contas176 (cf. Fot. 3), apesar de 

serem pintados só a azul ou com os contornos a roxo de manganês, são 

sempre considerados como produtos da segunda metade do século XVIII177. 

No que se refere ao motivo dito de rendas, pintado a azul de cobalto, este 

surge enquadrado na produção de meados do século XVIII178.  

A origem das peças permanece um aspecto ainda sem desenvolvimento nos 

trabalhos então efectuados, associando objectos que hoje sabemos serem 

manufacturados em Lisboa e Coimbra179. Uma novidade deste trabalho e que 

constitui a primeira tentativa de estabelecer um nexo de causalidade nas 

decorações que se encontram no verso dos pratos seiscentistas é surgirem, 

em anexo180, desenhos dos motivos que se encontraram nesta colecção.  

 

 
Fot. 3. Prato com motivo de contas. Museu Nacional de Arte Antiga, inv. 6213. Autoria Alexandre Pais. 

 

                                            
174 “Temos motivos para suspeitar da authenticidade d’esta peça pelos seguintes signaes. Estylo archaico, 
affectado da pintura, tanto da cabeça do cherubim (typo mais hespanhol que portuguez) como da ornamentação 
vegetal; aspecto moderno do esmalte. A forma do gomil é do meado do séc. XVI, em todos os seus elementos e 
não corresponde à data posta na frente (1638)”. Cf. VASCONCELOS, 1909, p. 80. 
175 Idêntica dúvida não lhe ocorre com a peça 173 (p.80), uma garrafa datada de 1641 – ainda que no catálogo 
surja mencionada como 1681 – pois a sua morfologia não remete para modelos arcaizantes, ou o par de boiões 
de botica datados de 1652 (peças 269/270, p. 120 e 121). Cf. VASCONCELOS, 1909. 
176 As classificações foram feitas tendo como base um padrão muito definido destes tipos decorativos, o que 
explica porque é que o prato n.º 195 (p. 91) não foi enquadrado nos aranhões ou o n.º180 (p. 84) não está 
classificado como contas, mas sim escamas. Cf. VASCONCELOS, 1909. 
177 Cf. VASCONCELOS, 1909: peças 186 (p. 87); 188 a 194 (p. 88 a 90); 199 e 200 (p. 93 e 94).  
178 Peça 232 (p.106). 
179 Exemplos disto são os pratos 175 e 176 (p. 81 e 82), produzidos por Agostinho de Paiva em Coimbra. Cf. 
VASCONCELOS, 1909. 
180 Cf. VASCONCELOS, 1909, Anexo 9. 
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No ano seguinte, em 1910, José Queirós, redigiu um artigo para a Ilustração 

Portuguesa, a partir da publicação do catálogo da colecção Moreira Cabral. 

Neste texto são patentes três propósitos por parte do autor. O primeiro é o de 

homenagear o coleccionador181, então ainda vivo. O segundo é o de 

enaltecer as qualidades e rigor de Joaquim de Vasconcelos182, a que se 

associa o terceiro propósito, o responder a questões que este levanta a 

propósito da influência de Delft na faiança portuguesa, veiculadas por 

Queirós na sua Cerâmica portuguesa183. Na legenda de duas das peças que 

integram o artigo, estas são atribuídas a Braga, à manufactura seiscentista 

do Prado184. 

 

                                            
181 “Tenho o gosto de o conhecer pessoalmente, de o ter visto dirigir o seu estabelecimento, e de o ter visitado no 
meio das suas raridades, e sou-lhe muito agradecido por me ter deixado estudar detalhadamente – em 1904 – as 
suas louças antigas”. Cf. QUEIRÓS, José, “A colleção de cerâmica Moreira Cabral”, Illustração Portuguesa, N.º 
202, (1910), p. 25. 
182 “catálogo (...) elaborado pelo grande sabedor o sr. Joaquim de Vasconcellos e cuja documentação é mais um 
precioso subsidio para a história da nossa indústria cerâmica, uma das mais características e interessantes em 
Portugal (...) verdadeiro patriota, com que o sr. Joaquim de Vasconcellos se empenhou em conseguir que a 
collecção Cabral, não só não saísse do paiz, mas ficasse no Porto, exposta no Museu Municipal, para estudo e 
elucidação dos que precisam de aprender. Este trabalho que acompanhei no seu príncipio, foi extraordinário! É 
certo que Joaquim de Vasconcellos teve a seu lado ajudas de alguns homens de grande valor e importância (...) 
Mas estou certo de que, sem a inteligente tenacidade e desmedido amor pela sua terra, que tão altamente 
distinguem o archeologo portuense, a collecção de faianças portuguesas não estaria hoje no Porto”. Cf. 
QUEIRÓS, 1910, p.25 e 28. 
183 “do caminho direito à descripção das peças, para incisivamente metter a aguçada pontinha do seu estylete de 
auctorisado crítico n’aquelles que se occupam do mesmo assumpto. É assim que me sinto alvejado – 
injustamente – pelo mestre, quando, a propósito da pretendida influência da faiança de Delft, sobre a portugueza, 
affirma que «se tem querido complicar o problema, sem vantagem». Ora, eu creio ter, pelo contrário, simplificado 
o caso, contestando, na Cerâmica Portugueza, a influência da faiança hollandeza, que só do meado do século 
XVII em deante conseguiu o seu mais elevado grau de perfeição e se espalhou pela Europa, sobre o progressso 
da nossa cerâmica e, sobretudo, do nosso azulejo (...) explicando pela influência da cerâmica oriental, que as 
frotas portuguezas traziam d’esse mundo até então desconhecido, e actuou egualmente, primeiro sobre o nosso 
paiz e, mais tarde, sobre a Hollanda, a semelhança ou ar de família que approxima, sob o ponto de vista 
decorativo, as louças portuguezas das de Delft. E, com tudo isto, vejo com satisfação que o erudito archeologo 
concorda plenamente, (...) Se o sr. Vasconcellos já o havia dito em 1882, em artigos do Commercio do Porto, eu 
ignorava essa sua opinião, pois que nunca li esses artigos e agora mesmo não consegui encontra-los na 
Biblioteca Nacional, (...) Mas, se eu, sem o saber repeti, em 907, o que o mestre escrevera em 82, como pôde 
insinuar que eu compliquei o problema? A divergência está apenas em um caso especial, - a classificação da 
peça da collecção Cabral, marcada «Costa», que o sr. Vasconcellos considera portugueza, do século XVII, e eu 
continúo a julgar de Delft, do século XVIII. (...) quando, porventura, o mestre me chamar a terreiro para debater 
esse interessante problema, terei o cuidado de me collocar n’um posto ainda inferior áquelle que me é devido, 
como de resto tenho sempre feito, ao tratar de assumptos cuja prioridade lhe pertence”. Cf. QUEIRÓS, 1910, p. 
27. 
184 Trata-se de um prato com a legenda ROZA, que hoje se atribuí ao início do século XVIII e a Coimbra (cf. p.25) 
e o gomil datado de 1632, com decoração a azul e amarelo, fabrico de Lisboa (p. 26). Cf. QUEIRÓS, 1910. 
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Em 1912 foi publicada uma reedição revista do trabalho do engenheiro 

Charles Lepierre185 sobre a cerâmica portuguesa que então se fabricava em 

Portugal. O projecto, que até hoje nunca mais foi retomado de forma tão 

global186, foi iniciado em 1892 quando o conservador da Manufacture 

Nationale de Sèvres propôs ao autor a recolha de materiais (argilas e 

cerâmicas) para caracterizar a produção nacional187. Charles Lepierre refere 

ter sido influenciado nas conclusões do trabalho que apresenta pelas obras 

de José Queirós e Joaquim de Vasconcelos e pelos catálogos das 

exposições distritais e industriais de 1884, 1888, 1893 e 1901188. Ainda que o 

trabalho estivesse focalizado nas produções coevas à edição, alguns 

aspectos da sua caracterização189 poderão indicar aspectos relacionados 

com as manufacturas mais antigas190. Aliás, Lepierre sugere um método para 

                                            
185 Cf. LEPIERRE, Charles, Estudo Químico e Tecnológico sobre a Cerâmica Portuguesa Moderna, Lisboa, 1899. 
186 No Boletim de Trabalho Industrial de 1913, de Luís Ferreira Girão (tal como ocorreu publicado em 1905), não 
há referências às produções de Lisboa. 
187 “Nos fins de 1892 recebi da afamada Manufacture nacionale de Sèvres, perto de Paris, um pedido do 
eminente conservador das preciosas colecções deste estabelecimento, sr. Edouard Garnier, em que me 
comunicava a vantagem que haveria em reunir uma colecção dos actuais produtos das diversas fábricas 
portuguesas. Tratava-se menos de reunir objectos de arte do que espécimes interessantes sob o ponto de vista 
da tecnologia cerâmica, isto é, as pastas cerâmicas, os vidrados, os processos usados na pintura das louças, etc. 
As colecções assim reunidas dos diversos paises, constituiriam uma fonte de estudos e comparações muito 
interessantes. (...) Estas colecções chegaram a Sèvres nos principios do ano corrente. Da colecção de argilas 
existe duplicado e triplicado na Escola Industrial de Coimbra”. Cf. LEPIERRE, Charles, Estudo Químico e 
Tecnológico sobre a Cerâmica Portuguesa Moderna, Tip. Associação de Classe dos Compositores Tipográficos, 
1912, p.3-4. 
188 Cf. LEPIERRE, 1912, p. 7-8. 
189 “Nas fábricas de faiança esmaltada e louça comum os fornos em Lisboa são antiquados e idênticos aos das 
fábricas conimbricenses, mas em geral menores e menos perfeitos. A bôca da caldeira, por onde é introduzido o 
combustível é mais pequena, e nem sempre é feita na frente do forno; pois que alguns há em que se vê numa 
das partes laterais, mas sempre abaixo do solo, por isso que o crivo destes fornos está em geral ao nível do piso 
ou quando muito um metro acima. Para os forneiros poderem trabalhar fazem uma pequena escavação por onde 
descem por uma rampa ou escada. Em alguns fornos este espaço é muitíssimo pequeno, suportando um calor 
intensíssimo os operários empregados neste trabalho. O combustível não é, como nas fábricas de Coimbra, 
distribuído uniformemente por meio de compridos ferros. Para cozer as peças fabricadas com barro branco 
empregam em geral como combustível o mato e a lenha de pinho. (...) Os barros empregados nestas duas 
espécies de louça são extraídos de jazigos existentes em Lisboa nos três locais seguintes: Prazeres – barro 
branco e barro azul. Matadouro – barro azul e barro vidrado (vermelho). Algés – barro azul”. Cf. LEPIERRE, 
1912, p. 56. 
190 “Lisboa, apesar de ser a primeira cidade do reino, não é das terras mais adiantadas no fabrico da faiança 
estanífera, não só na parte respeitante à qualidade do fabrico, como à importância das fábricas e suas 
instalações. Já vimos, ao tratar da louça vermelha, que muitos estabelecimentos de Lisboa têm um fabrico mixto 
(...) os caracteres físicos e químicos desta louça são: pasta opaca, esbranquiçada ou corada, branda, com 
textura macia, corte terroso, recoberta dum esmalte opaco estanífero. A pasta é obtida pela mistura de argilas 
figulinas com areia e margas que introduzem na sua composição o elemento cálcio que, segundo a prática 
ensina, é indispensável nestas louças. O vidrado é plumbífero e tornado opaco pelo óxido de estanho. No caso 
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identificação dessas produções, face às que eram executadas no seu 

tempo191. O autor redige um breve sumário da história da faiança lisboeta, 

partindo dos estudos mencionados192, e tem apenso, por sua solicitação, um 

breve estudo da cerâmica em Coimbra redigido por A. A. Gonçalves, onde 

este reforça o desconhecimento da manufactura cerâmica em Lisboa, 

anterior ao primeiro quartel do século XVII193. 

 

Em 1913 José Queirós redigiu um texto que constitui a primeira reflexão 

acerca da complementaridade entre a produção de faiança de uso e a 

azulejaria. Nele, propunha ainda a denominação “toques floridos”, para 

definir uma categoria decorativa associada especificamente a um centro 

                                                                                                                             
especial das faianças portuguesas, uma das características é que são quási sempre pintadas, sendo as côres 
postas em crú sôbre o esmalte”. Cf. LEPIERRE, 1912, p. 111, 83. 
191 “Analisando várias faianças portuguesas hodiernas [modernas] notei quási sempre depois da cozedura a não 
existência de carbonatos livres na pasta, o que indica uma temperatura bastante elevada (...) comparando este 
resultado com o de cêrca de dez análises efectuadas em Sévres sôbre faianças de proveniência diversa (Lucca 
della Robbia, Majolica, Espanha (faiança antiga e moderna), Delft, Pérsia, Nevers, Rouen, Paris) notamos que 
êstes produtos contêm uma grande quantidade de carbonato de cálcio livre (8 a 30 por cento). Por conseguinte 
nas faianças modernas portuguesas o carbonato é, como já disse, completamente decomposto pelo calor, 
observação esta que pode ser aproveitada para auxiliar a classificação das louças antigas. (...) A pasta do século 
XVIII é pois menos siliciosa do que a hispano-mourisco; sob o ponto de vista absoluto é mais calcárea (...) Nota-
se, comparando as pastas modernas com as antigas, maior percentagem de cal nas últimas. (...) Nos azulejos 
antigos a cal é superior à alumina; hoje, e na pasta do prato n.º293 a quantidade de cal é inferior à da alumina e 
ferro. Parece-me pois que se trata dum objecto do fim do século XVIII ou príncipios do século XIX”. Cf. 
LEPIERRE, 1912, p. 83 e 151. 
192 “Com excepção dos azulejos, não se conhece nenhum exemplar autêntico da faiança portuguesa dos séculos 
XV e XVI (Joaquim de Vasconcelos). Só do meado do século XVII se conhecem algumas peças de faiança 
esmaltada; são uns potes para farmácia com a data de 1641 [provavelmente os que hoje integram a colecção do 
Ateneu Comercial do Porto, inv. C101 e C102, doação de Artur de Sandão]. É contudo fora de dúvida que em 
Lisboa desde a primeira metade do século XVII já se fabricava faiança, pois que durante o domínio espanhol 
existiam já centenas de oleiros, com regimento próprio. Na exposição de 1896 apareceu um boião, de fabrico 
lisbonense (Figueiredo Guerra, e J. de Vasconcelos) com a data de 1651 e as armas de Lisboa [integra hoje a 
colecção do Museu Municipal de Viana do Castelo, inv. 411]”. Cf. LEPIERRE, 1912, p. 81-82. 
193 “Todavia em Portugal deve dar-se como averiguado que não aparecem vestígios de cerâmica esmaltada, 
confecção e origem portuguesa, anteriormente ao primeiro quartel do século XVII”. Na nota 1, menciona “As 
peças de faiança datadas, de provável atribuição portuguesa, mais antigas são de 1641. Dois boiões 
apresentados na exposição de cerâmica do palácio de Cristal em 1892, pertencentes aos Srs. A. Luso e G.Tait 
[provavelmente os que hoje integram a colecção do Ateneu Comercial do Porto, inv. C101 e C102, doação de 
Artur de Sandão]. Além destes mais dois vasos: do Sr. Cabral do Porto de 1648; e do Sr. Bento Carqueija de 
1681. (...) No meio de tudo isto uma grande parte destes objectos, pratos e utensílios domésticos, racionalmente 
atribuíveis ao século XVII, ou príncipios do imediato, alguns duma grande ostentação ornamental, decerto 
destinados a usos das classes superiores, permanecem inclassificados, sem que possa demonstrar-se a sua 
origem indubitável”. Cf. GONÇALVES, A. A., “Breve noção sôbre a história da cerâmica em Coimbra”, em 
LEPIERRE, 1912, p. 188-190. 
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produtor da capital, as olarias de Monte Sinay194 (cf. Fot. 4). Com este texto o 

ceramógrafo pretendeu desfazer a atribuição de um tipo específico 

decorativo às manufacturas do Prado, em Braga, estabelecendo um 

paralelismo entre o tipo “toques floridos” e a azulejaria de “figura avulsa” da 

primeira metade do século XVIII, manufacturada em Lisboa. Assim, Queirós 

propõe uma nova terminologia decorativa, pois era sua convicção que estes 

produtos, assinalados como seiscentistas, provinham desta área lisboeta, 

onde se concentravam numerosas olarias. Ainda que esta reflexão seja ainda 

hoje fundamental na constituição de uma característica família decorativa, 

talvez a maior contribuição deste artigo seja a listagem de oleiros transcritos 

de documentação descoberta em testamentos realizados em Lisboa entre 

1627 e 1719195. O bom acolhimento a este estudo traduziu-se, por exemplo, 

em artigos publicados na revista Ocidente196 e na Illustração Portugueza197, 

ambas do mesmo ano.  

 

 
Fot. 4. Prato com motivo de Monte Sinay ou toques floridos. Museu Nacional de Arte Antiga, inv. 884. Autoria 

Alexandre Pais. 
 
A Exposição Olissiponense, organizada por José Queirós e Gustavo de 

Matos Sequeira e inaugurada pelo Presidente da República, Manuel de 

                                            
194 Cf. “Olarias de Monte Sinay”, Lisboa, Tip. Castro Irmão, 1913, cf. QUEIRÓS, 1987 3ª ed., p.425-463. 
195 Nele são mencionados cerca de 180 artífices relacionados com a produção cerâmica. 
196 Nesta são mencionadas “as raras qualidades de investigador e trabalhador conscencioso neste ramo das 
nossas manifestações artísticas em que José Queiróz é uma completa autoridade”. Cf. R., C., “Olarias de Monte 
Sinay por José Queiroz – ilustrações de Alberto de Sousa”, O Ocidente, volume XXXVI, N.º 1257, (1913), p. 369.  
197 A Illustração Portugueza menciona especialmente a azulejaria e ilustra o artigo com várias peças de cerâmica. 
Cf. “Olarias de Monte Sinay”, A Illustração Portugueza, N.º 406, (1913), p. 649. 
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Arriaga, a 24 de Março de 1914198, no Convento do Carmo, no espaço da 

Associação dos Arqueólogos Portugueses, integrou um importante núcleo de 

peças cerâmicas199, enumerando-se no catálogo um total de 243 objectos, 

sendo 55 atribuídos ao século XVII. Destes, 15 não são caracterizados. Os 

que foram classificados e datados são: desenho miúdo (8) oscilando entre o 

final do século XVI e o primeiro quartel do século XVII, renda (1) classificado 

como do início da centúria200, aranhões (10) de meados do século201, faixa 

barroca (9) dos 2º e 3º quartéis de Seiscentos202, Monte Sinay (3) e toques 

floridos (9) surgem associados ao final da centúria, início do século XVIII203. 

No texto de apresentação, com autoria provável de Gustavo de Matos 

                                            
198 “tem por fim comemorar, por uma forma educativa, o 50º aniversário da fundação da Associação dos 
Archeologos Portugueses, devida ao benemérito Joaquim Possidónio da Silva, seu primeiro presidente; a data 
desse aniversário passou em 23 de Novembro (...) deveria ter sido inaugurada a actual exposição Olissiponense, 
o que se teria realizado, se dificuldades supervenientes não a tivessem retardado para agora”. Cf. CRISTINO, 
Ribeiro, “Inauguração da Exposição Olissiponense”, Occidente, volume 37, N.º 1270, (1914), p. 113. Ainda que 
no catálogo então publicado seja referido o facto de “reunir (no que respeita à cerâmica) a falta em que Lisboa 
incorreu e perseverou, não só por não haver tido a primazia na realização d’uma exposição de faianças 
nacionaes, mas ainda por não ter logo seguido o bello exemplo dado pela cidade do Porto, que, há já trinta e dois 
annos (1882), por iniciativa e sob a direcção do sr. Joaquim de Vasconcellos, ao serviço da benemérita 
Sociedade de Instrucção – é justo não o esquecer – levou a effeito, no Palácio de Cristal, uma notável exposição 
de cerâmica”. Cf. Exposição Olissiponense – Edifício histórico do Carmo. Lisboa: Associação dos Arqueólogos 
Portugueses, 1914, p. 7. 
199 “A maior sala, a antiga capela môr, foi destinada à exposição de cerâmica de fabrico lisbonense; quarenta e 
um expositores apresentaram variadíssimas peças de loiça, (...) em tres vitrines centraes e outras lateraes, 
admiram-se, variados pratos, terrinas, gomis, lavabos, animaes, bustos, estatuetas, uns em branco, outros 
ornamentados, em relevo ou a cores”.Cf. CRISTINO, 1914, p.113; e “A mais bela porém de todas as salas da 
exposição é, por certo, aquela onde o sr. José de Queiróz reuniu a preciosíssima colecção de cerâmica que 
encerra muitas e valiosas obras d’arte algumas por completo desconhecidas do público. Ali estão os pratos e as 
amforas das velhas olarias lisboetas. (...) A fábrica do Rato é a que tem maior representação (...) Dos trabalhos 
de cerâmica expostos, os que mais abundam são os pratos, alguns d’elles adoráveis de desenho e colorido, taes 
como aqueles que vulgarmente se chamam de desenho miúdo, aranhões, etc.”. Cf. P., E., “A exposição 
Olissiponense”, Illustração Portuguesa, II série, N.º 422, (1914), p. 376-377. Aspectos da exposição podem ser 
observados nestes e no artigo: “A exposição Olissiponense”, Illustração Portuguesa, II série, N.º 424, (1914), 
p.437.  
200 Todas as peças referenciadas nas categorias “desenho miúdo” e “rendas” são decoradas a azul e roxo de 
manganês. 
201 Destas, todas possuem decoração a azul e roxo de manganês, sendo a excepção a peça n.º190 com uma 
decoração brasonada a azul, verde, vinho e dois tipos de amarelo. Esta foi reproduzida no artigo da autoria de P., 
E., 1914, p.375, identificando-se assim o prato que hoje integra a colecção do MNAA, inv. 2471. 
202 Um dos potes referenciados com esta decoração, o n.º 25, possui uma decoração a azul e amarelo, surgindo 
a menção da sua manufactura como “Lisboa - lado poente” e a datação “Século XVI (fim)”. Esta peça já ilustrara 
o artigo: “Olarias de Monte Sinay”, A Illustração Portugueza, N.º 406, (1913), p.649. 
203 Neste catálogo são empregues as duas denominações Monte Sinay e toques floridos, ainda que, no texto de 
1913, José Queirós procurasse estabelecer esta última terminologia. Importa ainda assinalar que todas são 
peças com decoração exclusivamente a azul. 
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Sequeira204, os objectos expostos são referidos como “documentos 

cerâmicos”205 das manufacturas de Lisboa, surgindo a advertência que 

“pode, porventura, haver na exposição alguma peça que não tenha sido 

produzida nessa região”206, justificando-se com o facto dos artistas se 

deslocarem com frequência, perpetuando modelos em diferentes regiões do 

país. No entanto, esta consciência é uma novidade em relação aos 

anteriores catálogos de exposições, devendo-se ao facto de nela participar 

José Queirós, então presidente da secção de Arqueologia Lisbonense e 

conservador do Museu Nacional de Arte Antiga207. Ao contrário das 

exposições anteriores é mais evidente a presença de objectos associados ao 

século XVII, indiciando uma preocupação com as manufacturas mais 

antigas208, das quais são destacadas três que integram a “família «desenho 

miúdo»”209. O interesse desta tipologia prende-se com o facto de surgirem 

muitas vezes nas peças, por extenso, nomes considerados, à época, como a 

assinatura dos “ceramistas portugueses do primeiro terço do século XVII”210. 

                                            
204 O texto não é assinado, não devendo portanto ser da autoria do presidente honorário e vice-presidente da 
Associação, Visconde de Castilho e D. José Pessanha, respectivamente. A autoria de José Queirós fica afastada 
a partir do momento em que ele é mencionado no texto, pelo que é provável que o seu autor tivesse sido o 
secretário, Gustavo de Matos Sequeira, notável olissipografo com vasta bibliografia. Para além do mais, em 
artigos publicados acerca da exposição é referida “a bela iniciativa dos srs. José de Queiróz e Gustavo 
Sequeira”. Cf. P., E., 1914, p.374; ou “o seu presidente, sr. José Queiróz, e o secretário, sr. Matos Sequeira, 
tiveram o maior trabalho, auxiliando-os também, em parte, outros vogaes da secção, como os srs. Dr. Vírgilio 
Correia, Justino Ganhado, Luís Bettencourt e Ribeiro Christino”. Cf. CRISTINO, 1914, p.113. 
205 Cf. Exposição Olissiponense – Edifício histórico do Carmo, 1914, p.7. 
206 Cf. Exposição Olissiponense – Edifício histórico do Carmo, 1914, p.8. 
207 Na exposição foram apresentadas algumas das peças deste autor. Foi publicado em 1917 um Inventário 
resumido das colecções de arte de José Queirós, Lisboa: Imprensa Libânio da Silva, onde é mencionada a 
colecção de faiança do ceramógrafo. Cf. QUEIRÓS, 1987, p. 509-512. 
208 A importância da exposição cerâmica surge realçada num dos artigos publicados a propósito desta iniciativa: 
“fazer reviver, aos olhos de quantos visitem a exposição, a Lisboa dos séculos XVI, XVII e XVIII nas múltiplas 
manifestações da actividade lisboeta, o mesmo é, que despertar o sentimento nacional, crear vontade de 
continuar e seguir n’um aperfeiçoamento constante em todos os trabalhos e em todas as manifestações artísticas 
ou industriais, a obra explendida que admiramos. Em tudo quanto a exposição encerra se vê palpitar o 
sentimento nacional, simples, ingénuo, adorável. (...) Bom será que a exposição fosse permanente, o que 
infelizmente não é”. Cf. P., E., 1914, p. 374-375. A ideia de perpetuar a exposição surge também noutro local: 
“Tal nos aparece, n’um rápido esboço, a exposição da cidade, que pena, é que, à semelhança do museu 
Carnavalet, da cidade de Paris, não possa ficar permanentemente e como início do Museu da cidade de Lisboa; 
a imprensa e o público reconheceram desde logo a sua grande importância, fazendo-lhe a primeira largas 
referências e o segundo concorrendo numeroso e com enorme interesse”. Cf. CRISTINO, 1914, p.114. 
209 As peças são a n.º 40 (p. 22, peça da colecção de Alfredo Bensaude oferecida por pedido de José Queirós ao 
MNAA, inv. 2157); n.º 102 e n.º 103 (p. 35 e 36). Exposição Olissiponense – Edifício histórico do Carmo, 1914, p. 
8. 
210 Cf. Exposição Olissiponense – Edifício histórico do Carmo, 1914, p. 9. 
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Em 1915 realizou-se em Viana do Castelo, uma vez mais, uma importante 

exposição211 na sequência de um projecto expositivo de retrospectiva da 

cerâmica nacional, pensado para Agosto de 1914, com o objectivo de 

recolher fundos para a organização do Museu Municipal212. Nesta mostra, 

para além dos produtos da fábrica local, Darque, estiveram presentes 

numerosos objectos de manufactura lisboeta e conimbricense, mais antigos. 

O catálogo, que integra algumas imagens da exposição, foi pretexto para 

uma reflexão de Luís Augusto de Oliveira213, mencionando, por vezes, o 

modo como as peças chegaram à sua posse. A análise segue ideias de 

autores anteriores, como o próprio reconhece, mas acrescenta leituras 

próprias. Um aspecto importante, ainda que já abordado por outros 

ceramógrafos, é a relação que estabelece entre a produção portuguesa e a 

holandesa214, partilhando a opinião de Joaquim de Vasconcelos e de José 

                                            
211 Aquando da sua inauguração existia um pequeno guia, denominado Indicador, onde são referidos os objectos 
presentes por coleccionador. Não há grandes indicações que permitam perceber o modo como as peças de 
cerâmica foram classificadas, ainda que surjam cinco indicações associando uma série de objectos a “Lisboa, 
século 17” e uma, inclusivamente a “Lisboa, séculos 16 e 17”. Cf. Indicador Exposição de cerâmica nacional 
antiga de Vianna do Castello no Palácio da Escola Industrial. Vianna do Castello: Imprensa A Aurora do Lima, 
1915, p. 5-7.  
212 No texto refere-se a Exposição de arte ornamental de Viana, de 1896, lembrando o seu organizador, então 
falecido, Pe João da Assunção Passos Viana, e que, graças a esta iniciativa, as colecções locais aumentaram 
consideravelmente. Cf. OLIVEIRA, 1915, p. 2. 
213 O autor considera que o ponto de partida dos estudos cerâmicos ocorreu com a Exposição do Porto de 1882 e 
destaca os nomes de Joaquim de Vasconcelos, José Queirós, António Augusto Gonçalves, António Arroio e Luís 
de Figueiredo Guerra. Por outro lado, partilha a opinião de Vasconcelos que sugeriu “em 1884 – efectuar uma 
reforma radical, nomeando pessoal competente para a Torre do Tombo”, com vista a assegurar o levantamento 
documental existente acerca de fabricos cerâmicos antigos em Portugal. Cf. OLIVEIRA, Luís Augusto de, 
“Colecções de Arte em Viana do Castelo. Considerações sobre as Primitivas Faianças Portuguesas (Faianças 
Lisbonenses dos Séculos XVI e XVII)”, Anais da Academia dos Estudos Livres, 3.ª série, N.º 2, (1916), p. 140. 
214 Propondo, por exemplo, que a descrição de Frei Luís de Sousa, acerca da recepção do Papa Pio IV a Frei 
Bartolomeu dos Mártires, em 1563, onde este refere a existência em Portugal de porcelana, poderia ser já de 
faiança portuguesa contrafeita da China. Para o efeito associa a esta a descrição de Lavanha, acerca do Arco 
dos Oleiros, na entrada de Filipe II de Portugal. (A ideia não prevaleceu). Cf. OLIVEIRA, 1916, p. 141-142. 
Procurou inverter também a ideia descrita por Manuel Severim de Faria, da vinda de um oleiro de Talavera a 
Lisboa, acreditando que este viera copiar peças da China, mas não ensinara aos portugueses a arte da olaria, 
pois por cá já se encontrava, entre outros, Francisco de Matos, autor dos azulejos de São Roque. Cf. OLIVEIRA, 
1916, p. 144-145. Refere ainda que “em 1912, se bem me recordo, visitou a nossa colecção o sr. W.V.Lowenfeld, 
(...) grande coleccionador de faianças em Kiel. Observando minuciosamente as nossas peças (desenho miudo) 
declarou-nos que tínhamos ali belos exemplares de faiança de Delft, e ficou muito admirado quando lhe 
afirmámos que nenhuma era Delft, mas sim todas portuguesas, em geral anteriores ás análogas de Delft. Já em 
1889 o consul inglês no Porto, o sr. Oswald Crawford, se interessou pela nossa faiança antiga (desenho miudo) e 
notou a semelhança com a de Delft, denominando-a por isso Portuguese Delft”. Cf. OLIVEIRA, 1916, p. 150. Cita 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 65 

Queirós de que a manufactura nacional precedeu a de Delft215. Quanto a 

datações remete para o século XVI dois pratos da sua colecção, pintados em 

azul de cobalto com contorno a manganês216, assumindo que este método de 

pintura, assim como o chamado desenho miúdo – que considera obra dos 

melhores pintores217 - correspondem a essa cronologia. Referindo a 

presença de duas peças onde, para além do azul e do roxo, entra também o 

amarelo, propõe serem já produto da primeira metade do século XVII218. 

 

Vergílio Correia publicou entre 1918 e 1919 três artigos fundamentais para o 

conhecimento do fenómeno da produção das olarias de Lisboa. No 

primeiro219, recorrendo a documentação vária220, publica o inédito Rol de 

Confessados da freguesia dos Anjos, de 1637, que permite conhecer o 

número de indivíduos então activos221 e a organização do local222. No 

                                                                                                                             
ainda o trabalho de Henry Harvard, Histoire de la faience de Delft, referindo os três períodos principais desta 
produção (1596-1650; 1650-1710; 1710-...). 
215 Cf. OLIVEIRA, 1916, p. 152. 
216 Os pratos descritos em OLIVEIRA, 1916, p. 155, que refere terem sido adquiridos no convento de Refóios do 
Lima (cujos azulejos, segundo o autor seriam anteriores a 1581, mas que hoje sabemos serem produto da Real 
Fábrica de Louça, ao Rato, já do início do século XIX), encontram-se no Museu Municipal de Viana do Castelo, 
inv. 693 e 697. Sabemos hoje serem ambos de manufactura conimbricense, de meados do século XVIII. O inv. 
693 observa-se em: PAIS, Alexandre, PACHECO, António, COROADO, João, Cerâmica de Coimbra do século 
XVI-XX. Lisboa: Edições Inapa, 2007, p. 73. 
217 Confirma a observação de José Queirós que nestes se concentra a maioria das peças com apelidos (e 
brasões), referindo ter na sua colecção onze peças nessas condições: “Quasi todos os pratos são do tipo 
desenho miudo e portanto dos melhores pintores, pertencendo dois aos tipo aranhões e Monte Sinay”. Cf. 
OLIVEIRA, 1916, p. 159. 
218 Cf. OLIVEIRA, 1916, p. 156. 
219 Cf. CORREIA, Virgílio, “Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo de Lisboa: olarias (Anjos)”, Atlântida, Lisboa, Vol. 
VIII, n.º 29, (1918), p. 531-540. 
220 Refere uma série de documentos, o mais antigo de 1377, relacionados com a actividade, para além de 
mencionar o texto de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, de 1551, Sumário das Notícias de Lisboa, onde são 
identificados 206 oleiros e as áreas de actividade à época. Cf. CORREIA, “Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo 
de Lisboa: olarias (Anjos)”, 1918, p. 532. 
221 Contabiliza, para 1637, 24 olarias e respectivos proprietários, 113 oleiros e obreiros, 8 pintores de louça e 
azulejo, 84 criados e 10 almocreves. Os róis a partir de 1640 são omissos no que se refere a profissões, 
avançando a necessidade de um trabalho que permitisse coligir essa informação a partir do que se conhece. Cf. 
CORREIA, “Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo de Lisboa: olarias (Anjos)”, 1918, p. 534-536. 
222 A partir da documentação percebe tratar-se de um bairro predominantemente oleiro, ainda que nele habitem 
almocreves e hortelões, para além de algumas famílias da aristocracia que aí tinham os seus palácios. Percebe 
como se caracterizava a oficina, ou seja esta era do tipo caseiro, em que “cada proprietário de olaria habitava na 
sua casa, ao mesmo tempo oficina e tenda, a qual possuía anexo, no quintal, um forno para cozer a louça. Com 
o dono residiam os oficiais, aprendizes, forneiros e criados solteiros, que o auxiliavam na sua industria. E toda a 
olaria de maior vulto possuia, além disso, um ou dois almocreves para o serviço de carreto de materiais e entrega 
de encomendas. Nas casas em volta acolhiam-se os oficiais e os pintores de louça e azulejo, casados ou 
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segundo artigo223, analisa outro dos bairros importantes da cidade, no que se 

refere à manufactura cerâmica, a zona de Santa Catarina e Santos. Neste 

contesta a designação de José Queirós, sobre as chamadas “olarias de 

Monte Sinay”224, propondo a terminologia “olarias de Santos e Santa 

Catarina”. Ainda que o artigo se debruce sobre alguns pintores de azulejo, 

residentes nesta freguesia, refere sete olarias, cuja documentação tratada 

inclui em anexo225.  

O terceiro artigo226 remete para nova e importante documentação então 

encontrada na Câmara Municipal de Lisboa, o Livro do Lançamento e 

Serviço que a Cidade de Lxª fez a El Rei Noso Sõr O ano de 1565227, e a 

partir da qual Vergílio Correia publica mais uma série de nomes de oleiros e 

ladrilhadores. Em paralelo, compara estas informações com a Estatística de 

Lisboa de 1552 e com o Sumario das Notícias de Lisboa, de Cristóvão 

Rodrigues de Oliveira, de 1551, questionando os números avançados por 

este (206 oleiros, 16 telheiros, 22 tijoleiros e 32 ladrilhadores), pois considera 

excessivos quando se observam os da Estatística de 1552 (60 oficinas de 

louça vermelha com 180 pessoas, 10 de louça vidrada com 30 pessoas) e os 

do Livro de lançamento de 1565 (69 oleiros e 3 ladrilhadores). Cotejando 

estas informações com a do Rol de Confessados da freguesia dos Anjos, de 

1637, no qual são mencionados, mais de cem anos depois: “120 oleiros, 

pintores de louça e ladrilhadores, quasi outras tantas pessoas pertencentes 

ao pessoal das oficinas (forneiros, creados, almocreves). O número indicado 

por Cristovam de Oliveira deve pois ser global e não representar 

                                                                                                                             
acompanhados de família”. Cf. CORREIA, “Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo de Lisboa: olarias (Anjos)”, 
1918, p.533. 
223 Cf. CORREIA, Virgílio, “Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo, de Lisboa. Olarias de Santa Catarina e Santos”, 
A Águia, Lisboa, 2ª Série, Vol. XIII, N.º 77 e 78, (1918), p. 166-178. 
224 Refere Vergílio Correia que esta designação remete para o orago da freguesia, Santa Catarina, não sendo de 
facto a designação do local, conhecido simplesmente pelo “Monte”, “consequentemente esse nome tem que ser 
pura e simplesmente eliminado da história da cerâmica portuguesa”. Cf. CORREIA, “Oleiros e pintores de Loiça e 
Azulejo, de Lisboa. Olarias de Santa Catarina e Santos”, 1918, p. 166. 
225 Cf. CORREIA, “Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo, de Lisboa. Olarias de Santa Catarina e Santos”, 1918, p. 
177-178. 
226 CORREIA, Virgílio, “Oleiros Quinhentistas de Lisboa”, A Águia, Lisboa, 2ª Série, Vol. XVII, n. º 88, 89 e 90, 
(1918), p. 128-139. 
227 E que viria a ser objecto de uma edição fac-similada, publicada em pela Câmara Municipal de Lisboa por 
ocasião do VIII Centenário da tomada de Lisboa aos mouros, em 1948. 
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exclusivamente os artistas” 228. Publica ainda, do Livro do Regimento dos 

officiaes mecanicos da mui excelente e sempre leal Cidade de Lix.ª, de 1572, 

o capítulo XLIII, referente ao Regimento dos Oleiros.229. 

 

Em 1920 surge o estudo de Luís Augusto de Oliveira na sequência da 

Exposição - Retrospectiva de Cerâmica Nacional realizada em Viana do 

Castelo, cinco anos antes230. Este extenso documento231, que prossegue os 

textos publicados em 1915, enriquecido com imagens das peças presentes 

na exposição e que hoje integram a colecção do Museu Municipal de Viana, 

tem prefácio de António Arroyo e menciona informações referentes à génese 

do coleccionismo de faiança portuguesa232. O texto reflecte acerca do que 

até então se publicou, com opiniões do autor diferentes do que anteriormente 

havia escrito233, ou mesmo a menção a peças que considerava seriam do 

século XVI234, tal como as definira Joaquim de Vasconcelos no seu 

                                            
228 Cf. CORREIA, “Oleiros Quinhentistas de Lisboa”, 1919, p. 135. 
229 Cf. CORREIA, “Oleiros Quinhentistas de Lisboa”, 1919, p. 135-139. 
230 Ainda que publicado em 1920, o texto estava ultimado em 1918, dois anos após a realização da exposição, e 
as fotografias foram executadas em 1919. 
231 Esta obra ultrapassa a mera apresentação do catálogo da exposição, incluindo-se nela um texto acerca de 
uma hipotética escola de pintura de azulejos no convento de S. Tiago, em Palmela, que viria a receber uma 
crítica de J. Martins Teixeira de Carvalho no texto Cerâmica coimbrã do século XVI, a que o autor respondeu com 
o artigo OLIVEIRA, Luís Augusto de, A Origem da Faiança Portuguesa e as Teorias do Dr. J. Martins Teixeira de 
Carvalho. Porto: Of. de O Comercio do Porto, 1922. 
232 Assim, tudo terá começado em 1882 com as publicações de Joaquim de Vasconcelos na Revista da 
Sociedade de Instrucção do Porto, tendo-se o interesse intensificado entre 1890-92. Através deste texto é ainda 
possível estabelecer o percurso de uma série de colecções e o modo como algumas integraram o acervo de 
museus do Estado Português. De entre as informações fundamentais para conhecer esses percursos encontra-
se a menção ao facto da colecção Guerra Junqueiro ter sido adquirida pelo Conde do Ameal, encontrando-se 
entre os objectos mencionados no catálogo do leilão ocorrido em 1921; as colecções Rocha Peixoto e Moreira 
Cabral integraram o acervo do Museu Soares dos Reis, no Porto; e as colecções de António Augusto Gonçalves 
e Teixeira de Carvalho foram reunidas no Museu Machado de Castro, em Coimbra. Menciona ainda outras 
colecções que poderiam vir a integrar núcleos museológicos para que não se dispersassem, como aconteceu 
com as peças de D. Fernando II, as peças de José Queirós e de Serafim das Neves, e a do próprio Luís Augusto 
de Oliveira (a única colecção que de facto integrou na totalidade um museu, neste caso o de Viana do Castelo). 
Cf. OLIVEIRA, 1920, p. VII a X. 
233 Na denominação dos grupos ou famílias decorativas aqui apresentadas surgem designações novas para a 
produção do século XVII: “symbolos chineses”; “três contas” ou “escamas”, “desenho oriental”, “espirais”, 
“barroco”, propondo-se a alteração do termo “desenho miúdo”, de José Queirós, para “desenho sintético” e a 
chamada “produção de Monte Sinay” para “hastes folhadas e floridas”. 
234 Exemplo disso é a atribuição a meados do século XVI da salva com a legenda VASCONSELOS (que alguém 
dissera ao autor pela grafia não poder ser associado a esta datação, hoje na colecção do Museu Municipal de 
Viana do Castelo, inv. 465 (cf. Fot. 43.3, p. 340)) e que hoje podemos integrar nas manufacturas de transição de 
meados da centúria de Seiscentos. Cf. OLIVEIRA, 1920, XI, p. 19 e 92. Ou mesmo a menção a uma pequena 
escultura da Virgem com o Menino, a que atribuí a mesma cronologia (também na colecção do Museu Municipal 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 68 

Preliminar à indústria de cerâmica, de 1907. Esta reflexão integra 

considerações acerca da História da cerâmica e de numerosas produções 

estrangeiras, reflectindo nas suas afinidades com as manufacturas 

nacionais235. Debruça-se, ainda, em particular, sobre a produção lisboeta de 

imitação chinesa em azul e roxo de manganês236, que atribui agora à 

cronologia da primeira metade do século XVII ou mesmo ainda ao final do 

século XVI, ao tempo da presença em Lisboa de Filipe I de Portugal237. O 

interesse que o autor demonstra nesta produção prende-se com o facto de 

muitas destas peças integrarem apelidos de nobreza, na sua opinião, 

assinaturas dos pintores238, desvalorizando, por isso, o estudo de José 

Queirós239. 

                                                                                                                             
de Viana do Castelo, inv. 458 (cf. Fot. 21.1, p. 310)), cf. OLIVEIRA, 1920, p.92. O autor coloca nesta mesma 
cronologia duas outras peças: um perfumador em forma de gato (que também integra a colecção do Museu 
Municipal de Viana do Castelo, inv. 483 (cf. Fot. 25.1, p. 315)) e uma pequena talha de quatro asas (na mesma 
colecção, inv. 482 (cf. Fot. 27.1, p.317)). O denominador comum a estas atribuições é a policromia, 
independentemente do contorno dos motivos poder ser a azul ou a manganês, pois de acordo com Oliveira são 
evidentes as influências Della Robbia, que antecedem a decoração a meias tintas das majólicas italianas 
introduzidas na Península Ibérica por Francisco Niculoso. Cf. OLIVEIRA, 1920, XI, p. 93. Curiosamente, peças 
com morfologia idêntica à da salva com a legenda VASCONSELOS são consideradas, pelo autor, como de 
manufactura muito posterior, por serem pintadas a azul. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 96. 
235 Ao mencionar a produção de Sevillha refere a existência de numerosos oficiais industriais portugueses que 
nela trabalharam, desde o tempo de D. João II, e que, de acordo com Severim de Faria, “a quarta parte dos 
moradores de Sevilha eram portugueses, havendo mesmo muitas ruas da cidade onde se falava a nossa língua e 
não a castelhana”. Cf. OLIVEIRA, 1920, p.20. 
236 A qual denomina desenho sintético. Esta denominação surgira-lhe por influência de Guerra Junqueiro que, ao 
ver a colecção deste autor, chegara a considerar estes objectos como manufactura veneziana, pela sua 
qualidade, o que Luís Augusto Oliveira considera poder dever-se à ida de oleiros a Itália aprender os segredos 
oficinais, sendo responsáveis no seu regresso por esta produção. Contesta, ainda, a denominação aranhões, 
proposta por José Queirós, achando que devia ser alterada para símbolos chineses, por exprimir melhor o 
sentido desta decoração, considerando as mais antigas aquelas pintadas em azul brilhante. Cf. OLIVEIRA, 1920, 
p. 97 e 99. 
237 Por se tratar, na sua opinião, de cópias ou imitações de motivos da porcelana, acharoados ou têxteis 
orientais. Retoma ainda a questão da produção de louça do Prado, considerando com esta origem um tipo de 
faiança do século XVIII que hoje está associada a Coimbra, à oficina de Agostinho das Neves (trata-se de 
Agostinho de Paiva), e aquela que José Queirós veio a denominar como de “Monte Sinay”, que considera ser 
hoje conhecida como “desenho miúdo”. Recentemente foi publicado um texto de António Matos Reis, que retoma 
a mesma questão. Cf. REIS, António Matos, “As Faianças de Prado (e não de Monte Sinai)”, Mínia, III Série, N.º 
8-9, (2000-2001), p. 131-140. 
238 Este argumento visava assegurar uma produção específica para a hipotética escola de pintura de azulejos no 
convento de S. Tiago, em Palmela, que Luís Augusto de Oliveira propunha ter sido um dos principais motores na 
execução de peças de vidrado estanífero, nomeadamente azulejos, no século XVII. Para fundamentar esta 
argumentação menciona que nas obras de José Queirós e Vergílio Correia dos oleiros referenciados nenhum 
possuí um destes apelidos, o que remete para um espaço de produção privilegiado que seria o dito convento. As 
menções a apelidos no verso das peças deveria sempre remeter para o artífice, de acordo com o autor, pois o 
encomendante seria sempre referenciado na face dos objectos (Amaral, Antas, Dantas, Gandavo, Maria, 
Pacheco, Soares, Souza, Vieira), com ou sem brasões (dos quais menciona possuir os das famílias: Abreu, 
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Este trabalho associa ainda uma série de textos e reflexões a um estado da 

questão onde refere, entre outros, o motor para o início da manufactura da 

cerâmica de vidrado estanífero, em Portugal240. Privilegiando a importância 

do conhecimento de técnicas italianas241 associa a estas a descrição de Frei 

Nicolau de Oliveira, de 1620, onde se refere a existência em Lisboa de 28 

fornos de louça de Veneza, nos quais também se fabricavam azulejos. 

Procurou, assim, considerar como um todo a manufactura de cerâmica no 

final do século XVII e a azulejaria de Francisco de Matos, entre outros 

exemplos de revestimentos azulejares eruditos, que decoram espaços da 

capital e sua periferia242. De acordo com o autor, a decadência da majólica 

                                                                                                                             
Aguiares, Botelho, Carneiro, Castro, Dosguimarães, Ferreira, Lima, Mello, Pinto, Salgado, Souza, Tavares e 
Vale, entre outros). Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 31. Refere ainda peças específicas em várias colecções com os 
nomes: ALBUQUERQUE (colecção Luís Keil); MARQUES (colecção Conde do Ameal); ATAIDE, PIGARA, 
RIBEIRO, SOUSA e TEIXEIRA (colecção do autor). Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 24. O autor considerava que sendo 
norma nas produções italianas a assinatura do autor no verso das peças, esta norma deveria ser seguida pelos 
portugueses. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 99. 
239 É perceptível uma alteração no tom com que refere José Queirós, face ao que publicara em 1915, a partir dos 
mesmos estudos deste ceramógrafo. Menciona, aliás, que já Joaquim de Vasconcelos, no catálogo Moreira 
Cabral, afirmara ser esta uma produção do sul do País – não sendo, portanto, uma novidade o que afirmava o 
autor da Cerâmica portuguesa –, e que a sua argumentação de se tratar de uma manufactura específica da zona 
ocidental de Lisboa, ou seja Monte Sinay, carecia de substância. Contesta a prevalência das olarias da zona 
ocidental como um artifício queirosiano de valoração das produções de Monte Sinay (designação que recusa), 
assim como a argumentação deste que por existirem afinidades entre a produção azulejar e esta cerâmica e pelo 
facto de muitos azulejos com estes temas se encontrarem nesta zona da cidade, também os objectos com 
decoração similar seriam provenientes da mesma zona. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 31-32. Refere também os 
estudos de Vergílio Correia e a descrição de Cristóvão de Figueiredo (1551) para caracterizar outras zonas da 
cidade onde existiam bairros de oleiros, activos desde reinado de D. João I. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 70. 
240 Na opinião do autor esta não se deverá poder imputar somente a Sevilha, mas também a Itália pela influência 
da gramática decorativa, e pela aplicação de meios-tons, ambos introduzidos na Península por Francisco 
Nicoloso, dito Pisano. O autor não esconde que nesta ideia foi importante a problematização levada a cabo por 
Jacquemart, que já colocara a mesma tónica na questão das influências iniciais na produção da faiança 
portuguesa. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. XI. 
241 Ainda que reconheça a importância do conhecimento de técnicas italianas, Luís Augusto de Oliveira não 
considera a presença de oleiros italianos em Portugal, pois refere “apesar de termos lido muitas obras de 
ceramographos, não conseguimos encontrar notícia alguma a respeito de qualquer artista oleiro italiano que 
viesse para o nosso paiz”. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 61. Recentemente foi publicado um artigo que dá notícia de 
um oleiro italiano, activo em Lisboa, em 1607. Cf. PAIS, 2010, p. 67-86. A influência italiana poderia ainda ser 
encontrada, de acordo com Augusto de Oliveira e seguindo uma proposta de Vergílio Correia, nos motivos de 
“rendas” pois este último, nos seus “Azulejos datados” (separata do Arqueólogo português, de 1916), refere ter 
visto um prato em Itália, com orla rendada e a inscrição “Rendas de Veneza”. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 104. 
242 Já Pedro Prostes, no seu Preliminar à indústria cerâmica, mencionava a necessidade de estudar a 
composição das faianças do século XVII, pois seria provável encontrar nas suas composições barros refractários, 
uma combinação inteligente que este autor considerava ter sido ensinada por alguém externo ao território 
nacional. Avançando com a ideia da criação de um mapa de argilas empregues no fabrico de louça, Oliveira 
refere a obra do Padre João Bautista de Castro, “Mappa de Portugal”, de 1742, como ponto de partida para essa 
caracterização, pois nela são mencionadas algumas das origens da matéria-prima empregue no fabrico de várias 
produções. A outra obra que lhe merece atenção, pois seguindo a mesma orientação avança de modo científico 
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italiana, que fora a louça de luxo entre 1540 a 1620, ter-se-á devido à maciça 

entrada de porcelana da China através de Lisboa. 

A morfologia das peças produzidas em Portugal mereceu do autor particular 

atenção, destacando a persistência de modelos etruscos, gregos, romanos e 

árabes243. Esta preocupação encontrava-se associada à noção de 

ecletismo244, que as próprias decorações exprimiam, ajudando a definir 

épocas de produção245 e mencionando que o factor decisivo para a 

decadência da manufactura cerâmica portuguesa foi o tratado de Methuen 

(1703) e o seu análogo, com a Holanda (1705). 

Nos vários conjuntos que estabelece – “desenho sintético”, “símbolos 

chineses”, “desenho oriental” (cf. Fot. 5.1), “rendas”, “contas” ou “escamas”246, 

“tipo barroco”247 ou alguns que constituem novidade, como os chamados 

“espirais”248 (cf. Fot. 5.2) – define um grupo de peças que pelas características 

da pintura, no contraste do azul brilhante com o branco puro do fundo, e pela 

presença de alguns elementos decorativos (redes ou pintas) considera 

baseados em tecidos orientais249. Como já ocorrera antes, noutros trabalhos, 

o autor considera portuguesas peças que deverão ter uma origem externa, 

                                                                                                                             
com mais informações, é o texto da “Ceramica portugueza moderna”, de Charles Lepierre, de 1899, na qual se 
expõem os resultados de 440 análises levadas a cabo em argilas nacionais.  
243 Das denominações recolhidas constam: almude, talha, pote, cântaro, caneca, púcaro, gomil, escudela, tigela, 
infusa, sumicha, vieira, sangradeira, alguidar, alcodofe, alcaradza, almofia, moringue, boião, picho, taleiga, pichel, 
almotolia, galheta, caldeira, tacho, caçoila, jarro, batega, pichorra, porrão, botija, cabaça, malga... Cf. OLIVEIRA, 
1920, p. XI. 
244 Observando as peças de faiança portuguesa é perceptível, de acordo com o autor, que elas não procuram 
imitar os referentes orientais ou italo-flamengos, antes fundem estes variados elementos numa criação original. 
Cf. OLIVEIRA, 1920, p. 84-87. 
245 Assim, a 1ª metade do século XVII apresentava maior proximidade com o referente oriental, ainda que com 
elementos ocidentais; a 2ª metade do século XVII evocava modelos franceses e imitados da ourivesaria, 
inspiração de Ruão. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. XI. 
246 Destes menciona a produção similar em Coimbra, para os séculos XVII e XVIII. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. XI. 
247 Denominado por Joaquim de Vasconcelos, no catálogo Moreira Cabral, como “arabescos” e actualmente por 
“faixa barroca”. Cf. OLIVEIRA, 1920, p. XI. 
248 Este grupo será mencionado ao longo da dissertação sob a denominação “islamizante”, pois mais do que a 
influência da porcelana da China, “Família azul”, que o autor indica, ela parece remeter para motivos presentes 
na faiança islamizante da Península Ibérica. 
249 Esta produção, sobre a qual nos iremos debruçar, é, de facto, distinta de outras contemporâneas, 
provavelmente por se tratar de peças destinadas à exportação para a Holanda e para o mercado da Liga 
Hanseática.  
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nomeadamente espanhola, e que se encontram agrupadas na categoria por 

ele denominada “hastes com flores e penachos”250. 

  
Fot. 5. Pratos com motivos de desenho oriental (1) e espirais (2). Museu Nacional de Arte Antiga, inv. 6201 (1), 

colecção António Miranda (2). Autoria Alexandre Pais. 
 
Publicado em 1905 no Bulletin Hispanique das Faculdades de Letras de 

Bordéus e Toulouse, o ensaio de Carolina Michaëlis de Vasconcellos só 

conheceria edição portuguesa em 1921. Este erudito trabalho, apoiado em 

numerosos textos e fontes coevas, ainda hoje referência obrigatória nos 

estudos sobre louça de barro251, interessa-nos no presente contexto pelas 

menções a formas – das quais dá uma importante lista de nomenclatura252 –, 

que refere terem sido, muitas vezes, copiadas por ourives do ouro ou da 

                                            
250 Dois anos após esta publicação, Luís Augusto de Oliveira redige novo texto onde reflecte acerca das ideias de 
J. Martins Teixeira de Carvalho sobre a origem da faiança portuguesa. Trata-se de um documento onde é patente 
alguma susceptibilidade por Teixeira de Carvalho ter refutado as suas ideias, pelo que o texto não constitui mais 
do que uma argumentação e o reafirmar das posições anteriormente assinaladas por Luís Augusto de Oliveira. 
Cf. argumentação em OLIVEIRA, 1920, e comparar com OLIVEIRA, 1922. 
251 Mas que, de acordo com a autora, foi “desprezado pelos especialistas que com erudição e amor se ocuparam 
da Cerâmica Portuguesa, de faianças e porcelanas”. Cf. VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de, Algumas 
palavras a respeito de púcaros de Portugal Coimbra: Imprensa da Universidade, 1921, (Subsídios para a História 
da Arte Portuguesa; 2), p. VI. 
252 “Acetre (em geral de pao), adobe, albarrada, alberto, albertinho, alcadefe, alcarraza, alcatruz, alcorça, 
alguidar, alguidarinho, aljofama, almarraxia, almofia, almotolia, almude, ancoreta, artesa (em geral de pao), 
asado, atanor, assador, assadeira, assobio, bacia, bacio, baldosa, balharim, banco, barranha, barranhão, barrica, 
barril (ambos também de pao), bateza, bateia, bernagal (ou barnagal), bicheiro, boião, borracha, botija, braseiro, 
cabaça, caçoila, caço, cacoleta, caldeira, caldeirão, campainha, candeia, candeeiro, caneca, caneco, canjirão, 
cântara, cantarinha, cântaro, cantarinho, cântaro-talheiro, cantil, castiçal, chocolateira, cobridor, cocho, copa, 
copeta, copo, cornata, covilhete, cucharrinho, cucharro, defumador, ferrado, flauta, fogareiro, frigideira, funil, 
gamela, gamelinha, gral, infusa, infusinha, jarra, jarrinha, jarrinho jarro, lamba, lamparinha, lucerna, malga, 
masseira (em geral de pao), masseirão (id.), mealheiro, moringue, ola, panela, pana, pátera, pelangana (ou 
palangana), pia, picheiro, pichel, picho, pichorro, pingadeira, pinta, poço, porrão, pote, pratel, pratinho, prato, 
prato-teigo, púcara, pucarinha, pucarinho, púcaro, quarta, qurtinha, quertilho, quarto, quartola, rouxinol, 
salgadeira, sangradeira, sartã, sumicha, taberneira (ou teborneira, tiborneira), talha, tanor (tenor, tinor, v. atanor), 
tarefa, tarro, teigo, telha, telhão, tento, testo, tijela, tijolo, tina, torradeira, vasado, vieira”. Cf. VASCONCELOS, 
1921, p. 82, nota 221. 

1 2 
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prata253 e frequentemente associadas à porcelana254. Ainda que a faiança 

não constitua o tema deste ensaio, refere as confusões de terminologia desta 

com a porcelana, mencionando um texto curioso esquecido dos 

ceramógrafos. Trata-se da Arte de marear y trabajos de la Galera, de António 

de Guevara, redigido em 1539255, onde se refere o termo “porcelana de 

Portugal”256. A autora chama ainda a atenção para o facto da menção mais 

antiga ao fabrico de louça de Talavera, à maneira de porcelana, datar de 

1560257. Um aspecto que também destaca é a importância que os oleiros 

tinham entre os chamados ofícios mecânicos258 nas sociedades orientais, 

aqui entendidas como sendo as de matriz islâmica259, das quais permaneceu 

um bairro tradicional de semi-mouriscos em Lisboa, na freguesia de Nossa 

Senhora do Monte. 

 

Em 1921, foi também publicado outro texto de referência, de Joaquim Martins 

Teixeira de Carvalho, A cerâmica coimbrã no século XVI, e que viria a 

influenciar diversos ceramógrafos. Neste livro é coligida riquíssima 

documentação relativa a Coimbra260: as posturas e regimentos acerca da 

manufactura cerâmica261; referências às olarias, à venda de louça e às cartas 

                                            
253 Cf. VASCONCELOS, 1921, p.12 e nota 32; p. 70. 
254 Refere no Auto da Lavradeira de Airó, de António de Villas-Boas e Sampaio, impresso em 1678, “um 
pucarinho de Estremoz, em prato de porcelana”. Cf. VASCONCELOS, 1921,p. 22.  
255 Cf. GUEVARA, António de, Libro de los inventores de la Arte de marear, y de muchos trabajos que se passan 
en las galeras. Copiado por el illustre Señor Don Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo, predicador, y 
chronista, y del consejo de su Magestad... Coimbra: En la officina de Manoel Dias impressor de la Universidad, 
1657. 
256 Esta é outra das fontes a lançar a confusão acerca da terminologia dos materiais: “Es privilegio de galera que 
nadie ose pedir alli para beber taza de plata, ó vidro de Venecia, ni bernegal de Cadhalso, ni jarra de Barcelona, 
ni porcelana de Portugal”. Cf. GUEVARA, 1657, p. 45, cit. VASCONCELOS, 1921, p. 59. 
257 Cf. VASCONCELOS, 1921, p. 60, nota 151. 
258 Refere, contudo, que nem em todas as cidades peninsulares os oleiros figuravam na Casa dos Mesteres, 
citando os exemplos de Valencia del Cid e Tarazona. Cf. VASCONCELOS, 1921, p. 8, nota 21. 
259 Refere, aliás, que era o ofício principal. Cf. VASCONCELOS, 1921, p. 34, nota 81. 
260 Quando necessário menciona outra documentação como a transcrição de excertos do testamento de D. 
Beatriz, mãe de D. Manuel, e a doação de inúmeras peças cerâmicas ao Convento da Conceição de Beja. Cf. 
CARVALHO, J.M. Teixeira, A cerâmica coimbrã no século XVI. Coimbra: Imprensa da Universidade, 1921, p. 119 
a 121. 
261 As posturas identificadas serão, no âmbito desta reflexão, um valioso auxílio para compreendermos o 
fenómeno da manufactura de cerâmica em Portugal, a partir do que era legislado em Coimbra. Aí se refere que o 
primeiro Regimento de Malegueiros data de 21 de Março de 1556, não havendo referência a nenhum anterior, 
ainda que a partir desta data surjam regularmente novos Regimentos para fazer face aos problemas com esta 
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de oleiro  e malegueiros262; para além de coligir terminologia coeva acerca 

das peças então produzidas263. 

No final, Teixeira de Carvalho, redige um texto onde reflecte acerca das 

várias teorias entretanto publicadas, procurando corrigir uma série de ideias 

que considera incorrectas264. Aqui surge, pela primeira vez, a menção ao 

                                                                                                                             
produção e com as fraudes associadas à sua venda. Esta é uma documentação fundamental para compreender 
o fenómeno do comércio da louça de barro no século XVI (p.19-27), ainda que alguma corresponda a uma 
especificidade regional. Um dos aspectos deste importante trabalho é a ênfase dada à manufactura de louça de 
barro, que o autor chama a atenção ter tanto destaque no Arco dos Oleiros, aquando da entrada de Filipe II de 
Portugal em Lisboa, quanto a faiança de vidrado estanífero. Cf. CARVALHO, 1921. No final publica em anexo a 
documentação na íntegra (p. 161 a 210). 
262 As informações coligidas referem-se às características técnicas dos fornos, aspecto que pode ser 
generalizado a outras zonas do país, e aos bairros onde se concentravam os oleiros (p.29-34), assim como as 
taxas e normas para venda da louça (p.35-39). No que diz respeito às cartas de oleiro, menciona terem sido 
encontradas poucas, pois o registo da actividade nunca foi feito de modo cuidadoso e porque o que se registava 
era mais a licença para “abrir tenda, servir e usar o ofício de oleiro e malegueiro”, isso explicaria a disparidade 
entre os poucos nomes encontrados e o indício de uma actividade florescente. Cf. CARVALHO, 1921, p. 48. No 
entanto, a explicação acerca dos trâmites necessários para obter estes documentos, obrigações e privilégios, 
para além da presença de oleiros de Lisboa a trabalhar em Coimbra, são fundamentais para compreender esta 
actividade. Aliás, o autor avança a ideia que a olaria coimbrã era influenciada pela capital e estaria esteticamente 
comprometida com o que aí se fazia. Relativamente aos malegueiros activos em Coimbra menciona estarem 
registadas quatro cartas (1559, 1576, 1586, 1592) (p. 43 e 59), mas que no Livro da repartição das sisas do ramo 
desta cidade de Coimbra para 1567, são mencionados oito malegueiros e os bairros onde habitavam e tinham 
oficina (p. 57/58) Destes, poucos sabiam escrever e, por vezes, na documentação, as denominações confundem-
se (p. 35-61, 143). Adiante menciona, para o século XVII, mais malegueiros e o aparecimento de um novo ofício, 
o de pintor de louça (p.129-132). Refere ainda que o aparecimento de louça de vidrado estanífero deverá ter 
ocorrido em Coimbra só no inicio do século XVII ou ainda no final do século XVI, pois até aí o tipo de vidrado 
utilizado era unicamente uma galena de chumbo, designada alcanfor, técnica e denominação importadas de 
Espanha. Cf. CARVALHO, 1921, p. 143-146. 
263 “Quanto à nomenclatura dos vasos de botica encontramos: burneas, almotolias, arredomas, potes, alguidares, 
bacios, procelanas, escudelas, tanfores, asados, panelas, jarros, açuquereiros, pucaros, apedrados, almofias, 
craveiros, altemias de quatro orelhas, pratees, salsinhas”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 122. Com esta lista pretende 
o autor ampliar a nomenclatura coligida por Carolina Michaëlis de Vasconcelos (no seu incontornável Algumas 
palavras a respeito de púcaros de Portugal, 1921, p. 82, nota 221. Cf. CARVALHO, 1921, p. 122), para além de 
ter assinalado designações que, por vezes, não são mencionadas por Bluteau. Cf. CARVALHO, 1921, p. 139. 
Refere ainda as formas executadas por oleiros, mencionadas na Taxa de 12 de Novembro de 1573: “talhas 
grandes com seu testo, cântaros grandes brunidos, alguidares, quartas, infusas, cabaças, púcaros para beber 
com seu alguidarinho para debaixo e testo, púcaros de coruchéu com pé, púcaro para beber sem pé, chão, 
janelas, almotolias, privados, tigelas para uma pessoa ou companhia, tijelas para salgar carne, vieiras para 
candeeiro, potes para azeite, talhas para lagar, fogareiros, assadores de castanhas, bacios de barro para assar 
carne em forno real, telha (de canudo e outra), tijolo (de alvenaria, forcado, para fornos de ladrilho, mazaril para 
ladrilhar, chanfrado para portais e janelas)”. No mesmo documento são mencionadas as obras dos malegueiros: 
”alguidares vidrados, panelas vidradas, azados para cozer vidrados por dentro somente, púcaras vidradas, 
málegas vidradas por dentro e por fora, da feição de porçolanas, delgadas de bordas, málegas maiores 
repolgadas pelas bordas, bacios para comer vidrados por dentro, salceiras de mostarda, almotolias vidradas, 
candeeiros vidrados, tijelas com seu cabo, privados vidrados com seu testo, perfumadores de dois cumes de 
coruchéus, cuzcuzeiros”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 140. 
264 Neste importante comentário contraria as opiniões de Sousa Viterbo, Carolina Michaëlis de Vasconcelos e 
Vergílio Correia, acerca do facto do Regimento dos Oleiros de 1616 (que transcreve na íntegra, p. 202-210) 
tratar-se de uma cópia do original, perdido, de Duarte Nunes de Leão, de 1572. Do documento anterior tem só o 
frontispício que a ele foi aposto, de acordo com Teixeira Carvalho (p. 211). Contraria ainda a ideia de Joaquim de 
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envio para Espanha, por Filipe I, de Portugal, de porcelanas de nueva 

manera, expressão que ele, e outros autores, consideraram testemunho, já 

em 1582, da manufactura de faiança de vidrado estanífero de influência 

oriental, em Lisboa265. 

Ainda em 1921, no mês de Julho, ocorreu um dos maiores leilões de arte em 

Portugal, o da grande colecção do Conde do Ameal. O catálogo, em francês, 

demonstrando que estes objectos tinham possibilidade de aquisição por 

coleccionadores estrangeiros, teve prefácio e organização de Alberto de 

Sousa e Gustavo de Matos Sequeira, referindo os autores que “uma 

colecção que se vende é como um edifício que se desmorona e cujas pedras 

vão servir para a traça e lavor de outros que se erguem”266. Esta espantosa 

colecção267 possuía, para a cronologia que nos interessa, cerca de 351 

peças, a que poderiam acrescer cerca de 38 cujas descrições não são 

conclusivas, no que se refere a um possível enquadramento nas centúrias de 

Seiscentos e primeira metade de Setecentos. A designação dos tipos 

decorativos segue as propostas de José Queirós (“aranhões” – 86 peças; 

“rendas” – 8 peças) e as de Luís Augusto de Oliveira (“barroco” – 27 peças), 

                                                                                                                             
Vasconcelos quando refere que o desenvolvimento da faiança em Portugal se fez a par da Espanha, pois 
menciona que tudo o que se encontra em território nacional é posterior, muitas vezes obra de estrangeiros (p. 
212). Também contra-argumenta a ideia de Luís A. Oliveira da existência de uma escola dos Freires de Palmela, 
precisando fontes de que este se havia socorrido, contestando que os nomes apostos nas peças são as 
assinaturas dos oleiros ou pintores, sendo mais provavelmente do enxoval de freiras que os levavam para os 
conventos, donde saiu a maioria dos que integram colecções públicas e particulares. Precisa ainda um erro neste 
autor que considera pela data de publicação a obra de Manuel Severim de Faria (1655), quando esta fora 
redigida em 1625, informação que associada à descrição de Lavanha da entrada de Filipe II de Portugal, em 
1619, demonstra a existência de uma produção de faiança estanífera em Lisboa. Aproveitando o texto de 
Severim de Faria coloca a hipótese do oleiro de Talavera que introduziu esta arte em Lisboa, poder ser Francisco 
de Matos, o autor dos azulejos da Bacalhoa e da capela de São Roque. Das esculturas em faiança, que Luís 
Oliveira colocava no século XVI, nomeadamente a imagem da Virgem que integrava a sua colecção (hoje no 
MVC, inv. 458), considera ser uma peça já do século XVII.  
265 “A referência mais antiga que conheço à faiança portuguesa, imitação da China, é de 25 de Outubro de 1582 
e encontrei-a numa carta escrita, nesta data, por Filipe II a las Infantas mis hijas. Nesta carta, Filipe II de 
Espanha, enviando de Lisboa umas caixas às filhas, para lhas mandarem, como no ano anterior, cheias de peras 
bergamotas, escrevia: «Porque no bayan vacías, embio en la unas porcelanas para vuestro servicio y de 
vuestros hermanos, y una bay dentro della con otras porcelanas de nueva manera, á lo menos yo no las he visto 
sino agora»”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 228. 
266 Cf. SOUSA, Alberto de e SEQUEIRA, Matos, Collections «Conte de Ameal» - Catalogue Descriptif. Lisboa: 
[s.n.], 1921, p. 7. 
267 “colecção amorávelmente reunida pelo artista e pelo erudito que foi o Conde de Ameal, colecção onde se lhe 
depára não só a pedra angular para o alicerce, senão o bloco lavrado para a construção e ainda o remate 
cinzelado para o adorno”. Cf. SOUSA, SEQUEIRA, 1921, p. 7. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 75 

oscilando, por vezes, nas denominações propostas de ambos (“desenho 

miúdo”268 – 34 peças e “género / estilo oriental”269 – 3 peças)270. O catálogo 

tem diversos desenhos dos objectos e um útil anexo de fotografias, ainda 

que as peças sejam classificadas de modo sucinto. 

 

O texto do Padre Ernesto Sales, Cerâmica portuguesa, de 1924, constitui 

uma achega aos trabalhos de José Queirós, Vergílio Teixeira e Teixeira de 

Carvalho, publicando a partir dos livros das Irmandades da Igreja da Graça 

de Lisboa (Nossa Senhora da Graça, Nossa Senhora da Pérsia e de Santa 

Cruz e Passos), uma série de nomes de oleiros (125) activos entre os 

séculos XVII e XVIII271. 

 

Na Exposição retrospectiva de medicina, realizada no Palácio de Cristal, no 

Porto, em 1925, por ocasião do I Centenário da Régia Escola de Cirurgia e 

organizada por Pedro Vitorino e Alberto Saavedra, as vinte peças presentes, 

com origem nas boticas conventuais, surgem referenciadas como 

manufacturas do século XVII272. 

 

Com uma perspectiva diferente de tudo o que vinha sendo publicado, 

Emanuel Ribeiro no seu estudo Anatomia da cerâmica portuguesa, de 1927, 

analisa a morfologia dos objectos cerâmicos tradicionais portugueses, 

estabelecendo um paralelismo entre estes e os aspectos da anatomia 

humana e animal ou referentes que constituíram a origem primeira dessas 

peças273. Considerado uma curiosidade, sem relevância no panorama do 

                                            
268 Por vezes, estão associadas as denominações “desenho miúdo” e “estilo oriental” (peça 223, p. 26) ou 
“motivos orientais” (peça 986, p. 70). 
269 Ainda que as peças pudessem ter a designação “desenho miúdo”, como, por exemplo: peça 1120, p.78 ou a 
peça 1138, p. 80 –, esta policroma; ou ainda a peça 1204, p. 84, exclusivamente pintada a azul e classificada 
como século XVIII. 
270 São referidos ainda os tipos “bagas” – 26 peças; “malmequer” – 16 peças; “esponjado” – 5 peças. 
271 Cf. SALES, Ernesto, “Cerâmica Portuguesa”, Arqueologia e História, Vol. III, (1924), p. 88-96.  
272 Cf. VITORINO, Pedro, SAAVEDRA, Alberto, Catálogo da exposição retrospectiva de medicina. Porto: Emo. 
Indust. Gráfica do Porto, 1925. 
273 Para além dos aspectos meramente morfológicos o autor estabelece uma relação entre designações de parte 
das peças (bico, colo, pança...) e elementos anatómicos que estariam na sua origem. Cf. RIBEIRO, Emanuel, 
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estudo rigoroso da cerâmica portuguesa, este trabalho merece um olhar mais 

cuidadoso. Na sua leitura atenta é possível encontrar uma forte sensibilidade 

que fornece pistas de investigação, como, por exemplo, o facto de considerar 

que a forma dos objectos pode ser um precioso condutor cronológico ou o 

sentido dos símbolos que perde ao olhar moderno o significado, reduzindo-se 

a um aspecto do Belo. Uma informação, no entanto, sobressai e que poderá, 

através de uma recolha sistemática de material, vir a produzir resultados. O 

autor refere existir uma proporção constante entre peças de igual 

procedência que “parece indicar-nos que os oleiros usam sem o saber, uma 

escala fixa de harmonia”274. 

 

O pequeno livro sobre Cerâmica Portuguesa275, de Norberto de Araújo, 

integrado na colecção Patrícia, dedicada à Arte Portuguesa, constitui um 

resumo de alguns dos textos já publicados276. Nele se destaca que o estudo 

da produção de faiança, antes do advento das fábricas no século XVIII, 

estava ainda por fazer. Inserindo-se no contexto de busca dos aspectos 

tradicionais portugueses o texto remete para as formas277 e decorações que 

                                                                                                                             
Anatomia da cerâmica portuguesa, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1927, (Subsídios para a História da Arte 
Portuguesa, 6). 
274 Nela o autor procura encontrar uma relação com o ritmo musical do trabalho de olaria. Cf. RIBEIRO, 1927, p. 
32. Na sequência desta ideia procurámos recolher os perfis dos objectos inventariados para a presente reflexão, 
os quais analisaremos no Capítulo IV. 
275 Cf. ARAÚJO, Norberto, Arte Portuguesa. Cerâmica Portuguesa. Lisboa: Empreza do Diário de Notícias, 1931. 
(Colecção Patrícia). 
276 Nomeadamente o já citado livro de José Queirós, Cerâmica Portuguesa, de 1907; Pedro Vitorino com a sua 
Cerâmica Portuense, de 1930 ou Neves e Mello com os seus Apontamentos para a História da Cerâmica de 
Coimbra, de 1886. Este último trabalho não é mencionado na presente reflexão, por tratar exclusivamente de 
aspectos relacionados com a produção coimbrã, que não apresentam interesse para a manufactura lisboeta. 
277 Com uma extensa e, aparentemente, exaustiva recolha de denominações. São elas: “Potes (para água e 
azeite), talhas (para água e azeite, azeitona e conservas de vinagre), cântaros (com uma ou duas asas), pota ou 
meio cântaro (em Pinela), asado (cântaro com duas asas e a boca larga), cântaras, infusas, picheira (infusa da 
Bairrada), quartos ou quartas, meias-quartas, gorgoleta (“quartinha de barro com um ralo na boca do bojo d’onde 
começa o colo, que é a causa do rumor que faz a água quando sae”), morins e moringues (bilhas para água com 
duas asas. (Miranda do Corvo e Estremoz), Bilhas, garrafas, garrafas de balão, botijas, barris, troncos, azeiteiras 
ou almotolias, jarros para vinho, picheis para vinho ou picheiras, cangirões, cabaças e talhas pezgadas. (“Os 
potes para azeite são encordoados, isto é, teem diferentes cordões de barro em redor, imitando cordas para lhes 
dar maior resistencia. São também breados, isto é, barrados por dentro com pez e cera derretidos, enquanto o 
pote está quente”), pipos cantarinhas de engano e gomis. Copos, canecas, púcaros, púcaras, pucheiras (que são 
canecas em Mogofores), pechoras ou pichoiras, (que são canecas em Bragança), morretos (púcaros em 
Barcelos), malgas, cuncas, covilhetes, tigellas, almofias ou almofas (que eram antigamente vasos grandes do 
feitio de tigelas), manigrepes (que são uma espécie de cabaça para água ou vinho em Miranda do Corvo). 
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se podem encontrar na louça comum nacional, mencionando também as 

várias especializações relacionadas com a sua manufactura (amassador, 

coador, pintor, rodista ou formista, forneiro, fogueiro e carreiro).  

 

Entre 1928 e 1933 foram publicados 24 fascículos da Cerâmica brasonada, 

da autoria do conde de Castro e Sola278. Ainda que na sua maioria se 

debrucem sobre objectos de porcelana, alguns destes estudos versaram a 

faiança279, constituindo a primeira (e, até ao momento, a única) abordagem 

                                                                                                                             
Panelas (com uma e duas asas para água fria e para ir ao fogo), tachos, caçarolas, frigideiras, assadeiras, 
certãs, caço (frigideira de barro com rabo), alguidares para ir ao forno, assadores de castanhas, chaleiras, testos 
para panelas de ferro e para bilhas e cântaros, tapaduras, cafeteiras, refrescadeiras. Salgadeiras, azeitoneiras, 
vinagreiras, conserveiras, boiões, e pingadeiras (“uma espécie de bacias ovaes, tendo nas duas extremidades 
uma parte mais elevada com uma forquilha para segurar o espeto que suporta a peça que se põe a assar ao 
lume, escorrendo o molho para dentro da pingadeira”). Fogareiros, fogões, fornos, caçoilas ou caçoula, 
perfumadores, braseiras, bruxa (uma espécie de fogareiro com buracos, que serve para aquecer as casas do 
Dist.º da Guarda). Alguidares, bacias de mãos, palanganas (vasos de muita circunferência e pouco pé), tigelas 
da casa, separadores de ovos, porrões e potrões (vasos compridos e estreitos. No Minho), tenores (vaso vidrado, 
comprido e estreito, a modo de boião), bicados (alguidar com bico), barrachão ou barreinhão (alguidar pequeno. 
No Alentejo), mirachocas (alguidar de limpeza. No Algarve), ferrados (para ordenhar). Pratos de sopa (sopeiros 
ou côvos), pratos chatos, de sobremesa, para ostras, travessas, pratos cobertos, terrinas, molheiras, 
mostardeiras, saladeiras, galheteiros, fructeiras, paliteiros, saleiros, chávenas e chícaras, pires, cafeteiras, bules, 
chocolateiras, leiteiras, manteigueiras, jarros para água, descança talheres, centros de mesa, açucareiros, 
boiões. Palmatórias, castiçais, lavatórios, bacias e jarros para lavatório, bacias de cama ou bispote, comadres ou 
bidés. Candieiros, caixas de toucador, urinóis, bengaleiros. Mísulas, peanhas, cantoneiras, bengaleiros, pratos 
para parede, consolas, escarradeiras, suspensões. Vasos, craveiros, albarrada (“antigo. Vaso para flores”), 
tinteiros, areeiros, cinzeiros, escrivaninhas, jarras, tubos, floreiras, solitários, filtros e aquários. Mealheiros, figuras 
de barro e de presépio, pucarinhos de namoro, bilhas de segredo, campainhas. Azulejos, ladrilho mosaico, 
faixas, frisos, meias canas. Telha portuguesa e de Marselha, goteiras, tijolos, ladrilhos, manilhas, telhões e 
gárgulas, meias telhas, sifões, curvas, tubos, pias, estátuas para cimalhas e jardins, cumes, remates, balaústres 
e adobes (“tijolos ou ladrilhos secos ao sol, de terra argilosa ou de saibro e cal de que se fazem paredes e 
casas”), vasos, cabeças, carrancas, jarras e jarrões, colunas, pirâmides, pedestais, arabescos para platibandas, 
calões, cobertos, cantos, canos, cruzes e joelhos, lares, refractários, terminais, cruzetas, tubos de chaminé, 
garfos, forquilhas, ramais, tubos de grés, calções, cotovelos, sifões, funis, golfinhos, bebedouros, coelheiras, 
canudos de toupeiras, alcatruzes de nora, fornos para cozer pão, boiões de farmácia, almofarizes, funis, vasilhas 
graduadas”. Cf. ARAÚJO, 1931, p. 7, 8, 15 e16. 
278 Os fascículos foram reeditados em dois volumes fac-similados, com prefácio de Luís Ferros. No total dos 
fascículos são mencionadas 159 peças de porcelana (87 no 1º e 72 no 2º vol.) quer orientais, quer europeias e 
65 peças de faiança (21 no 1º e 34 no 2º vol.), das quais 10 (8 no 1º e 2 no 2º vol.) foram produzidas nas fábricas 
promovidas pelo marquês de Pombal. Cf. SOLA, Castro e, 2º Conde, Ceramica brazonada. Edição fac-similada 
de 1928. Lisboa: Grafilarte, 1992. 
279 Volume 1 – Fot XII, p. 25-26 (Luiz Carneiro de Sousa); Fot. XIV, p. 28-29 (Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa); Fot. XXIII, p. 41-42 (Diogo Gomes de Abreu Lima); Fot. XXV, p. 43-44 (João da Sylva Tello de 
Menezes); Fot. XXXV e XXXVI, p. 60-62 (D. Rodrigo da Silveira e Sylva); Fot. XL, p. 66-68 (Convento de São 
Francisco, em Évora); Fot. XLIV, p. 74-77 (D. Manrique da Sylva); Fot. XLVI, p. 78 (António Dias Nó); Fot. XLVII, 
p. 79-80 (Fr. José dos Serafins); Fot. LVI, p. 96-98 (Convento de Nossa Senhora da Quietação, em Alcântara); 
Fot. LXII, p. 109 (Sebastião Rodrigues Felgueira); Fot. LXIV, p. 111 (Convento de Nossa Senhora do Vencimento 
do Monte do Carmo de Lisboa); Fot. LXXIV, p. 124 (Convento de São Miguel); Fot. LXXVII, p. 130-133 (D. Luiza 
Francisca de Gusmão); Fot. XC, p. 151-153 (Convento de Nossa Senhora da Penha de França); Fot. XCII, p. 
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sistemática à identificação da louça brasonada280 manufacturada antes do 

advento fabril pombalino.  

 

A partir da Notícia Histórica do Bairro das Olarias, o Padre António Lourenço 

Farinha redige, em 1932, um artigo onde reforça alguma da informação já 

publicada por Vergílio Correia281. Este artigo, de certa forma complementa, 

ainda, o que Joaquim Teixeira de Carvalho fizera para Coimbra282, chamando 

                                                                                                                             
156-157 (D. João da Sylveira e Sylva); Fot. XCIV, p. 158 (Convento de Nossa Senhora do Monte Olivete); Fot. 
XCVII, p. 163-166 (António de Albuquerque); Fot. CV, p. 179 (Mosteiro de Santa Thereza de Carnide), Fot. CX, p. 
187 (Agostinho de Bem Ferreira); Volume 2 - Fot. CXIV, p. 1-3 (D. Fr. José Maria da Fonseca e Évora); Fot. 
CXVI, p. 4-5 (D. António Salgado); Fot. CXVII, p. 5 (D. Francisco de Mello Cabral de Távora); Fot. CXXIII, p. 15-
16 (Misericórdia de Elvas); Fot. CXXV, p. 18-19 (D. Manoel de Azevedo e Athayde); Fot. CXXVII, p. 23-24 
(Companhia de Jesus); Fot. CXXVIII, p. 24-25 (João Furtado de Mendonça); Fot. CXXIX, p. 25-26 (D. Manrique 
da Sylva); Fot. CXXX, p. 26-27 (Luiz Tavares da Costa Lobo); Fot. CXXXI, p. 27 (Convento de Nossa Senhora do 
Vencimento do Monte do Carmo de Lisboa); Fot. CXXXIII, p. 32-35 (Francisco Barreto de Menezes); Fot. 
CXXXIV, p. 35 (Francisco da Silveira Pinheiro Bravo); Fot. CXXXVII, p. 37-38 (Congregação do Oratório de São 
Philippe Néri); Fot. CXLI, p. 41-42 (Convento de Jesus); Fot. CXLVII, p. 54 (Manoel Simões); Fot. CLV, p. 67-69 
(Ordem dos dominicanos, em Portugal); Fot. CLXIII, p. 78-83 (D. Francisco de Almeida); Fot. CLXIX, p. 91 
(Amaro de Barbosa Pinheiro de Lacerda da Costa); Fot. CLXXI e CLXXII, p. 94-96 (D. Pedro II); Fot. CLXXXV, p. 
116 (João Baptista da Costa); Fot. CLXXXVIII, p. 117 (Convento de Nossa Senhora da Estrella, em Lisboa); Fot. 
CXCI, p. 120-137 (Gaspar Pacheco); Fot. CXCII, p. 137 (D. Pedro de Almeida); Fot. CXCVI, p. 138 (D. Rodrigo 
da Costa); Fot. CXCIX, p. 140 (António de Abreu de Lima); Fot. CCIII, p. 145-146 (Luiz da Motta Feo); Fot. CCIV, 
p. 146-149 (D. Alvaro de Lancastre); Fot. CCXI, p. 160-162 (Diogo de Sousa de Araújo); Fot. CCXIII, p. 165-166 
(D. Isabel de Aragão); Fot. CCXV, p. 170-171 (António de Faria da Rua).  
280 Ainda que esta não seja a nossa área de conhecimento, por vezes a sua identificação parece-nos demasiado 
forçada, aspecto já referido por Luís Ferros nas notas finais a cada volume. No entanto, há alguns objectos que 
parecem corresponder de forma exacta com a cronologia de manufactura do objecto e possuem, para além 
disso, aspectos mais específicos de identificação que tornam a sua associação a indivíduos e a casas religiosas 
mais segura. O interesse por este tipo de peças é explicado num artigo de Carlos da Silva Lopes publicado no 
jornal Primeiro de Janeiro, de 29 de Março de 1964, “O facto é explicável, quanto mais não seja pela 
circunstância de o comprador presumir que uma terrina ou prato brasonado pertenceram a pessoa identificada ou 
pelo menos identificável. São peças com história e dessa faceta resulta a mais valia”. Noutro artigo, publicado no 
mesmo jornal em 20 de Junho de 1976, Carlos Silva Lopes refere que deve haver maior ponderação na 
atribuição de nomes aos brasões representados na louça seiscentista portuguesa. Isto porque algumas das 
peças apresentadas pelo autor da Cerâmica brasonada poderiam ser de origem espanhola, o que invalidava as 
atribuições enunciadas. “Por tudo isto, merecem revisão cuidadosa as atribuições constantes da obra de Castro e 
Solla”. Cf. LOPES, Carlos Silva, Estudos de História da Cerâmica. Porto: Universidade Católica Portuguesa, 
2004, p. 18 e 175.  
281 O autor refere, desde a tomada de Lisboa por Afonso Henriques, a documentação existente acerca das 
populações mouras envolvidas na manufactura de olarias, assim como a população judaica que se dedicou a 
esse ofício. Descreve ainda o Bairro das Olarias, na freguesia dos Anjos, a partir de um documento de 1762 (p. 
8-10). Relativamente aos oleiros, menciona diversas figuras, desde o século XIV (referindo que até ao século XV, 
eram na sua maioria mouros), e que a matéria-prima era retirada da colina do Monte de S. Gens. Cf. FARINHA, 
Padre António Lourenço, Notícia histórica do bairro das Olarias (Lisboa), Cucujães: Escola Tipográfica dos 
Colégios das Missões, 1932. 
282 No sentido que avança algumas especificidades do comércio das olarias em Lisboa, locais de venda (no final 
do século XV na então Rua das Tendas, hoje marquês de Ponte de Lima, p. 14) e as estatísticas do século XVI e 
XVII acerca dos artífices activos em Lisboa (1551, 1568 - p. 15 – 1621, p. 17). Refere ainda duas importantes 
famílias de oleiros, uma das quais deu o seu nome a um tipo de produção, os Maia (já anteriormente estudados 
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ainda a atenção para o facto de este ofício ter na capital um estatuto 

importante283. 

 

Em 1934, no volume IV da sua obra Depois do Terramoto, Gustavo de Matos 

Sequeira procura integrar a produção da Real Fábrica de Louça, ao Rato, 

numa tradição antiga de manufactura cerâmica em Lisboa. É um texto 

importante do ponto de vista da análise crítica da bibliografia conhecida284, 

em que o autor indica sempre a origem das suas fontes (aspecto raro na 

maioria das investigações então publicadas) e a que acrescenta novos dados 

documentais285, corrigindo (pre)conceitos veiculados ou mesmo erros de 

interpretação286. Matos Sequeira segue a via dos autores que consideram ter 

sido manufacturada faiança de vidrado estanífero em Portugal na 2ª metade 

do século XVI287, referindo documentação que menciona a qualidade do 

                                                                                                                             
por Carolina Michaëlis de Vasconcelos) (p. 17). Refere que a importância desta olaria local permitiu que, 
também, se destacasse um importante industrial de cerâmica que habitava o bairro em 1618, vindo a dar nome a 
essa rua já a partir de 1637 (Calçada de Agostinho Carvalho). Cf. FARINHA, 1932. 
283 Argumenta, para o efeito, que muitos oleiros no século XVI e XVII integravam a Irmandade do Senhor dos 
Passos da Graça, onde estava também inscrita a aristocracia de Lisboa, para além de pintores, escultores e 
douradores, mas não oficiais como “alfaiates, sapateiros, carpinteiros, pedreiros, comerciantes, etc.”. Cf. 
FARINHA, 1932, p. 21.  
284 O texto homenageia José Queiroz, de quem o autor revela ser admirador, e menciona que sem o seu trabalho 
fábricas como as de Campolide, Santana e de Leopoldo Baptistini não teriam vingado. Matos Sequeira afirma 
ainda o impacto fundamental que a obra desenvolvida por este ceramógrafo teve para a criação de um gosto 
pela faiança portuguesa, o que não impede que no texto sejam afinados alguns erros. Um desses é o famoso 
canudo datado de 1589, reproduzido por Queiroz e que era obra de Pereira Cão. Cf. SEQUEIRA, Gustavo de 
Matos, Depois do Terremoto, subsídios para a História dos bairros ocidentais de Lisboa. Lisboa: Academia das 
Ciências de Lisboa, 1934, Vol. IV, p. 4. 
285 Socorrendo-se de textos que já haviam sido publicados por Sousa Viterbo precisa que as quadras de 
Rodrigues Lobo, citadas por este autor, são da descrição de La jornada del Rey D. Filipe II a Portugal. Cf. 
SEQUEIRA, 1934, p. 23.  
286 É particularmente crítico do texto de Luís de Oliveira (cf. OLIVEIRA, Luís Augusto de, Exposição - Breves 
Estudos: Retrospectiva de Cerâmica Nacional em Viana do Castelo no Ano de 1915. [S.l., s.n.], 1920 (Porto: 
Oficinas de O Comércio do Porto) no que se refere à hipotética “Escola dos Freires de Palmela” ou às peças que 
este autor nomeava como sendo do século XVI – salvas recortadas policromas, com bordo de spagnolletes, 
pratos basonados e nominativos – e que Matos Sequeira refere serem do século XVII e, eventualmente, mesmo 
do século XVIII.  
287 Partindo do Foral de Lisboa, de D. Manuel, de 1500, percebe-se não haver este fabrico então, importando-se 
o azulejo e a faiança de Espanha, esta de Valença, Talavera e Sevilha. Sendo artigos de luxo, menciona o 
testamento da mãe de D. Manuel, onde são mencionadas peças com estas proveniências. O ponto de viragem, 
identificado documentalmente, é o Regimento dos Oleiros de Lisboa, de Duarte Nunes de Leão, que, datado de 
1626, copia um texto de 1572, mencionando oleiros de “loiça branca de Talaveira”. Neste ponto de vista segue o 
“magnífico livro A Cerâmica Coimbrã no século XVI” de Joaquim Martins Teixeira de Carvalho. Cf. SEQUEIRA, 
1934, p. 11 e 19. 
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barro de Lisboa288 e uma florescente produção de olaria em várias zonas da 

cidade289 com a sua venda no Terreiro do Paço290.  

Outro aspecto que Matos Sequeira avança é a importância da influência que 

a produção de Delft teve na cerâmica nacional291, a par de Sevilha, Talavera 

e Puente del Arzobispo. Estabelece ainda a sua posição face a ideias 

veiculadas em trabalhos publicados, nomeadamente a questão das legendas 

colocadas nas peças ou a datação dos objectos292, para além de apresentar 

um novo ponto de vista acerca da louça brasonada seiscentista293. 

                                            
288 Para além da menção a textos como o do Padre Duarte de Sande, de 1584, acerca do Monte de S. Gens 
onde se produz muita obra de olaria, “por ser o barro de Lisboa muito bom para tais obras”, Matos Sequeira 
publica ainda um manuscrito de cerca de 1620 -1622, onde menciona que no local onde hoje se encontrava o 
edifício da Faculdade de Ciências, “quando os obreiros, aí por 1586 e 1587, examinavam o terreno para a 
edificação projectada do noviciado dos jesuítas, viram ser todo ele cortado de minas feitas «para a extracção do 
barro pelos oleiros do sítio»”. Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 12-13. Refere, ainda, uma postura municipal de 1610 que 
proíbe a extracção de barro na calçada do Combro, tal como anteriormente (1563) ocorrera com a encosta do 
Castelo. Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 14. 
289 Para além de S. Gens e da zona de Santos, identificada por Queiroz como Monte Sinay, e que compreende a 
zona de Santa Catarina, Jesus, São Bento e cercanias – onde encontra diversas menções toponímicas acerca da 
actividade – acrescenta uma série de nomes encontrados em documentação a que acedeu, o mais antigo de 
1579. Cf. SEQUEIRA, 1934, p.14/16.  
290 O recurso a documentação permite localizar a área de venda, que permanece mais ou menos estável do 
século XVI ao XVIII, de acordo com as posturas municipais, publicadas por Freire de Oliveira, nos seus 
“Elementos para a História do Município de Lisboa”, Tomo IX. Um segundo terreiro de venda, menos importante, 
ocorria no Largo do Carmo. Cf. SEQUEIRA, 1934, p.17. 
291 Matos Sequeira menciona ser a produção de tipo orientalizante portuguesa, da segunda metade do século 
XVII, filiada nas manufacturas de Mulheim, Tournay e Delft, pois estas tinham um comportamento comercial mais 
agressivo e uma maior expansão no mercado internacional. Refere que o prato representando uma figura 
feminina com um espelho e a legenda VER é a adaptação de um modelo de Delft, de c. 1650, criado pelo 
ceramista Cornelis Zachstleven. Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 32 e 36. O autor avança ainda a ideia de dois grupos 
de produtores trabalhando paralelamente, no tempo, na execução de peças com nítida influência destes centros. 
Esta ideia é importante por ser das raras reflexões onde se pondera a existência de produções diversificadas a 
ocorrer em simultâneo em Lisboa, ao invés da noção de continuidade temporal em que um tipo decorativo se 
sucedia a outro. Daí, segundo o autor, existirem peças – louça ou azulejo – de carácter híbrido onde é possível 
reconhecer as duas influências (holandesa e italiana). Por outro lado, Matos Sequeira diverge dos autores que 
vêem uma influência directa da majólica italiana em Portugal, através da presença de um ceramista com esta 
origem que teria vindo trabalhar para Lisboa. Isto por não existir menção de nenhum oleiro italiano ou um 
português a aprender em Itália este ofício, na segunda metade do século XVI (cf. PAIS, 2010, p. 67-86). Na sua 
opinião as influências italianas chegaram-nos indirectamente através da produção espanhola. Desse tipo seriam 
as peças decoradas, para além do azul, a amarelo (influenciadas por Talavera, como as que foram apontadas 
como século XVI por Luís de Oliveira e que Matos Sequeira achava serem do século XVII) ou a amarelo e vinoso 
(influenciadas por Puente del Arzobispo). Seriam, no entanto, as peças de “tipo” “barroco aquelas onde seriam 
absolutamente evidentes as lições talaveranas, especialmente no tema das Bella (cf. Fot. 48, p. 347). Cf. 
SEQUEIRA, 1934, p. 31, nota 1, e 41. 
292 Que avança ajudarem a datar “tipos” decorativos: do chamado “desenho miúdo”, refere só conhecer duas 
peças datadas (de 1660), ambas no Museu Nacional de Arte Antiga; do tipo “aranhões” menciona que a peça 
mais antiga conhecida data de 1651. Refere ainda motivos que considera de origem talaverana em peças 
datadas de 1641, 1651, 1681. Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 41. Menciona o facto dos motivos de “rendas” serem 
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Um texto fundamental e que apresentava uma via de investigação inovadora, 

sem grande continuidade nas décadas seguintes, surgiu em 1938, pela mão 

de Luís Keil294. Conhecedor das colecções de cerâmica de Hamburgo o 

investigador percebeu a sua semelhança com a manufactura portuguesa de 

Seiscentos295. Este factor, a possibilidade de leitura da bibliografia germânica 

e o contacto com investigadores alemães – que avançavam a hipótese de 

uma influência de oleiros espanhóis ou portugueses, de origem judaica, 

estabelecidos quer em Hamburgo, quer nas outras cidades hanseáticas – e 

as descobertas de Vergílio Correia nas escavações das colinas na área 

oriental de Lisboa, levaram-no a formular a ideia de uma exportação desta 

cerâmica através da Liga Hanseática. A presença de legendas e brasões 

alemães nas peças dever-se-ia, talvez, a encomendas específicas feitas por 

oleiros portugueses residentes em Hamburgo ou por negociantes germânicos 

residentes em Lisboa296. Numa demonstração do avanço conceptual do 

                                                                                                                             
normalmente com contorno a roxo e que o tipo “esponjado” corresponde a uma produção do século XVIII, 
próxima da azulejaria. 
293 Chamando a atenção que a tendência de fazer louça brasonada atravessou o século XVII e o seguinte, 
copiados “dasabaladamente”, como refere, contraria a ideia de Luís de Oliveira e da sua manufactura 
quinhentista dos “Freires de Palmela”, que se tratavam das armas dos oleiros fidalgos que se encontrariam nessa 
hipotética manufactura. Acrescenta a ideia que a produção de faiança seiscentista portuguesa podia ser 
encontrada “em cozinhas e em tabernas, nos refeitórios das freiras pobres, como os canudos e boiões não 
serviam de jarras, como hoje, e se acantoavam em boticas”. Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 46. Para provar o uso 
popular desta produção socorre-se do texto “Audiência q. Jupiter fez no Monte Olimpo”, integrado numa 
“Miscelânea”, que refere ser o códice 2.865 da Biblioteca dos Condes de Ameal. Nele é mencionado “depois de 
comparecerem vários artífices e de serem julgados pelas queixas feitas contra eles, aparecem os oleiros 
acusados de muitas familias ilustres de q. elles lhes sevandijavão as suas armas, pondo-lh’as na louça, as quaes 
se viam pelas tavernas e pedião li.sª (licença) pª tomarem todos os pratos por perdidos em que visse as suas 
armas. Jupiter lhe dice q. não se afrontassem por q. antes isto lhe servia de crédito por mostrar mais domínios 
das suas casas”. Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 47. 
294 Cf. KEIL, Luís, “A Faiança de Hamburg e as suas Analogias com a Cerâmica Portuguesa do Século XVII”, 
Boletim da Academia Nacional de Belas Artes, Lisboa, III, (1938), p. 44-47, a partir de uma comunicação feita na 
Academia Nacional de Belas-Artes em 24 de Junho de 1935. O texto é profusamente ilustrado com peças que se 
encontram em colecções alemãs comparando-as com as que se encontram nos museus portugueses. 
295 Já anteriormente José Queirós mencionara a existência de um prato no Museu de Estocolmo, peça que tinha 
a particularidade de estar marcada no verso com a legenda “TORRES”, que o autor não sabia se correspondia 
ao nome do oleiro ou ao local de produção. Esta menção surge no artigo “Louça e azulejos de Torres Vedras”, 
Terra Portuguesa, Ano I, n.º 2, Março 1916, p. 44-49, coligido em QUEIRÓS, 1987, p. 505-508.  
296 O autor menciona ter apresentado estas ideias aos seus colegas alemães que mostraram grande resistência 
às suas ideias. De facto, o reconhecimento de que estes objectos têm uma origem portuguesa só foi admitido 
“oficialmente” com a exposição Lissabon-Hamburg, Fayenceimport fur den norden, Hamburg, realizada no 
Museum für Kunst und Gewerbe, em 1996. Um dos argumentos apresentados pelos investigadores alemães era 
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autor297 e, de certa forma, numa continuidade dos trabalhos desenvolvidos 

por Charles Lepierre, Luís Keil levou para a Alemanha fragmentos de peças 

descobertas em escavações que foram analisados laboratorialmente em 

conjunto com as peças alemãs, provando a sua semelhança298. Para o autor 

ficava, assim, provada a afirmação de Manuel Severim de Faria, acerca da 

exportação de faiança portuguesa já em 1620299. 

 

Em 1936 realizou-se a Exposição Ulissiponense300 que constituiu a maior 

reunião de objectos de manufactura anterior à instalação das fábricas 

pombalinas, na segunda metade do século XVIII301. O texto introdutório de 

Augusto Cardoso Pinto refere o carácter original desta produção, não 

obstante influências mais ou menos fortes de cerâmicas estrangeiras, com 

destaque para a que provinha da China. Também o desconhecimento de 

                                                                                                                             
o facto de muitas peças possuírem morfologias específicas do Norte da Alemanha e que não se encontravam na 
generalidade das colecções portuguesas. 
297 Já no texto apresentado por este autor em 1919, aquando do concurso para o lugar de Conservador do 
Museu Nacional de Arte Antiga, ficara patente a sua erudição no que se refere ao reconhecimento dos materiais 
cerâmicos. Nele refere a origem da majólica italiana (cuja decadência ocorre no século XVII), apontando-lhe uma 
origem persa em termos de processos de fabrico e decoração, para além de classificar com segurança e 
exactidão os vários tipos de pastas e metodologias de trabalho. No texto expõe as principais características de 
cada um dos principais centros italianos produtores de faiança (Faenza, Cafagiollo, Deruta, Pesaro, Urbino, 
Gubbio, Castel-Durante, Ferrara, Verona, Veneza, Savona, Génova, Albissola, Castelli). Refere, ainda, a 
produção de Delft, cuja menção mais antiga assinala ser de 1584 e traduz o estatuto para se chegar a mestre 
oleiro: ”o aprendiz, após seis anos de ofício, fazia um exame rigoroso, no qual tinha de fabricar um gomil, uma 
saladeira bombeada, um saleiro alto e de pé, e pintar ou decorar trinta pratos pequenos. O pintor-ceramista tinha 
que decorar seis pratos dos maiores, um fruteiro de pé cheio de complicados ornatos, e modelava depois trinta 
pratos pequenos!”. Cf. KEIL, 1919, p. 19. Menciona que o florescimento da produção de faiança em Delft se 
deveu à perda das baixelas de metais preciosos desaparecidas nas longas guerras quinhentistas e que imitava 
as caras porcelanas orientais que então chegavam à Europa. No texto estabelece ainda os três períodos 
principais de produção de Delft: 1º período (1584-1640), com peças com tons azuis fortes e temas mitológicos, 
quermesses ou de batalhas; 2º período (1640-até final do século XVII), época áurea com a imitação da porcelana 
chinesa e japonesa – as peças tinham com pouca espessura e consistência da porcelana – e o estabelecimento 
de numerosas fábricas, destacando-se, em 1675, Gerrit Pietersz que empregava uma “exuberante decoração 
floral, a par da chinesa, cheia de figuras e animais fantásticos”; 3º período (primeira metade século XVIII) época 
comercial. Refere que, tal como na Itália, o segredo do brilho se devia a um verniz especial, de base alcalina, 
com que as peças eram aspergidas após a secagem da decoração. Cf. KEIL, 1919, p. 20. 
298 “Chegou-se à conclusão de que a matéria prima, isto é, a argila, o esmalte ou coberta branca e até a cor azul, 
era perfeitamente idêntica à das faianças de Hamburgo examinadas conjuntamente”. Cf. KEIL, 1938, p. 3. 
299 Recentemente o tema foi por nós abordado, mas no que se refere aos artigos que fomos publicando eles 
serão objecto de análise nos capítulos seguintes. Cf. PAIS, Alexandre Nobre, “A policromia na faiança 
portuguesa de exportação do século XVII”. Revista de Artes Decorativas. Porto: CITAR, n.º 1, 2007, p. 33-64. 
300 Cf. PINTO, Augusto Cardoso, Catálogo da Exposição de Cerâmica Ulissiponense dos fins do Século XVI aos 
Princípios do Século XIX realizada no Museu Municipal de Lisboa. Lisboa: C.M., 1936.  
301 Foram reunidas 115 peças cuja cronologia então utilizada assinalou como sendo de finais do século XVI à 
primeira metade do século XVIII. 
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numerosos aspectos da história desta manufactura é referido no prefácio do 

catálogo da exposição, salientando-se o trabalho desenvolvido por Joaquim 

de Vasconcelos, José Queirós e Luís Augusto de Oliveira e a importante 

contribuição de Luís Keil, no que se refere à existência de um comércio de 

faiança portuguesa através da Liga Hanseática. 

O desconhecimento que então havia, segundo o autor, da produção, oleiros 

e respectivas oficinas que laboravam em Lisboa, obrigou ao agrupamento 

das peças expostas tendo em conta afinidades estilísticas302. No que se 

refere aos critérios descritivos adoptados, Augusto Cardoso Pinto menciona 

terem sido os empregues por José Queirós no catálogo da Exposição 

Olissiponense303, tendo-se, no entanto, optado por uma ordenação por 

épocas e dentro desta por tipos304, seguindo assim a classificação de Luís 

Augusto de Oliveira305, como ocorrera no catálogo do leilão dos bens do 

conde do Ameal. Este é o primeiro catálogo onde as peças expostas são 

descritas do ponto de vista decorativo de modo rigoroso e exaustivo.  

 

                                            
302 No entanto o autor adverte que alguma produção poderá não ter saído dos fornos da capital, mas na incerteza 
optou-se por apresentar peças que, de outra forma, deixariam a exposição parcelar ou incompleta. Assim, muitas 
peças surgem com interrogação no fabrico de Lisboa. Esta atitude merecerá rasgados elogios por parte de 
Carlos Sousa Lopes, em diversos artigos publicados no jornal Primeiro de Janeiro, entre a década de 60 e inícios 
dos anos 70, onde menciona a admiração pelo rigor científico de Augusto Cardoso Pinto. Cf. LOPES, 2004, 
especialmente p. 61, 129, 140, entre outras. 
303 Algumas das peças apresentadas, nomeadamente as com os números 1, 20, 92 e 99, têm indicação de seguir 
especificamente a classificação que José Queirós fez na Exposição Olissiponense.  
304 A ordenação não é clara, apesar de tudo, em muitos dos casos apresentados, surgindo por vezes a indicação 
generalista “século XVII”. Assim, todas as peças com apontamentos a azul e amarelo são consideradas do final 
do século XVI; da primeira metade do século XVII são as peças com cunho oriental, integrando aqui “aranhões” e 
alguns “desenho miúdo” com contorno a manganês; de meados do século XVII são peças a azul com temas 
europeus (como brasões) e alguns “aranhões” com contorno a manganês; da segunda metade do século são 
peças com “desenho miúdo”, “aranhões” e alguns motivos de “rendas”; na transição da centúria, para o século 
XVIII mantêm-se as “rendas” e surgem os “toques floridos”, as “bagas ou contas” e os “barroco”. Aparentemente, 
a cronologia é estabelecida, na maioria dos casos, pelo tipo de branco presente, sendo consideradas mais 
tardias as peças com um tom amarelado ou “melado”.  
305 Esta opção é esclarecida pelo facto deste autor considerar mais tipos que José Queirós, pelo que é mais 
completa, apesar de Augusto Cardoso Pinto reconhecer não satisfazer ainda inteiramente. Manteve-se, no 
entanto, a designação “desenho miúdo”, preconizada por Queirós, mas contrariada por Augusto de Oliveira que a 
denominava “desenho sintético”, em virtude de se encontrar já consagrada. São, assim, considerados os 
motivos: “símbolos chineses (“aranhões”)” (23 peças), “toques floridos” (14 peças), “desenho miúdo” (9 peças), 
”espirais” (7 peças), “barroco” (6 peças), “rendas” (4 peças), “bagas ou contas” (2 peças), “estilo oriental” (1 peça) 
e “desenho de tecidos orientais” (1 peça). Cf. PINTO, 1936, p. 12.  



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 84 

Nos vários catálogos das colecções dos principais museus, publicados entre 

os anos de 1930 a 1960, as cronologias e identificação da origem dos 

objectos de faiança portuguesa do século XVII são muito genéricas, notando-

-se em alguns casos uma predominância expositiva de peças executadas 

nas fábricas nacionais entre os séculos XVIII e XIX306. 

Mesmo nas exposições realizadas neste período a classificação das peças 

não ultrapassa, na generalidade, cronologias de integração numa centúria, 

sem preocupação em afinar de modo mais rigoroso limites de datação, como 

aconteceu na exposição de Paris, L’Art portugais de l’époque des grandes 

decouvertes au XX siécle307, realizada em 1931 e com texto introdutório à 

                                            
306 Por exemplo, no catálogo do Museu Nacional de Soares dos Reis – catálogo provisório, Porto, 1936, são 
mencionadas 38 peças das quais somente 4 surgem referenciadas como pertencentes ao século XVII (p.32: 
LXXVI - prato tipo aranhões, pintura monocroma a azul. Portugal. Século XVIII. Dimensões: diâmetro 0,37. 
Proveniência: Extinto Museu Industrial e Comercial do Porto. Incorp. em 1933. Estado de conservação: mau; – 
LXXVII - prato em faiança, pintura monocroma a azul. Portugal. Século XVII. Dimensões: diâmetro 0,345. 
Proveniência: Extinto Museu Industrial e Comercial do Porto. Incorp. em 1933. Estado de conservação: Bom; p. 
39: – CIV - 2 vasos de farmácia, faiança portuguesa, pintura a azul esponjada. Século XVII. Proveniência: Extinto 
Museu Industrial e Comercial do Porto. Incorp. em 1933. Estado de conservação: bom; p.40 CV – pote de 
farmácia, para bichas de sangrar, faiança portuguesa, pintura a azul, esponjada. Século XVII. Dimensões: 
diâmetro 0,37. Proveniência: Extinto Museu Industrial e Comercial do Porto. Incorp. em 1933. Estado de 
conservação: bom.) 
307 Onde foram expostas 25 peças datadas do século XVII da colecção do MNAA: “122. Asssiette (petite) a décor 
de fleurs sur fond bleu et bordure des dessins géométriques; copie d’une pièce faite en Chine pour le marché 
persan (fin du XVIe siècle). 123. Pot à quatre anses. Pièce inspirée d’un modèle chinois du XVIe siècle. Les 
bordures supérieures et inférieures sont analogues à celles usitées dans les pièces de la période moyenne des 
Mings. Motif central à personnages chinois, répétés, tenant un parasol et un livre; des gazelles, dans des 
attitudes charmantes, complètent la décoration, ainsi que des palmiers et d’autres plantes exotiques (fin du XVIe 
siècle). 124. Petite assiette à décor bleu relevé de lie de vin. Chinois dans un jardin. Bordure d’éléphants 
harnachés et courants et des Ky lin (dragon). 125. Assiette a décor bleu foncé et lie de vin. Des Chinois parmi des 
palmiers et, sur un nuage, un personnage couché; dans la bordure des oiseaux, feuilles et emblèmes de 
longévité. Pièce nettement copiée d’après un spécimen de la période de Kia Tsing (XVIIe siècle). 126. Grande 
assiette (plateau à aiguière). Décoration bleu gris relevée au trait en lie de vin foncé, et tout à fait au goût oriental 
dans les différentes zones et bordures. Au centre, une figure de femme dans l’attitude de prendre un bain (peut-
être Betsabée ou Suzanne). Sur le fret, le mot portugais D. NES (Dona Ines) et la date: 1660. 127. Deux pots de 
pharmacie, à décor de figures, animaux et fleurs, en bleu et lie de vin (type très suivi depuis le milieu du XVIIe 
siècle). 128. Pot de pharmacie à décor bleu relevé de lie de vin avec des motifs orientaux: personnages avec des 
parasols, cannes, etc. Large bordures dans le col avec des réserves et, dans celles-ci, des fleurs et des Chinois ; 
orlure caractéristique de la période des Mings (XVIIe siècle). 129. Pot de pharmacie a décor bleu et lie de vin. 
Chinois avec des girouettes, arbres et oiseaux. Bordures du type chinois (XVIIe siècle). 130. Pot de pharmacie à 
décor bleu et lie de vin. Dessin inspiré sur des motifs orientaux. Cartouche avec les armoiries d’un couvent de 
l’ordre de Saint-Dominique, probablement de l’ancien hôpital de «Todos os Santos», à Lisbonne, détruit en 1755 
(XVIIe siècle). 131. Deux pots de pharmacie en forme cylindrique. Décor bleu vif avec animaux, fleurs et les 
armoiries de la «Casa da Misericórdia» d’Elvas (XVIIe siècle). 132. Trois pots de pharmacie en forme cylindrique. 
Décor gris bleu clair à personnages chinois très stylisés. Dans une grande réserve, les armoires de Portugal en 
usage au XVIIe siècle. 133. Pot de pharmacie en forme de rouleau. Armoiries de Portugal en bleu, ainsi que la 
date de 1665. Pièce très rare (XVIIe siècle). 134. Grand pot de pharmacie avec les armoiries de la reine Sainte-
Isabelle (écusson de Portugal et d’Aragon) et la corde du tiers ordre de Saint François. Provient du couvent de 
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faiança de José de Figueiredo308 ou a Exposição das Artes Decorativas dos 

séculos XVII e XVIII, que decorreu no Museu Nacional de Soares dos Reis 

em 1949309. Por vezes, nem mesmo surgem datações das peças, como 

                                                                                                                             
Santa Clara, de Coimbre (XVIIe siècle). 135. Bouteille à large goulot et panses aplaties avec les armoiries d’un 
couvent de l’ordre de Saint-Dominique (XVIIe siècle). 137[devido a um erro de impressão há um salto da peça 
135 para esta, 137, não surgindo menção a uma peça com o n.º 136]. Pot de pharmacie à décor bleu, relevé de 
lie de vin (type commun au Portugal dès le commencement du XVIIe siècle). 138. Deux bouteilles à long goulot. 
Décor d’origine bleu clair et lie de vin. Sur les quatre panses aplaties on voit, dans l’une, des Chinois, dans l’autre, 
au dedans des réserves, des fleurs. A remarquer la décoration des goulots, tout a fait dans le goût de la période 
des moyens Mings (XVIIe siècle).139. Assiette à décor bleu clair et lie de vin. Le motif du décor, tout à fait 
oriental, est un Chinois avec son parasol sur un pont près de la mer, où l’on voit une jonque avec ses voiles 
chargées. Bordure décorée de plumes, fleurs, pagodes et petits disques symétriques (XVIIe siècle). 140. Assiette 
a décor bleu et lie de vin. Personnage dans le goût chinois lisant près d’une charmille. Sur le bord, des oiseaux, 
des chiens courants et des fleurs (XVIIe siècle). 141. Assiette a décor oriental bleu et lie de vin. Paysage avec 
des troncs d’arbres, des fleurs et un personnage assis; au fond, près d’une haie, une gazelle. Bordure dans le 
même style. Sur le fret, le mot portugais Marques (XVIIe siècle). 142. Assiette (petite) à décor lie de vin. Un 
Chinois avec parasol et bordure de palmiers, pagodes, etc.; motif très caractéristique de la période Kia Tsing 
(XVIIe siècle). 143. Assiette (petite) a décor bleu gris et lie de vin. On voit, au milieu d’arbres, des fleurs et de 
tours, un Chinois portant un rouleau (XVIIe siècle). 144. Pot de pharmacie a décor géométrique bleu et lie de vin, 
interprétation d’une pièce de la période de Wan Li (XVIIe siècle). 145. Assiette de forme octogonale a décor bleu 
gris et lie de vin foncé. Chinois appuyé sur un bâton et tenant un parasol. Bordure avec des arbres, pagodes, 
hannetons, etc. (XVIIe siècle). 146. Assiette à décor bleu gris et lie de vin. Chinois assis avec un parasol. Bordure 
symétrique en secteurs, très caractéristiquement d’origine orientale (XVII e siècle). 147. Assiette à décor chinois 
en bleu vif clair et lie de vin: des personnages chinois pêchant, d’autres avec des parasols. Bordure nettement 
inspirée des motifs caractéristiques des moyens Mings. Sur le fret, les mots portugais Da C N Andrade (XVIIe 
siècle)“. Cf. FIGUEIREDO, José de, “La céramique”. L'Art Portugais de L’Epoque des Grandes Découvertes au 
XX Siècle, Paris, 1931. p. 55-57. 
308 No texto de apresentação do núcleo de faianças é mencionada a apetência dos portugueses pela cerâmica, 
patente quer nas peças italianas, nomeadamente Della Robbia, quer na porcelana proveniente da China. Pelo 
comércio português, esta tornou-se mais comum na Europa, tendo sido nacionais as primeiras encomendas 
feitas aí para o mercado interno, como as grafadas Pero de Faria (1541) ou Jorge Anriques (1557). O gosto pela 
porcelana da China e suas imitações iniciou-se, de acordo com o texto, no final do século XVI “et donc 
antérieures à celles de Delft”. Cf. FIGUEIREDO, 1931, p. 55. 
309 No catálogo são mencionadas 22 peças do século XVII, todas integrando a colecção do Museu: p. 16 – “peça 
30 Prato de faiança, pintura a azul e cor de vinho; ao centro um cão. Século XVII D.0,39”; p.17 – “peça 33 Prato 
de faiança, pintura a azul e cor de vinho; ao centro uma gazela. Século XVII D.-0,41”; p.20 – “peça 48 Pote de 
faiança, pintura a azul e cor de vinho; animais e folhagem. Século XVII D.-0,25”; p.20 – “peça 49 Pote de faiança, 
pintura a azul e cor de vinho; animais e folhagem. Século XVII D.-0,24”; p.21 – “peça 50 Talha grande de faiança 
com figuras orientais, pintura a azul e cor de vinho. Século XVII D.-0,33; peça 51- Bilha para água benta, faiança, 
pintura a azul datada de 1602. Século XVII D.-0,29; peça 52 Duas mangas de faiança, figura de um anjo com os 
olhos vendados, pintura a azul, dois tons. Século XVII D.-0,25; peça 53 Manga de faiança, pintura a azul e cor de 
vinho com as armas dos Silvas. Século XVII D.-0,28”; p.22 – “peça 54 Garrafa de faiança, pintura em diferentes 
tons; na frente as armas de Portugal e a data 1681 [trata-se de um erro, a data é 1641]. Século XVII D.-0,24; 
peça 58 Virgem com o Menino Jesus ao colo, faiança, pintura policroma. Século XVII D.-0,59”; p.23 – “peça 59 
Prato de faiança, armoriado, pintura a azul. Século XVII D.-0,36 (tem foto); peça 60 Prato de faiança, armoriado, 
pintura a azul e cor de vinho. Século XVII D.-0,39; peça 61 Prato de faiança a azul e cor de vinho; no centro as 
armas dos Silvas. Século XVII D.-0,40; peça 62 Prato de faiança, pintura a azul, no centro as armas dos Mouras. 
Século XVII D.-0,40”; p.24 – “peça 63 Prato de faiança, pintura a azul e cor de vinho, no centro as armas dos 
Silvas. Marcado «Agostinho de Paiva 1691» (em rigor está marcado unicamente 169_). Século XVII D.-0,33; 
peça 64 Prato de faiança, pintura a azul e cor de vinho, no centro as armas dos Silvas. Século XVII D.-0,40; peça 
65 Prato de faiança, pintura a azul e cor de vinho, no centro uma figura de cavaleiro com trajo de século XVII 
(tem foto). Século XVII D.-0,29; peça 66 Prato de faiança, pintura a azul e cor de vinho, no centro duas figuras 
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ocorre no catálogo da Exposição de Arte Ornamental realizada em Braga em 

1965310, sendo a excepção dois pratos do tipo “desenho miúdo” cuja legenda 

da fotografia menciona “Louça de Lisboa (?) atribuída ao século XVI imitação 

da louça de encomenda da China”311. Houve, no entanto, algumas 

excepções, como a Exposição de documentos e obras de Arte relativos à 

História de Lisboa, realizada no Museu Nacional de Arte Antiga, em 1947, em 

cujo catálogo as peças de faiança mencionadas surgem já divididas entre 1ª 

e 2ª metade do século XVII312. No entanto, é notório, um renovar do interesse 

por estes objectos, como prova a Exposição de faianças artísticas 

portuguesas, cópias de originais dos séculos XVII a XIX e de ferros artísticos, 

realizada em Lisboa, em 1947313, ou a Exposição de Cerâmica Antiga 

                                                                                                                             
masculinas com trajes do século XVII, numa paisagem de aspecto oriental. Século XVII D.-0,34”; p.31 – “peça 
104 Boião de botica, de faiança, pintura a azul. Século XVII D.-0,269; peça 105 Malga de faiança, pintura a azul, 
datada 1621 (tem duas fotos). Século XVII D.-0,215”; p.32 – “peça 106 Gomil de faiança; pintura a azul e 
amarelo; datada: 1638. Século XVII D.-0,250”; p.39 – “peça 144 Manga de faiança, pintura a azul e cor de vinho, 
flores e paisagem oriental. Século XVII D.-0,27”. Cf. Catálogo da Exposição das Artes Decorativas dos séculos 
XVII e XVIII. Porto: Museu Nacional de Soares dos Reis, 1949, no âmbito do XVI Congresso Internacional da 
História da Arte, p. 16-39. 
310 É perceptível que o critério de escolha das peças procurou valorizar a porcelana da China (38), de Sèvres (18) 
ou de Saxe (2) e ainda manufacturas europeias como Manises (2) ou Holanda (1). No que respeita às produções 
portuguesas são mencionadas fábricas como a de Viana (14) ou Rato (1), sendo somente consideradas para o 
período que precede o início da manufactura industrial 7 peças: p. 14 – “peças 13/4 – Boiões de farmácia. Louça. 
Pintados a azul sobre fundo branco, representando as armas da Ordem de S. Domingos, encimadas por coroa 
real. Altura: 0,275mm” (fotografados); p.19 – “peça 119 – gomil de louça completo”; p. 19 – “peça 145 – prato de 
«aranhões»” (fotografado); p. 20 – “peças 146/7 – Pratos portugueses do séc. XVI com motivos chineses” 
(fotografados); p.24 – “peça 287 – boião de farmácia”; Cf. ARAÚJO, José Rosa de, Exposição de Arte 
Ornamental de Braga em 1965. Braga: Câmara Municipal, 1966, p. 14-24. 
311 Cf. ARAÚJO, 1966, p.36. 
312 São mencionadas 3 peças: p.59 – “peça 119 Prato de faiança. Tipo «símbolo chinês» (aranhões). Decoração 
a azul sobre esmalte branco. No fundo dois homens armados de espadas e punhais batem-se em duelo. Um 
terceiro, de costas voltadas, serve de árbitro. No horizonte uma cidade. No reverso da aba símbolos estilizados. 
Fabrico de Lisboa (?) – Meados do século XVII. Dimensões-diâmetro: 388mm. Pertence ao Exmo Senhor 
Ernesto Vilhena” [surge reproduzido no catálogo do leilão da colecção Ameal, com o n.º 1068, descrito na p.75 e 
fotografado no apêndice da publicação e que hoje integra a colecção Olmos de Cascais (cf. Fot. 1.3, p. 50)]; p.59 
– “peça 120 Prato de faiança. Decoração vegetalista com animais. No centro um homem trajando à moda da 
época, com capa, chapéu de plumas e espada. Em plano mais afastado uma casa com sua torre. No reverso da 
aba motivos vegetais. No fundo as letras P.R.ª. Fabrico de Lisboa (?) – Meados do século XVII. Dimensões-
diâmetro: 400 mm. Pertence ao Exmo Senhor Ernesto Vilhena”; p.59 – “peça 121 Prato de faiança. Tipo 
«desenho meudo». Decoração a azul forte e côr de vinho sobre esmalte branco. Na aba dois chineses, plantas e 
animais. No centro emoldurado por faixa barroca, um escudo com uma cruz saindo de uma româ e a palavra 
CARITAS. No reverso da aba motivos vegetalistas estilizados. Fabrico de Lisboa (?) – Meados do século XVII. 
Dimensões-diâmetro: 388mm. Pertence ao Exmo Senhor Ernesto Vilhena”. Cf. Exposição de documentos e 
obras de arte relativos à História de Lisboa, realizada no Museu Nacional de Arte Antiga, 1947, no âmbito das 
Comemorações do VIII Centenário da Tomada de Lisboa, p. 59. 
313 Cf. Exposição de faianças artísticas portuguesas, cópias de originais dos séculos XVII a XIX e de ferros 
artísticos, (prefácio de Luís Keil e D. Sebastião Pessanha). Lisboa: Museu Nacional de Arte Antiga, 1947. 
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Europeia e Oriental (séculos XVI - XIX) realizada no Palácio D. Manuel, em 

Évora, em 1956314. Nesta última foi notória a preocupação em documentar, 

através de fotografia, os objectos seiscentistas expostos315, em identificar o 

centro de fabrico das peças (invariavelmente Lisboa) e em definir 

cronologias316. 

 

Em 1951, no âmbito do XIII Congresso para o Progresso das Ciências, Maria 

Madalena Cagigal e Silva apresentou uma comunicação que procurou 

centrar nos referentes e interpretações dos motivos da faiança e azulejaria 

portuguesas, entre os séculos XVI e XVIII. É perceptível no texto que a 

autora segue algumas das propostas de José Queirós e as ideias de Santos 

Simões, que então começava a estudar o azulejo nacional. Considerava, 

assim, que a manufactura cerâmica de vidrado estanífero em Portugal datava 

de meados da centúria de Quinhentos, assinalando que as influências aí 

                                            
314 No texto de apresentação do catálogo, da autoria de Túlio Espanca, é referido “Num meio como o nosso, 
onde são raras as exposições periódicas e a ausência de uma secção de cerâmica no precioso Museu da Cidade 
é lacuna lamentável, uma exposição deste género reveste-se de particular originalidade“. O autor aproveita para 
tecer algumas considerações sobre a história da faiança em Portugal, nomeadamente, que “só tardiamente 
fabricou cerâmica de intenção artística, na 2ª metade do séc. XVI (...) Do contacto directo e constante dos nossos 
oleiros com este artigo proveniente do Celeste Império [porcelana] surgiu o fabrico da faiança lisboeta de nítida 
influência oriental, o diferenciado tipo «de desenho miúdo», na fórmula crítica, e toda a louça seiscentista dos 
estilos «cinco boninas», «pedras sonoras», «flor de trepadeira», «aranhões» e «arrendados»”. Nesta exposição 
já havia a percepção da “singular categoria da nossa cerâmica seiscentista barroca, agora de classe museológica 
internacional (...) aquela que nos interessa em particular, pelo seu mérito intrínseco, beleza decorativa e actual 
apreço, possa ser estudada e admirada por aqueles que, incredulamente descrêem da sua importância na 
História da Cerâmica Artística”. Cf. ESPANCA, Tulio, Exposição de Cerâmica Antiga Europeia e Oriental (Séculos 
XVI-XIX), 2.ª Exposição Temporária no Palácio de D. Manuel, Catálogo. Évora: Com. Mun. de Turismo, 1956, p. 
3-9. 
315 Em 29 números de catálogo, 13 estão fotografados (mais de 1/3), quando comparados com os restantes 52 
números de catálogo dos quais só 21 peças estão fotografadas (c. 2/5). 
316 Ainda que estas não sejam claras, pois as peças de “desenho miúdo” (6) surgem datadas entre finais do 
século XVI e a 1ª metade do século XVII; também os “aranhões” (4) surgem entre a primeira metade e o século 
XVII; as restantes tipologias assinaladas, algumas sem paralelo com a restante bibliografia, são enquadradas no 
século XVII: “imitação oriental” (2); “5 boninas e aranhões” (1); “5 boninas e pedras sonoras” (1); “3 contas” (1); 
“tipo barroco” (3). Só uma categoria surge assinalada para o final do século XVII: “influência chinesa azul” (1). As 
restantes peças não estão classificadas por tipos, sendo classificadas século XVII. Uma única peça merece um 
comentário mais detalhado, um pichel em forma de sereia (hoje na Fundação Carmona e Costa, inv. CER 89 (cf. 
Fot. 35, p. 329)), a propósito da qual menciona “Peça muito rara representando uma sereia da época 
renascentista, presumivelmente portuguesa, mas de nítida inspiração Talaverana, da oficina lisboeta onde se 
executariam os azulejos da igreja de São Roque, de Lisboa (Último terço do séc. XVI)”. Cf. ESPANCA, 1956, p. 
11-16.  
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presentes ultrapassam as da China317, equacionando quais e de que forma 

outras culturas (persa318 e indiana319) podem ser percepcionadas. No seu 

texto, Madalena Cagigal delimita a ideia de influência chinesa à estética, pois 

o desconhecimento, por parte dos oleiros portugueses, da simbólica320 dos 

motivos orientais circunscreveu a sua interpretação. Assim, a autora analisa 

elementos ornamentais321 e a sua organização nas peças322, para além da 

paleta empregue em Portugal, comparando-os com os da China.  

 

O texto de Armando Vieira Santos na colecção “Arte Portuguesa: As Artes 

Decorativas”, dirigida por João Barreira, é um dos mais abrangentes até 

então publicados323, com a excepção talvez da obra de José Queirós. É 

                                            
317 “Limitaremos o nosso estudo à escolha das cores e motivos decorativos empregados e, segundo todas as 
probabilidades, poucas ou nenhuma teria sido, no período considerado, a influência oriental na técnica da cor, 
vidrado e do esmalte (...) Os motivos decorativos, quase sempre deturpados, são de introdução chinesa, persa e 
indiana e, talvez algumas figurinhas, tenham sido tiradas da porcelana japonesa, como sejam, as figuras com 
sombrinhas (...) [que] se não vêem, porém, na porcelana china, servindo, pelo contrário, de motivos decorativos 
na cerâmica japonesa”. Cf. SILVA, Maria Madalena de Cagigal e, “Elementos para o estudo da influencia oriental 
na decoração da cerâmica portuguesa (séculos XVI-XVIII”, in XIII Congresso Luso-Espanhol para o Progresso 
das Ciências, Ciências Históricas e Filosóficas, [S.l.: s.n.], 1951, Tomo VIII, 7.ª secção, p. 573. Queremos 
agradecer a Paula Serrano, da Biblioteca do Laboratório Nacional de Energia e Geologia o ter-nos garantido o 
acesso a este texto. 
318 “A influência persa deve ter-se dado em ornatos de figuras humanas contrafeitas e aves com cabeças 
humanas que se vêem no fundo dos pratos”. Cf. SILVA, 1951, p. 574. 
319 “Podemos assim concluir que a influência indiana abrange todos os azulejos como a faiança utilitária 
portuguesa, constituindo motivos vegetalistas e animalistas em composições principais e secundárias. Nas 
últimas estão aliados a motivos de proveniência chinesa”. Cf. SILVA, 1951, p. 576. 
320 “Sob o ponto de vista simbólico, não houve influência chinesa visto toda a profusão de motivos que na China 
tem sempre o seu significado, o perder ao passar à cerâmica portuguesa, pelo total desconhecimento, por parte 
dos nossos artistas, do simbolismo chinês. (...) Em motivos principais ou secundários, tirados da própria cerâmica 
ou então dos tecidos (...) os ornatos chinas da cerâmica portuguesa eram, no seu país de origem, símbolos 
religiosos”. Cf. SILVA, 1951, p. 576-577. 
321 “Constituem motivos figurados: humanos e animais, motivos vegetais, motivos geométricos e motivos mistos, 
compreendendo nestes últimos uma deturpação das cabeças de Ju-i, o ceptro dos altos funcionários chineses, 
(...) É possível que os enrolamentos vegetais de certos vasos e pratos (...) sejam deturpações do enrolamento 
chinês e são igualmente uma adaptação portuguesa de motivos chinas, as flores que dentro de losangos formam 
uma decoração tão característicamente chinesa”. Cf. SILVA, 1951, p. 576-577. 
322 “A influência chinesa não se limitou a uma contribuição de motivos, mas verificou-se na sua própria 
disposição. (...) O respeito pelo número par, verificado ainda nos mesmos pratos e a alternância dos motivos são 
também chinas, (...) do mesmo modo, o costume de ornar o reverso dos partos com desenhos muito simples, 
rudimentares, na faiança portuguesa, dentro ou não de cercaduras geométricas nos veio da China”. Cf. SILVA, 
1951, p. 578. 
323 O trabalho reflecte acerca da manufactura da olaria primitiva à produção contemporânea do autor (ainda que 
muita desta esteja presente como ilustração e não comentada), passando pelo fabrico de porcelana. O esquema 
de reflexão segue, entre outros, as propostas de José Queirós e de Gustavo de Matos Sequeira, empregando 
deste último extensas citações. Cf. SANTOS, Armando Vieira, “A Cerâmica em Portugal”, Arte Portuguesa: As 
Artes Decorativas (dir. João Barreiro), Lisboa: Edições Excelsior, [s.d.] [década de 1950]. Vol. I. 
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perceptível a preocupação do autor em fazer um ponto de situação face ao 

que se conhece acerca do assunto, referindo de forma sistemática artigos 

diversos que lhe permitem contextualizar o tema324. O texto tem um carácter 

documental e sem preocupação de estabelecer cronologias mais exactas 

para as peças associadas ao século XVII325, classificadas de forma 

generalista nas fotografias que ilustram a obra326. O autor demonstra algum 

cepticismo nas classificações tipológicas existentes327, pois “são um tudo 

nada arbitrárias e, por isso mesmo, bastante discutíveis, variando conforme 

os critérios pessoais que orientam os diversos ceramógrafos. (...) além disso 

as imitações que fizeram sucessivas gerações de oleiros, já em épocas 

                                            
324 “A finalidade do nosso estudo não é a de debatermos ou tentarmos resolver assunto tão delicado e de tal 
complexidade como este, limitamo-nos, portanto, a apresentar as diferentes hipóteses que até agora têm surgido 
tendentes a esclarecê-lo”. Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 172. Por vezes, coloca opiniões contraditórias, 
como ocorre na referência ao texto do Sumário das Notícias de Lisboa, de 1551, onde são contabilizados 
artífices ocupados com a actividade oleira em Lisboa, mas cujos números são contestados por Vergílio Correia 
nos seus Oleiros quinhentistas de Lisboa, quando trabalha os dados referenciados pelo Livro de Lançamento da 
Cidade de Lisboa, mencionando um grupo muito mais reduzido de oleiros. Apesar deste confronto, Vieira Santos 
não define nenhuma posição relativa ao assunto. SANTOS, [década de 1950], p. 142. Numa outra passagem 
menciona que a designação de “fornos de louça de Veneza”, que a maioria dos autores vê como produzindo 
louça à maneira da majólica italiana ou pelo menos faiança fina, é, tal como refere Santos Simões, um novo tipo 
de forno que veio substituir o tradicional “moiro” para garantir melhor cozedura, pastas mais duras e maior 
percentagem de estanho. Isto não significa necessariamente uma alteração na estética da louça então produzida. 
Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 156. Podemos ver citados, para além de José Queirós e Gustavo de Matos 
Sequeira: Vergílio Correia, Alexandre Herculano, Charles Lepierre, Teixeira de Carvalho, Carolina Michaëlis de 
Vasconcelos, Luís Augusto de Oliveira, Amorim Girão, Ellen Semple, Ramalho Ortigão, António Augusto 
Gonçalves, Joaquim de Carvalho, Joaquim de Vasconcelos, Luís Keil, Santos Simões, Vitorino Magalhães 
Godinho e Freire de Oliveira.  
325 Parte do texto (das páginas 178 a 189) debruça-se acerca da problemática dos “tipos” que os diversos autores 
criaram para permitir encontrar uma lógica organizativa na estética da produção cerâmica nacional da época. 
Armando Vieira Santos, aliás, revela bom senso no modo como expõe as fragilidades de várias destas 
nomenclaturas, que muitas vezes na ambiguidade das suas características, confundem mais do que auxiliam. 
Percebe-se que os três autores principais a que recorre são José Queirós, Luís Augusto Oliveira e Matos 
Sequeira. De Luís Keil lamenta “que este ceramógrafo não nos tenha deixado um texto definitivo do assunto, da 
maior utilidade, sem dúvida, para todos os interessados, tanto investigadores e eruditos como coleccionadores 
particulares”. Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 180. 
326 Há, por vezes, informações mais detalhadas nas imagens de algumas peças, do que no texto, como, por 
exemplo, na p. 130 a referência à influência italianizante num prato; na p. 134 a peça surge datada de meados do 
século XVII, sem razão aparente; ou na p. 135 o prato tem uma proposta de datação entre o séc. XVI / XVII. Cf. 
SANTOS, [década de 1950]. 
327 “As subtilezas interpretativas desenvolvidas pelos diversos ceramógrafos a respeito da definição deste “Tipos” 
da nossa Faiança, são suficientemente reveladoras da grande complexidade e extrema delicadeza do assunto; 
apresentamo-las aqui, propositadamente, para que os leitores verifiquem como é difícil estabelecer em tal 
matéria pontos de vista concordantes e regras bem definidas”. Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 182. 
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posteriores, dos ‘Tipos’ mais apreciados, vieram contribuir para aumentar a 

confusão”328.  

O texto visita todas as questões que foram preocupando os estudiosos ao 

longo do tempo: as marcas possessórias329; as influências da majólica 

italiana330, das faianças espanhola331, árabe332 e holandesa333, e da 

porcelana da China, perceptíveis na produção nacional334; os consumidores 

desta manufactura335; as cores que foram empregadas, os locais de 

produção ou ainda questões pouco claras ou que apresentam alguma 

fragilidade nas diversas argumentações publicadas, como a criação 

seiscentista de faiança portuguesa.  

                                            
328 Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 180/181. 
329 Nas quais estabelece uma aproximação com as majólicas italianas, onde também é possível encontrar os 
nomes dos encomendantes ou da pessoa a quem o objecto se destinava. Relativamente ao número elevado de 
peças que nomeiam religiosos, especialmente mulheres, estabelece a hipótese de se tratar do enxoval das 
monjas que, ao entrarem no convento, transportavam para o seu interior peças utilitárias (no que segue a opinião 
anteriormente expressa por Teixeira de Carvalho, na sua A cerâmica coimbrã no século XVI, de 1921), mas se a 
sua fortuna o permitisse também objectos ostentatórios. Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 155. 
330 A questão de italianos a trabalhar em Portugal parece ser um tema importante para o autor. Ainda que refira 
as argumentações anteriores, que a louça produzida não apresenta os meio-tons da majólica italiana, o que 
inviabilizaria essa presença em território nacional – aspecto que cai por terra quando se observa a azulejaria 
coeva da Quinta da Bacalhoa, da Igreja de São Roque ou o painel de N. Srª da Vida da Igreja de Santo André –, 
mas chama a atenção para o mecenato de D. João II, o envio de pensionistas para Itália e a existência de uma 
feitoria de Veneza, em Lisboa, na primeira metade do século XVI. Cf. SANTOS, [década de 1950]. 
331 No que se refere aos elementos espanhóis prossegue as ideias de Matos Sequeira, mencionando que “valia a 
pena definir com maior exactidão quais foram as consequências mais importantes dessa influência, estudo que 
ainda não foi realizado a sério por nenhum dos nossos ceramógrafos”. Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 158. 
332 “Foi nas olarias de Talavera afirmam alguns ceramógrafos que nasceu uma Cerâmica verdadeiramente 
espanhola (...) porém a influência mais ou menos directa da Cerâmica Árabe era dominadora”. Cf. SANTOS, 
[década de 1950], p. 158. No entanto chama a atenção para o facto da “imitação da louça da China feita pelos 
oleiros talaveranos nunca atingiu um nível que se assemelhasse ao atingido pelas imitações realizadas pelos 
nossos oleiros”. Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 159. 
333 Apresentando as ideias de Matos Sequeira, que via nas peças de influência oriental uma distinta filiação na 
produção de Delft, Armando Vieira Santos contraria esta ideia, excepção feita às peças que foram designadas 
“desenho miúdo”, em que ambos partilham a ideia que poderá ter essa filiação. O problema que não foi resolvido 
por nenhum dos autores é o da data de manufactura das peças com esta designação, mas que ambos 
consideram ser das primeiras produzidas em Portugal, pelo seu claro referente oriental. Cf. SANTOS, [década de 
1950].  
334 No entanto, chama a atenção para o facto “os nossos oleiros, de facto, não se limitaram a copiar servilmente a 
Louça da China chegada ao País, antes foram buscar a essa louça os elementos decorativos de maior interesse, 
os quais, depois, combinaram com elementos decorativos já habitualmente usados por eles próprios, criando 
assim um tipo especial de Faiança artística, em cujo fabrico se mostraram exímios”. Cf. SANTOS, [década de 
1950], p. 163. 
335 Contrariando a opinião de Matos Sequeira que considerava a produção de faiança destinada a uma camada 
pouco enriquecida e para locais de serviço (cozinhas, tabernas...), Armando Vieira Santos aponta a qualidade 
destas e que “se as “louças da Índia” podiam entrar livremente nas casas dos fidalgos ou burgueses 
endinheirados, também lá não faziam má figura bastantes peças que as imitavam, fabricadas pelos nossos 
oleiros”. Cf. SANTOS, [década de 1950], p. 177. 
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Na senda do texto de Armando Vieira Santos e considerando que pouco se 

avançara no conhecimento da manufactura cerâmica portuguesa foi 

publicada, em 1956, uma reflexão, por Reynaldo dos Santos, acerca da 

produção de faiança no século XVI336, partindo das representações 

encontradas na denominada pintura dos “Primitivos portugueses”337. Da 

observação de 19 peças reproduzidas nestas pinturas, o autor conclui que 

são italianas (5); espanhola (1); ou mesmo porcelana (1), considerando, no 

entanto, algumas (12)338 como devendo ser de origem portuguesa e da 

primeira metade do século XVI339. 

 

Em 1960 Reynaldo dos Santos prossegue, no seu texto Faiança portuguesa 

dos séculos XVI e XVII340, a tentativa de provar a existência de uma 

produção florescente e requintada de faiança Quinhentista em Lisboa a partir 

dos objectos reproduzidos nos “Primitivos portugueses”..As peças que o 

autor menciona podem apresentar formas da olaria tradicional que integram, 

por vezes, elementos moldados – como as chamadas tigelas de orelhas (ou 

escudelas), por terem duas pegas junto ao bordo – mas que surgem, 

aparentemente, com vidrado estanífero e decorações simples a azul (barras, 

                                            
336 “O estudo da faiança portuguesa no século XVI está longe de estar esclarecido apesar dos numerosos 
ensaios e discussões. O problema, analisado à luz de puras opiniões pessoais e citações eruditas da respectiva 
bibliografia, não avança um passo. O melhor meio de o esclarecer é voltar à análise dos elementos essenciais, 
isto é, do estudo comparativo dos espécimens ou das suas reproduções nos quadros. (...) Não o fazemos com a 
ambição vã de resolver um problema ainda incerto, mas apenas com a intenção de fornecer um dos elementos 
que podem contribuir para o documentar e esclarecer”. Cf. SANTOS, Reinaldo dos, “A Faiança do século XVI nos 
Primitivos Portugueses”, Panorama: Revista portuguesa de Arte e Turismo, III Série, N.º 4, (Dezembro de 1956), 
p. 4. 
337 “As reproduções de faianças nos nossos primitivos têm sido muito sumariamente analisadas, donde o não 
aproveitamento dum elemento que poderia, pelo estilo, levar a uma identificação e pela data a uma cronologia”. 
Cf. SANTOS, 1956 p. 4. 
338 São peças com formas simples, baseadas na olaria: escudela de orelhas (3), tigelas (2), jarros (2), jarra (1), 
potes (2). As duas peças que perfazem o número de 19 analisadas por Reynaldo dos Santos são em barro 
vermelho. 
339 O autor argumenta “não é menos natural que os outros modelos mais simples, de carácter mais popular, sem 
o requinte de estilo que caracterizava a cerâmica daqueles paises, sejam portuguesas. Tanto mais que enquanto 
as faianças estrangeiras figuram isoladas, as que supomos portuguesas acompanham-se quase sempre doutras 
peças, vidros, barros, colheres, facas (...) elas são um dos argumentos mais sugestivos da existência de uma 
faiança portuguesa já na primeira metade do século XVI, período em que a sua história era obscura e a 
fabricação duvidosa”. Cf. SANTOS, 1956 p.11. 
340 Cf. SANTOS, Reinaldo dos, Faiança Portuguesa, séculos XVI e XVIII. Porto: Livraria Galaica, 1960, p. 10-49. 
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faixas ou pontos e outras) e objectos de manufactura e decoração eruditas, 

de tipo italiano. Ainda que Reynaldo dos Santos coloque a hipótese destas 

últimas poderem ter origem italiana, pondera uma produção nacional para as 

mesmas, devido à existência dos “fornos de louça de Pisa ou Veneza341” na 

Lisboa de Quinhentos342.  

No seu texto, o autor retoma uma série de ideias já avançadas, entre outros, 

por Luís Augusto de Oliveira343, Teixeira de Carvalho, Joaquim de 

Vasconcelos344 e Luís Keil, respondendo, por vezes, a questões avançadas 

por estes. Um dos aspectos mais importantes desta reflexão, para além da 

profusão de imagens que permitem ao leitor acompanhar o discurso, é a 

proposta de uma cronologia para classificação das peças, empregando 

dezassete objectos datados entre 1621 e 1694, contrariando assim alguma 

da sistematização de José Queirós e de Augusto Cardoso Pinto, na 

Exposição Ulissiponense de 1936345. O método empregue por Reynaldo dos 

Santos para o estudo da “faiança portuguesa dos séculos XVI e XVII (...) 

abrange quatro períodos: o primeiro compreende as faianças inspiradas 

essencialmente em temas chineses; o segundo agrupa já peças com 

                                            
341 A referência remete para o texto de Frei Nicolau de Oliveira, de 1620, mencionado pela primeira vez no 
catálogo de Joaquim de Vasconcelos e Marques Gomes, aquando da Exposição Distrital de Aveiro de 1882. Já 
Luís Augusto de Oliveira e, posteriormente, Gustavo de Matos Sequeira chamaram a atenção para uma série de 
elementos italianizantes, quer ao nível da pintura, quer da decoração, no que Reynaldo dos Santos avança com 
a proposta alargando-a a outras peças.  
342 Menciona peças que considera exemplares deste tipo de manufactura, nomeadamente dois potes de quatro 
asas (no Museu de Viana do Castelo (MVC, inv.482 (cf. Fot. 27.1, p. 317)) e na Casa-Museu Guerra Junqueiro, 
Porto, inv.C-154 (cf. Fot. 27.2, p. 317)) e cinco pratos inspirados em modelos de ourivesaria (três no MNAA, inv. 
2433, 2294 e dois no MVC, inv.420, 465 (cf. Fot. 43, p. 340)). Na sua maioria, são peças com decoração de 
azuis e amarelos de ferro e antimónio e contorno a manganês, hoje considerados da 2ª metade do século XVII. 
Por outro lado, ainda que esquemática, uma das figuras representadas, um homem, traja uma indumentária mais 
associável a este período que ao século XVI. 
343 Nomeadamente que a produção classificada como “desenho miúdo”, devido à sua forte componente 
orientalizante, seria produto do século XVI, por directa inspiração na porcelana da China que então chegava em 
grande quantidade ao Porto de Lisboa. Para Reynaldo dos Santos a decoração “desenho miúdo” vai beber a sua 
influência à porcelana chinesa do reinado de Wan-Li (1573-1619).  
344 Especialmente quando este autor refere o estudo de Oswald Crawford, no que se refere à primazia da 
decoração orientalizante na faiança portuguesa, quando comparada com a holandesa. 
345 Seguindo as terminologias adoptadas: para o primeiro período – surgem as peças italianizantes e as 
decorações muito coladas ao referente oriental (“aranhões”, “desenho miúdo”, o que iremos denominar 
“islamizantes”); segundo período – os temas em que motivos orientais surgem associados a temas europeus, 
figuras ou brasões; no terceiro período – os motivos tendem as ser pintados de forma mais sumária; no último 
período – surgem decorações conhecidas como “contas” e “rendas”, para além de alguns elementos de um 
Renascimento tardio.  
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decoração mista, parte chinesa, parte portuguesa; no terceiro, os temas 

chineses simplificados no desenho de origem traduzem uma decadência na 

interpretação com carácter quase popular; no último desaparece a influência 

chinesa e os temas exclusivamente nacionais anunciam a transição para o 

século XVIII” 346. Para além dos dados objectivos347, fornecidos pela datação 

das peças, o texto considera ainda os elementos decorativos 

orientalizantes348 e aspectos morfológicos das peças como passíveis de 

datação mais recuada, nomeadamente ao século XVI349. 

 

Em 1966 Arthur de Sandão publica as Singularidades da faiança 

portuguesa350 onde prossegue as propostas de Reynaldo dos Santos, no que 

diz respeito às classificações cronológicas para os séculos XVI e XVII, e de 

José Queirós, no que se refere às manufacturas de Oitocentos351. 

                                            
346 Cf. SANTOS, 1960, p. 18. 
347 Uma nota importante é a menção a um prato do MNAA (inv. 92), onde refere a existência, no verso, de um 
monograma LA, que poderia corresponder a uma assinatura do artista. Trata-se de um motivo esgrafitado, que 
também pode ser lido como IA acompanhado de um quadrifólio também esgrafitado (cf. Fot. 63, p. 368). Cf. 
SANTOS, 1960, p. 21. 
348 O autor não considera relevante o aspecto da cor na cronologia das peças, excepto quando empregam 
amarelos de antimónio e ferro, que propõe caracterizem objectos do século XVI. O facto de surgirem contornos a 
azul e outros a manganês não serviu para fazer distinções nas datações propostas. 
349 Ao longo do texto é perceptível a preocupação do autor com o que terá sido manufacturado em Lisboa na 
centúria de Quinhentos. Observando peças com formas que se encontram na pintura desta época, Reynaldo dos 
Santos propõe uma série de datações, esquecendo a persistência dos modelos da olaria tradicional que tendem 
a prolongar formas em períodos de longa duração.  
350 Provavelmente no rescaldo da Primeira Exposição Evocativa da Farmácia Antiga, realizada na Faculdade de 
Farmácia da Universidade do Porto, em 1962, acerca da qual escreveu Carlos Silva Lopes, no Primeiro de 
Janeiro de 12 de Março de 1967, “Conservo o respectivo Roteiro – em 18 folhas datilografadas [a que, 
infelizmente não conseguimos ter acesso] e reproduzidas ao duplicador – e sempre que a ele recorro lamento 
que as circunstâncias não tivessem permitido publicar um catálogo impresso e ilustrado”. Refere ainda a 
propósito que “Ao contrário do que tantas vezes me sucede, a impressão que dessa exposição colhi foi muito 
superior à que esperava (...) precisamente o de permitir aos visitantes uma antevisão miniatural do que poderá 
ser um dia o nosso Museu Monográfico da Farmácia”. Cf. LOPES, 2004, p.39-40. 
351 É um texto de síntese do que se publicara de mais importante, mas com pouco espaço dedicado às 
manufacturas anteriores às fábricas pombalinas, ainda que o autor introduza elementos de reflexão novos como 
o que se refere ao gato do Museu Municipal de Viana do Castelo, inv. 483 “valioso exemplar dos fins do século 
XVI [na legenda da fotografia refere ser de “fins do séc. XVII” trata-se provavelmente de uma gralha, pois deveria 
querer dizer séc. XVI], representando um gato assente sobre almofada, com aparência de ter sido tampa de 
caixa, nas típicas cores daquele período – azul e amarelo. A modelação exótica, com pormenores pouco 
apropriados, sugere inspiração híbrida, nomeadamente as circunferências espiraladas em ponteado de girassol 
(cf. Fot. 29.5, p. 315). (...) o curioso aquamanil do século XVII [na legenda da fotografia refere ser “trabalho inicial 
do séc. XVII”] criação de fábula, todo decorado em azul vivo, translúcido, conjugando elementos dispares, 
quiméricos, a lembrar detalhes arquitectónicos medievais, como os esculpidos nas edificações cívicas de Rouen 
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No ano seguinte, Sandão publica novo artigo, analisando a manufactura 

cerâmica para as antigas boticas portuguesas352. Neste texto é já evidente a 

tentativa de definir uma estrutura de datação353 e estabelecer relações 

formais com peças similares de origem europeia coeva354. Os objectos com 

heráldica religiosa355 ou as armas reais356 pintadas, destinados a boticas, 

merecem-lhe um comentário especial.  

 

No influente texto The art of Portugal, 1500-1800, Roberth Smith analisa a 

produção cerâmica portuguesa com um distanciamento que nem sempre 

                                                                                                                             
ou os seus similares nas catedrais do mundo ocidental” (cf. Fot. 29.5, p. 322). Cf. SANDAO, Artur, 
“Singularidades da Faiança Portuguesa”, Colóquio, N.º 37, (1966), p. 44. 
352 “Os protótipos essenciais na botica nacional – vaso ou manga e boião ou pote – documentam o seu pleno 
exercício. O primeiro, cilíndrico e esguio, ligeiramente convexo, base reentrante e simétrica com o bocal 
rebordado para fora; o boião, piriforme, de variável capacidade e, pela semelhança, alcunhado balão, em menor 
número no arsenal boticário. Paralelamente, a caneca campaniforme, arcaica, com aro fechado sobre o bico 
adossado ao perfil, dava, como medidora e do mesmo modo que o pichel ou botijo dotado de boca trifurcada, o 
conveniente derrame em fio. Constituem ainda elemento apropriado as garrafas legendadas, seu único pormenor 
decorativo, conquanto os exemplares de excepção sejam embelezados em toda a superfície”. Cf. SANDAO, 
Artur, “Cerâmica da antiga botica portuguesa”, Colóquio, N.º 45, (1967), p. l2. O autor lamenta: “Encontram-se 
infelizmente dispersas as séries de vasilhame das antigas boticas conventuais e as restantes de casas 
hospitalares ou particulares, sequentemente mantidas até fins do século transacto ou mesmo muito além dele. 
Exemplo do desbarato generalizado representa a venda efectuada em 1891 pela Mesa da Misericórdia de Viana 
do Castelo, em que «148 vasos grandes e pequenos renderam 68.110 reis» [informação retirada, de acordo com 
a nota de rodapé assinalada no texto, “Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Viana do Castelo / vol. N.º 341 
do Catálogo, p. 178”], sendo então principais arrematantes os categorizados ceramógrafos Guerra Junqueiro, 
Prof. Serafim Neves, Dr. Luís de Oliveira e Dr. Luís Monteverde da Cunha Lobo. Não é conhecido hoje conjunto 
português completo in situ”. Cf. SANDÃO, 1967, p. l0. 
353 Ainda que a mesma não seja muito perceptível no texto e menos ainda nas legendas das imagens. 
354 “A consequente acção decorativa limita-se a espartilhar no delineado total ou parcial das peças singela 
monocromia azul, incompatível portanto com o orgíaco colorido e esplendor concepcional daquelas paragens 
[peças produzidas em Cafaggiolo, Deruta, Faenza, Urbino, Veneza]. Apenas é notória determinada semelhança 
nos gargalos e convexidade dos exemplares tubulados do século XVII, elo hereditário islâmico e levantino de 
Rodes, Paterna ou Manises (...) a cerâmica lusitana de seiscentos – e a de botica assinala-se no segundo quartel 
– oferece um primor decorativo que o fabrico posterior, menos perfeito e aviltado, induz a julgar o pior como 
primitivo. Mas as datas inscritas, heráldica e legendas possessórias balizam os períodos e, em certa medida, a 
própria ressonância das formas menos usuais. Neste caso, canecas e pichéis, de feitio congénere às do 
quinhentismo hispânico, em prata, e garrafas de longo gargalo implantado no bojo cilíndrico ou esférico, 
assimilam moldes arcaizantes na época e na galénica portuguesa”. Cf. SANDÃO, 1967, p. 10.  
355 “A heráldica monástica, como emblema habitual dos seus vasos, emoldurava-lhes cartelas em branco, a fim 
de aí colar dísticos do que continham. Tal particularidade denuncia facultativo emprego em botica e ucharia, tanto 
para guardar mel, geleias, manteigas, salgados, etc., como para os unguentos, os bálsamos e as ervas 
medicinais”. Cf. SANDÃO, 1967, p. l2. 
356 “Um raríssimo espécime com as armas de D. Luísa de Gusmão [são conhecidos três exemplares, mas o aqui 
referenciado deverá ser o do MNAA, inv. 5483 (cf. Fot. 212, p. 557)], vindo talvez do Convento de Stº Agostinho, 
em Xabregas, onde a Rainha se acolheu e faleceu, e outros mais existentes nas colecções do Museus de Arte 
Antiga, Soares dos Reis, Viana do Castelo e Atheneu Comercial do Porto, ostentando as armas reais e datas 
entre 1641-1681, destinavam-se, seguramente, a exclusivo uso da casa reinante ou, quando muito, a 
departamentos sob a sua hegemonia”. Cf. SANDÃO, 1967, p. l2. 
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acontecia com os autores nacionais, ainda que se aproxime de algumas das 

propostas de Reynaldo dos Santos. Reafirmando o desconhecimento acerca 

da produção anterior às fábricas pombalinas do século XVIII357, traça um 

paralelismo entre a imitação da “louça da China”358, feita pelos portugueses, 

e a que ocorreu no mesmo período na Pérsia, ambas antecedendo em cerca 

de cinquenta anos as manufacturas de Delft359. Por outro lado, caracteriza a 

decoração nacional mencionando a influência das produções espanholas360 e 

sugerindo que alguma desta se prolongou ao longo do século XVIII, como os 

temas designados “aranhões” e as “faixas de acanto”, este outrora 

denominado “barroco” 361. Robert Smith também refere alguma influência 

holandesa na produção nacional a partir de meados de Seiscentos362, assim 

como encontra explicação para a decadência da manufactura cerâmica 

nacional pela concorrência da louça da China, que volta a ter grande 

importação para Portugal, na primeira metade do século XVIII363. 

                                            
357 “Very little is known about the manufacture of faience, or fine glazed earthenware, in Portugal before the 
eighteenth century beyond the fact that Lisbon was the centre of production”. Cf. SMITH, Robert Chester, The Art 
of Portugal 1500-1800. New York: George Weidenfeld and Nicholson, 1968, p. 236 
358 “What they imitated was the blue-and-white Ming dynasty export ware, especially that of the reigns of the 
emperors Chia Ching (1522-66) and Wan Li (1573-1619). The results, though coarse by comparasion, are 
attractive and interesting because of the misunderstandings of Chinese painters’ conventions and the avoidance 
of certain favourite Oriental subjects such as fish and dragons and the choice of others never used in China like 
lions and rabbits, both of wich were traditional in Spanish ceramics. The earliest pieces are closesest to the Ming 
models (…) The flowers are, however, too stiff and symmetrical for a Chinese painter and the drawing too crude. 
(…) the painter has departed from Chinese custom, this time by not giving the bird’s feet sufficient substance to 
make them convincing. This tendency to reduce Oriental forms to a number of lines is a characteristic of 
Portuguese faience particularly evident in the handling of flowers, which often are represented by oval designs 
surrounded by lines that suggest a many-legged insect”. Cf. SMITH, 1968, p. 261. 
359 “This imitation coincided with a similar practice in Persia that produced the Kubācha ware of the early 
seventeenth century, and it preceded by at least fifty years the imitation of Chinese porcelain by the Dutch at 
Delft”. Cf. SMITH, 1968, p. 261. 
360 “a woman dressed in a farthingale, another European motif typical of the second period (c. 1640-70), is a 
common decoration of Catalan plates of the late sixteenth and early seventeenth centuries”. Cf. SMITH, 1968, p. 
261. 
361 Na transição do século XVII para o XVIII: “We now have pairs of fruits resembling pomegranates from which 
sprouts a device suggesting the Graeco-Roman palmetto leaf. These alternate qith a leaf surrounded by scrolls 
because it looks like a spider is traditionally called aranhão by the Portuguese. The same ‘open’ type of border 
(...) Another influence from the tiles of the very late seventeenth and early eighteenth century is the use of an 
ample border with acanthus frieze. The example chosen to illustrate this tendency is one of a group of Lisbon 
plates with large women’s heads of a fantastic, stylized design, a type of decoration that has precedents in both 
Persian and Catalan wares”. Cf. SMITH, 1968, p. 262. 
362 No final do século XVII, “A few more pieces, (…) have scenes of everyday life, painted in a caricatural fashion 
that recalls the Dutch-inspired tiles of the gardens of the Fronteira palace in Benfica”. Cf. SMITH, 1968, p. 262. 
363 “Although the first half of the eighteenth century was a time of supreme achievement in the history of 
Portuguese tiles, the faience of this period is scarce and of limited interest. (...) The native industry seems to have 
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Na senda do trabalho publicado por Reynaldo dos Santos, Bernardo Ferrão, 

no catálogo para a Exposição de Ambientes Portugueses dos Séculos XVI a 

XIX, realizada no Porto em 1969, consolida as classificações propostas por 

aquele ceramógrafo364 ajustando-as a peças inéditas365. A abordagem levada 

a cabo por Bernardo Ferrão é exemplar, descrevendo com cuidado os 

objectos, seguindo-se um comentário e, na maioria dos casos, uma 

bibliografia específica onde são enunciadas peças similares366, em que 

exposições estiveram ou mesmo a sua proveniência, as colecções a que 

pertenceram e a sua origem367. A exposição procurava uma convergência de 

objectos próximos, do ponto de vista cronológico, visando a recriação de 

espaços e vivências de quatro séculos em Portugal368. Se na datação das 

peças de botica a classificação é generalista, referindo o século e só muito 

                                                                                                                             
suffered in this period from the competition of Chinese export porcelain, which now entered Portugal in enormous 
quantities”. Cf. SMITH, 1968, p. 262. 
364 Por seguir a classificação de Reynaldo dos Santos, de cariz essencialmente estético, preterindo aspectos 
relacionados com a paleta empregue, algumas datações propostas são menos seguras. No entanto, produções 
como: “Monte Sinay”, associado a Lisboa e à primeira metade do século XVIII (peça 206, p. 120; peça 327, p. 
133); “rendas”, associado ao último quartel do século XVII (peça 117, p. 70; peça 205, p. 120), aranhões (peça 
202, p. 119) ou “faixa barroca”, também mencionado como “friso barroco” (peça 203, p. 119) ambos associados 
ao 3º quartel do século XVII estão dentro das cronologias que ainda hoje as situamos. Cf. FERRÃO, Bernardo, 
Exposição de Ambientes Portugueses dos Séculos XVI a XIX. Catálogo. Porto: Museu Nacional de Soares dos 
Reis, 1969. 
365 De entre estes destacam-se os dois “aquamaniles” (peças 16, p. 13 (cf. Fot. 29.4 e 5, p. 315)); o leão, que 
provavelmente teria a mesma função (peça 109, p. 66 (cf. Fot. 26.1, p. 317)) e a escultura de Nossa Senhora 
(peça 139, p. 82 (cf. Fot. 19, p. 306)). No comentário aos “aquamaniles” e à escultura o autor menciona objectos 
similares no país. Relativamente aos primeiros nas colecções Arthur de Sandão, Casa-Museu Guerra Junqueiro 
(ainda que numa morfologia diferente (cf. Fot. 28.1, p. 319)) e aquele que surgiu na Exposição Distrital de Aveiro 
de 1882, “considerado como possivelmente nacional por mestre Joaquim de Vasconcelos”. Relativamente à 
escultura menciona as peças no Museu Nacional de Soares dos Reis, em Óbidos, em Castelo de Vide e em Vila 
Nogueira de Azeitão. Cf. FERRÃO, 1969, p. 13, 66, 82. 
366 Recorrendo por vezes a catálogos de leilões para estabelecer afinidades, por exemplo, a peça 81, p. 50 ou o 
par 16, p. 13. Cf. FERRÃO, 1969. Referiu-se elogiosamente a esta metodologia Carlos Silva Lopes, num artigo a 
propósito desta exposição, publicado no Primeiro de Janeiro, de 15 de Junho de 1969: “indica-se honestamente 
ao leitor do catálogo a base em que assentou a atribuição do fabrico”. Cf. LOPES, 2004, p. 62. 
367 Exemplos desta metodologia podem ser encontrados na peça 59 (p. 38), referindo a sua presença na 
Exposição de Arte Portuguesa em Londres, 1955/1956; na peça 113 (p. 68), mencionando ter pertencido à 
colecção Arthur de Sandão ou a peça 139 (p. 82), indicando como origem da escultura uma fonte de Valongo (cf. 
Fot. 19, p. 306). Cf. FERRÃO, 1969. 
368 São mencionadas peças de faiança dos séculos XVI, XVII e inicio do XVIII nas: “Sala II – Câmara do final do 
século XVI / início do século XVII” (5 peças); “Sala III – Câmara de aparato do século XVII” (4 peças); “Sala IV – 
Câmara do século XVII com alcova” (9 peças); “Sala V – Oratório com representação de Arte Sacra dos séculos 
XVII e XVIII” (1 peça); “Sala VI – Arte sumptuária da transição do século XVII / XVIII” (1 peça); “Sala VII – 
Cozinha com recheio provinciano dos séculos XVII a XX” (7 peças); “Sala VIII - Botica com elementos dos 
séculos XVII a XIX” (53 peças). Cf. FERRÃO, 1969. 
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raramente especificando possível origem lisboeta ou coimbrã369, nos 

restantes objectos há uma preocupação criteriosa de estabelecer cronologias 

mais afinadas, justificando mesmo algumas delas.  

É também sensível a preocupação do seu autor, Bernardo Ferrão, em expor 

morfologias raras, demonstrando a versatilidade da cerâmica portuguesa370.  

 

No mesmo ano de 1969, por ocasião da Iª Exposição de Antiquários, 

realizada no Ateneu Comercial do Porto, Arthur de Sandão redige uma 

pequena introdução à colecção de faianças reunidas nesta instituição. Para 

além do elencar das manufacturas setecentistas das peças que integram 

esta colecção e da chamada de atenção para as mais importantes que aí se 

encontram371, talvez o que mereça maior destaque neste texto seja a 

menção aos mais importantes coleccionadores do Norte do País372. 

                                            
369 Percebe-se, aliás, alguma hesitação nestas atribuições, onde por vezes as peças surgem assinaladas “séc. 
XVII-XVIII (fabrico de Lisboa?)”, como ocorre na peça 270, p. 147. O comentário na peça 127, p. 74, que 
menciona poder ser coimbrã, atesta um cuidado pedagógico na classificação dos objectos, ao referir ter já sido 
“integrado na família da faiança antes atribuída ao Prado e ao séc. XVIII”. Cf. FERRÃO, 1969. Esta atitude é, 
aliás, elogiada por Carlos Silva Lopes no mesmo artigo do Primeiro de Janeiro de 15 de Junho de 1969: “é 
avultado, no conjunto da faiança apresentada, o número de peças que no catálogo não têm indicação do centro 
cerâmico produtor. (...) Um ceramógrafo de grande categoria, infelizmente desaparecido, mostrou como é 
precária a identificação de peças cerâmicas não marcadas (...) Refiro-me a Augusto Cardoso Pinto”. 
Exemplificando as possibilidades de erro refere “um prato – exposto na sala VI – no qual se vê o escudo dos 
Carmelitas calçados, encimado por coroa real. Se este prato não tivesse pintada, junto ao brasão, a data de 1752 
ninguém o julgaria do século XVIII, mas do anterior”. Relativamente à classificação “Monte Sinai”, em detrimento 
de “Prado”, assinala “direi que a classificação me parece indubitavelmente preferível à que era dada, há meio 
século, a exemplares com decoração do mesmo tipo, classificação que os fazia saltar das olarias lisboetas para 
uma hipotética fábrica da região de Braga”. Cf. LOPES, 2004, p. 61, 63-64. 
370 Algumas destas peças são classificadas como século XVI, 1ª ou 2ª metade (peça 11, p. 10 – ainda que 
interrogada - e peça 12, p. 11, respectivamente), numa preocupação na linha do que propusera Reynaldo dos 
Santos. Se o carácter italianizante da primeira poderia justificar esta classificação, a segunda (uma pequena 
travessa branca, com a heráldica carmelita) só deve à sua morfologia de ourivesaria a datação proposta. Uma 
peça similar em termos decorativos (peça 182, p. 108), por se encontrar datada de 1752, merece do autor o 
comentário “que o coloca em época bastante posterior à que, pelas características, lhe seria atribuível”. 
Curiosamente, a escultura 139, p. 82, que Ferrão estabelece pertencer a uma genealogia relacionada com as 
majólicas italianas, tem uma cronologia mais generalista – século XVII – pela sua proximidade com a azulejaria 
de padrão.  

371 Merece-lhe particular destaque “Um espécime do século XVII – boião periforme, facetado lateralmente 
em quatro sectores planos – inscreve as armas régias de Portugal com a data de 1681 [na peça inv. ACP-C47, a 
data inscrita é 1641, cf. CALADO, Rafael Salinas; FERNANDES, Isabel; REIMÃO, Rute; RIBEIRO, Manuela, 
Faiança Portuguesa do Ateneu Comercial do Porto. Porto: Ateneu Comercial, 1997. [Catálogo], p. 29], entre a 
delicada estilização total da superfície com fauna exótica e desenho barroco”. Cf. SANDAO, Artur, “As faianças 
do Ateneu”, 1ª Exposição de Antiquários. Porto: Ateneu Comercial, 1969, p. 16-17. 
372 Para além de coleccionadores como Vieira Pinto, José Gaspar da Graça, João Allen, James Forrester, 
Bernardo Ferreira, João Baptista Ribeiro, Augusto Luso, Luís Woodhouse, os Carranca e os Van Zeller, destaca 
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Em 1971 foram publicados os dois volumes da Azulejaria em Portugal no 

século XVII, de João Miguel dos Santos Simões, que, apesar de centrados 

nos temas da cerâmica de revestimento, referem elementos importantes para 

o estudo da faiança de uso produzida em Lisboa. No seu texto, o autor 

secundariza a manufactura de objectos face à do azulejo373, referindo – na 

continuidade dos trabalhos de Vergílio Correia – a presença em Lisboa de 

oleiros flamengos, ainda em finais do século XVI374, e ponderando as 

denominações das actividades que surgem nos documentos375. Refere, pela 

primeira vez, diferenças constitutivas nas pastas empregues na louça e no 

azulejo376 e retoma a interpretação para a expressão “fornos de Pisa” ou 

                                                                                                                             
no domínio do coleccionismo da faiança o nome de António Moreira Cabral (cuja colecção integra hoje o acervo 
da Câmara Municipal do Porto, no Museu Nacional de Soares dos Reis). Cf. SANDAO, 1969, p. 15-16.  
373 “ao passo que lá fora – Itália, França e Flandres, onde a cerâmica decorativa igualmente se desenvolveu -, a 
produção de louça fina acompanha, se não suplanta, o nível artístico daquela ou seja, que há como que uma 
constante estética e artística para toda a cerâmica – os artistas que pintavam louça eram os mesmos que 
pintavam azulejos (...) em Portugal, a par de maravilhosos azulejos policromos, de desenho correcto, alto sentido 
decorativo e perfeita execução técnica, encontramos uma louça, curiosa é certo, mas que se afasta notávelmente 
dos azulejos em muitos aspectos, particularmente nos temas ornamentais. (...) Não houve, pode dizer-se, «louça 
artística» em Portugal antes do século XVIII: o que nos ficou do século anterior e de fabricação portuguesa não é 
de molde a emparelhar artísticamente com o azulejo coevo. (...) a facilidade de obter a louça rica do Oriente que 
superava amplamente toda e qualquer produção nacional, por melhor que fosse. Os oleiros e louceiros de que 
nos falam os documentos e cronistas limitavam-se à cópia «em barato» dos exemplares que vinham da Índia, 
não sem emprestarem aos seus produtos certa graciosidade e até originalidade de formas e decorações, que os 
tornam sobremaneira atraentes. (...) O pintor de louça é um artista modesto, de acanhada imaginação e limitadas 
habilidades que, por via da regra, copia ou interpreta modelos estranhos como, por exemplo, os da louça chinesa 
do século XVII. O pintor de azulejo, pelo contrário, é um verdadeiro artista criador de pujante imaginação e capaz 
de conceber motivos decorativos à escala arquitectónica. (...) A louça, pelo contrário, sugeita-se em Portugal às 
formas tradicionais e a sua decoração, ainda que sugestiva e agradável, não tem o cunho e a qualidade artística 
que fez o renome da majólica italiana, da cerâmica de Talavera, das peças levantinas ou mesmo dos exemplares 
flamengos e franceses, fortemente italianizados”. Cf. SIMÕES, J. M. dos Santos, Azulejaria em Portugal no 
século XVII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1971. Vol. I, p. 36-37 e 39-40.  
374 Partindo dos Livro dos Regimentos da Cidade de Lisboa, de Duarte Nunes de Leão (1572) e do Livro e 
Lançamento do serviço...(1580). Cf. SIMÕES, 1971, vol.1, p. 38. 
375 Enumera algumas denominações: “oleiro de louça branca”, “mestre de malega branca”, “oleiro de málega de 
Flandres”. Refere ainda que “Só verdadeiramente a partir de cerca de 1630 se fazem diferenciações entre os 
vários misteres cerâmicos, passando a haver artífices altamente especializados na pintura do azulejo, separada 
agora da pintura da louça”. Cf. SIMÕES, 1971, vol.1, p. 38. 
376 “as análises das pastas utilizadas para a louça e para o azulejo acusam já nos meados do século XVII 
diferenças constitutivas expressas nas percentagens de barros gordos e sílica. O azulejo a partir do meado do 
século XVII apresenta uma maior percentagem de sílica (areia ou quartzo) do que a louça branca da mesma 
época. As propriedades físicas exigidas ao azulejo de revestimento eram diversas das da louça e, até como 
defesa económica, as pastas para aquele podiam ser mais baratas do que para esta”. Cf. SIMÕES, 1971, vol.1, 
p. 39. 
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“fornos de Veneza” que surge na documentação dos séculos XVI e inícios do 

século XVII377. 

 

Por ocasião da importante exposição de louça de botica, realizada na 

Biblioteca Nacional em Lisboa, em 1972, na qual a presença de objectos de 

faiança portuguesa assumiu um protagonismo no que se refere à função a 

que se destinavam, foi publicado um catálogo bilingue378, em que colaborou 

Arthur de Sandão. No texto de Introdução é mencionada a falta de 

diversidade morfológica das peças portuguesas destinadas à botica379 e a 

presença de motivos orientais380, mas no que se refere à cronologia dos 

objectos nada é adiantado381.  

                                            
377 Este assunto já havia sido apresentado por Santos Simões, anteriormente, em conferências, tendo sido citado 
por Armando Vieira Santos [cf. SANTOS, (década de 1950), p.156]. Refere Santos Simões: “Foi sem dúvida no 
meado do século XVI que se instalaram em Lisboa os primeiros «fornos de Veneza», também chamados «fornos 
de Pisa», capazes de cozer a louça vidrada com esmalte opaco branco, diferentes dos fornos «mouros», de 
chama directa, que se usavam – e se usam ainda – para a louça vermelha. Observa-se também que nessa 
época a distribuição geográfica dos dois tipos de fornos acusa um propósito diferenciador: no velho bairro «das 
Olarias», a norte do morro do Castelo de S. Jorge, estavam os oleiros «de vermelho», ao passo que os fornos 
«de Veneza» se situavam para as bandas do Mocambo (hoje Madragoa), Lapa e Pampulha”. Cf. SIMÕES, 1971, 
vol.1, p. 101. 
378 Ainda que muito específico, este é um catálogo importante, quer pelo número de peças reunidas – cerca de 
80 para a cronologia que estamos a reflectir – quer por esclarecer numerosas legendas nestes objectos, 
explicando a que se destinavam as preparações. Cf. “Exposição de faianças portuguesas de farmácia”, XXXII 
Congresso Internacional de Ciências Farmacêuticas. Lisboa: Biblioteca Nacional de Lisboa, 1972. 
379 Por diversas vezes é referido que as peças nacionais não possuem a exuberância e o requinte dos objectos 
criados para o mesmo fim em Itália, Espanha ou França. As peças portuguesas possuem três formas essenciais: 
boiões tubulares (grupo mais numeroso, que pode apresentar características diversas e que surge entre finais do 
século XVIII (?) e o XIX); boiões bojudos; e garrafas (o grupo mais raro e mais antigo). Na decoração, a paleta 
empregue nestes objectos é essencialmente o azul sobre branco, menos comum o contorno a roxo e, muito 
raramente e só como contorno de cartelas, o amarelo. Cf. Exposição de faianças portuguesas de farmácia, 1972, 
p. 12. 
380 Que, tal como Reynaldo dos Santos, o autor pondera terem começado a surgir em finais do século XVI. Em 
artigo publicado no Primeiro de Janeiro de 3 de Setembro de 1972, Carlos da Silva Lopes escreveu a este 
propósito que, “Algumas referências levam a suspeitar que os nossos oleiros dessa época, encantados com 
essas porcelanas, as copiaram e nelas se inspiraram. Mas tais referências somente autorizam presunções, mas 
não certezas absolutas. Caímos, assim, no campo do subjectivismo, que pode legitimar a apresentação de 
hipóteses de trabalho, mas com as reservas que a prudência ordena”. Cf. LOPES, 2004, p. 102.  
381 Percebe-se, aliás, alguma confusão nas classificações, dadas de modo generalista, por século, raramente 
enunciando o quartel a que poderão pertencer. Algumas peças “em tons de azul e vinoso” surgem também 
datadas do 1º quartel do século XVII (peça 32, p. 35). Uma das peças onde surge o emprego do contorno a 
amarelo na tarja, tem a cronologia “sécs. XVII-XVIII” (peça 47, p. 43). Algumas têm a referência a manufactura 
das “Olarias de Lisboa”, também sem razão aparente que as distinga das demais. Por vezes, ocorrem lapsos, 
como na peça 3, um boião marcado 1652, cuja cronologia surge como “sécs. XVII-XVIII” (p. 20). Cf. Exposição de 
faianças portuguesas de farmácia, 1972. No mesmo artigo do Primeiro de Janeiro de 3 de Setembro de 1972, 
Carlos da Silva Lopes referiu, a propósito da exposição, “a nossa faiança de botica inspirada na porcelana 
chinesa, talvez já fosse fabricada no último quartel do século XVI, (...) Assim, não tendo nós exemplares tão 
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Outro dos marcos na publicação de estudos sobre a cerâmica nacional 

ocorreu em 1976 com o primeiro volume da obra de Arthur de Sandão382, 

Faiança portuguesa, séculos XVIII-XIX383. Elencando a principal bibliografia 

então publicada384, o autor define na própria introdução deste estudo que na 

cerâmica portuguesa anterior à produção das fábricas só se conheceram 

duas realidades distintas: a faiança de Coimbra e a do “Monte Sinai”385. O 

autor pretende estabelecer paralelismos entre a morfologia de objectos de 

manufacturas arcaicas ou estrangeiras (italianas, levantinas) e peças 

portuguesas dos séculos XVII a XIX386, considerando que, embora “a génese 

[da manufactura de faiança] se localiza em tardio período do século XVI, só 

                                                                                                                             
requintados como os vasos farmacêuticos de majólica italiana e outros que fazem o orgulho de algumas nações, 
sempre nos coube a primazia do emprego de decoração chinesa nos vasos de farmácia das formas peninsulares 
mais usuais“. Um outro aspecto que o autor assinala é que “A decoração pintada nem sempre conduz à 
identificação do centro de fabrico, menos ainda da própria olaria, pois os pintores-ceramistas mudavam de oficina 
e de terra com facilidade. Pelo que respeita à pasta, também a indicação que possa resultar de uma análise tem 
valor relativo, sabido como é que o barro de uma região era misturado com outro, comprado às vezes muito 
longe, para assegurar a boa qualidade da louça”. Cf. LOPES, 2004, p. 102 e 104. 
382 Ainda que o autor, com alguma modéstia, refira “Sem devaneios de redescoberta mostraremos os modelos 
essenciais de Sete e Oitocentos, os de preclara expressão portuguesa, mesmo quando acusam inevitáveis 
sugestões estranhas ou na chefia técnica aflore a maturidade estilística de alheia origem. (...) Sem ambições de 
originalidade será ordenado o rol cronográfico dos artefactos, norma viável para apreço panorâmico, que, pela 
dispersão em museus e colecções particulares, nestas especialmente, impede o exame directo do conjunto. E a 
extensão da nossa faiança está longe de ser avaliada em diversidade e número produzidos. Houve o maior 
cuidado no compêndio das espécies que a grandeza numérica e qualitativa dificultava, sendo a reprodução 
colorida propósito essencial para, o mais sinceramente possível, as evidenciar (...) Não pretendemos doutrinar 
sobre o assunto, tampouco arbitrar autorias, inconsistentes quase sempre em labor anónimo como é o da 
cerâmica – sabendo-se que «os pintores e modeladores não assinavam» - salvo os casos de mestres 
documentados ou documentáveis e os reconhecidos na marcação das peças, em regra a par da inicial da 
fábrica.” Cf. SANDAO, Artur, Faiança Portuguesa: Séculos XVIII e XIX. Porto: Livraria Editora Civilização, 1976, 
Vol. I, p. 18-19. 
383 O autor não se compromete no título da obra com o estudo da faiança do século XVII, ainda que lhe dedique 
parte do I volume desta obra. 
384 Enunciando obras que não haviam sido referenciadas por autores anteriores, como: os Oleiros do Porto e d’ 
Além-rio, de António da Cruz, 1942; ou os Materiais para a História da Figueira nos séculos XVII e XVIII, de 
Santos Rocha, 1893. 
385 “Realidades distintas as separam [a faiança seiscentista e a produção fabril de Setecentos] havendo duas 
expressivas variantes de permeio: a coimbrã, de gosto arcaizante em prolongado fabrico local, e a de Monte 
Sinai, mantendo aspecto sediço de Seiscentos no entrelaçado fitomórfico de Setecentos, portanto a transição do 
sentir na viragem da época”. Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 18. O autor caracteriza estas produções nas p. 50-60. 
386 Proposta com raízes na obra de Emanuel Ribeiro, de 1927, e que leva o autor a considerar que a presença de 
peças de molde ou contramolde é mais tardia na manufactura cerâmica: “A forma rectangular, pouco frequente, 
talvez porque a sua feitura contraria a das peças rodadas, encontra-se em isolados exemplares do século XVII, 
(...) muito mais repetida, porém, no fabrico de Sete e Oitocentos. (...) De um modo geral a esbelta agilidade do 
trabalho de «roda» enfrenta o arranjo rectiforme e o das «peças de molde», aparecendo como mais recuado 
exemplo os contramoldados aquamanis com laivos renascentistas”. Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 30. 
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pode ser documentada com segurança desde começos de Seiscentos”387. 

Socorrendo-se da documentação e bibliografia, Arthur de Sandão traça com 

cuidado um percurso da produção cerâmica nacional388, estabelecendo 

raízes talaveranas na morfologia de peças portuguesas, como os aquamanis 

adiante denominados Cetus (cf. Fot. 29, p. 322); os potes de quatro asas (cf. Fot. 27, p. 

317), as talhas de grande porte, mas distinguindo a sua originalidade nos 

aspectos decorativos389. Assim, o autor propõe que os objectos com esta 

influência e as peças com feição mais renascentista e uma paleta com maior 

variedade policrómica serão aquelas que corresponderão à produção do final 

o século XVI (cf. Fot. 6). A fase seguinte seria caracterizada pelas peças de 

inspiração chinesa do período Wan-Li (1573-1619), a azul sobre branco, mas 

destacando os objectos ditos de “desenho miúdo”, com contorno a manganês 

que, para o autor, seriam a “porcelana de Lisboa” referenciada na 

documentação390. O terceiro período caracteriza-se, de acordo com o autor, 

nas manufacturas de “Monte Sinai”, identificadas por José Queirós, cuja 

produção se prolonga nos primeiros decénios do século XVIII391. A produção 

posterior e antes do aparecimento dos estabelecimentos fabris pombalinos 

“dá-nos a estranha sensação de aviltamento”392. 

 

                                            
387 Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 30. 
388 Sendo talvez excessivo o atribuir de uma intencionalidade irreverente de carácter comportamental e sexual 
que aponta para algumas das peças apresentadas, nomeadamente uma terrina onde pretende ver uma 
representação lésbica. Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 45-47. 
389 “Nesta caprichosa interpretação da nossa faiança há amenidade diferente”. Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 37. 
390 A este propósito refere o autor um documento publicado no 1º volume dos Episódios dramáticos da inquisição 
portuguesa, onde são referidos os bens do cónego Baltasar Estaço, em 1614, mencionando “uma dúzia de 
porcelanas da Índia e de Lisboa”. Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 42. 
391 De acordo com Sandão, a produção situada entre as peças datadas 1621 e 1692 evidenciava “uma espécie 
de fadiga, remoçada depois com novos subsídios decorativos. A variante mais homogénea do derradeiro 
período, que alcança os primeiros decénios do século XVIII, individualiza-se com o desenho a azul, margens 
esbatidas em tom suave e sem a habitual linha de contorno a vinoso. (...) Este núcleo, que modificara o 
semblante da faiança seiscentista, distingue-se pela vivacidade”. Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 50-51. 
392 Cf. SANDÃO, 1976, Vol. I, p. 53. 
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Fot. 6. Pote de tipo “renascentista”. Museu Nacional de Arte Antiga, inv. 2383. Autoria Alexandre Pais. 

 
Entre 1963 e 1978 foi surgindo no jornal Primeiro de Janeiro uma série de 

crónicas, da autoria de Carlos Silva Lopes, acerca da faiança portuguesa393. 

Nelas o autor comentou, expondo as suas próprias ideias, exposições e 

obras que foram publicadas acerca deste tema, elogiando alguns 

ceramógrafos, entre eles Augusto Cardoso Pinto e Reynaldo dos Santos, e 

apontando fragilidades nas propostas de outros. Era sua convicção que a 

produção de faiança nacional teria ocorrido ainda no século XVI, apesar de 

estar consciente que não existia nenhuma peça datada a este período394. 

Outro aspecto recorrente nas suas crónicas era o subscrever a necessidade 

de interrogações nas publicações acerca do tema, no que se referia não só a 

cronologias, mas também a locais de manufactura das peças cerâmicas 

nacionais395. 

 

                                            
393 O autor não redigiu somente crónicas acerca de faiança, mas também de outros temas, nomeadamente 
mobiliário, ourivesaria, pintura, gravura, têxteis, entre outros. 
394 Foram várias as crónicas onde exprimiu esta ideia, a primeira das quais foi publicada a 21 de Junho de 1964: 
“Do facto de todas essas datas pertencerem ao século XVII não pode concluir-se que a nossa faiança de 
inspiração chinesa só principiou a existir na era de Seiscentos. (...) é perfeitamente admissível que começasse a 
ser fabricada ainda no século XVI”. Noutra crónica, esta de 26 de Maio de 1968, a propósito da primazia da louça 
portuguesa sobre a holandesa, que refere ter sido enunciada por Joaquim de Vasconcelos em 1882, mas 
confirmada por Reynaldo dos Santos, no livro Faiança portuguesa – séculos XVI-XVII, assinala “há motivos fortes 
para admitir que já em 1580 se fabricava faiança achinesada nas olarias de Lisboa. No século XVII intensificou-
se a produção dessa louça na capital e, possivelmente, em Coimbra, também“. Cf. LOPES, 2004, p. 21 e 54. 
395 Numa crónica de 9 de Abril de 1967 referiu: “Se o leitor já percorreu as salas de cerâmica de um museu, 
levando aberta na mão o respectivo guia, certamente reparou nos pontos de interrogação postos à frente de 
indicações duvidosas no que respeita às fábricas e centros de produção. Outras vezes, o guia ou catálogo limita-
se a descrever sumariamente as peças, sem lhes apontar as origens. A interrogação ou a omissão não causam 
espanto a quem conheça – por saber de experiências feito – as dificuldades que pode oferecer a classificação 
dos produtos cerâmicos. Mas não faltarão pessoas que vejam na manifestação dessas dúvidas ignorância ou 
inércia mental de quem tem a seu cargo a colecção“. Cf. LOPES, 2004, p. 43. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 103 

Em 1981, Eldino da Fonseca Brancante publica um extenso estudo sobre a 

cerâmica antiga e a sua presença no Brasil396 num trabalho de referência 

para a compreensão do fenómeno da disseminação desses produtos em 

território brasileiro. O autor deu a conhecer a existência de duas 

nomenclaturas para a faiança com origem portuguesa exportada para o 

Brasil: a louça do Reino e a louça de Lisboa397, novidade que não teve a 

repercussão que deveria nos estudos nacionais. Através da análise de 

inventários do Arquivo do Estado de São Paulo, referentes à capitania de 

São Vicente, procurou identificar estes tipos e respectivos valores398. Um 

aspecto importante deste texto é o de integrar na sua reflexão os valores das 

cerâmicas de origem espanhola, o que permite aferir do seu apreço face às 

                                            
396 O autor analisa centros de produção europeus, asiáticos e mesmo da América central, nomeadamente as 
manufacturas mexicanas no período do domínio espanhol, para além de elencar os vários materiais cerâmicos 
dando-lhes um enquadramento histórico e geográfico. Relativamente à importação de louça para o Brasil, 
lamenta não existirem estudos sobre os inventários baianos e pernambucanos seiscentistas, mas refere serem 
“bastos os inventários vicentinos em que são mencionadas as faianças européias e mesmo a porcelana da Índia, 
o que numa recomposição histórica vem dar coloridos cosmopolitas às mesas e bufetes bandeirantes” Cf. 
BRANCANTE, Eldino da Fonseca, O Brasil e a Cerâmica antiga. São Paulo: [s.n.], 1981, p. 257.  
397 “o material cerâmico de que há notícia que foi exportado para o Brasil foi todo ele arrolado aqui, quanto à 
procedência europeia apenas em duas designações: Louça de Lisboa e Louça do Reino. Com referência à 
Espanha, os inventários só consignam Talavera (...) no período que vai de 1600 a 1635, o valor médio de um 
prato de porcelana da Índia era de 220 réis, enquanto que, no mesmo período, a média dos pratos de 
procedência europeia era de mais ou menos 50 réis, considerando os de Talavera, de Lisboa e do Reino (...) 
Esta louça do Reino não é mencionada por nenhum ceramógrafo português como uma categoria conhecida e 
distinta. Nem tampouco Portugal (ao contrário da China) fabricava séries de faianças de qualidade diferente para 
seu uso interno e para exportação. Apresentava apenas, isso sim, uma decoração diferente, peças simples, 
populares, e outras elaboradas, como já observámos. Porém da mesma qualidade quanto à pasta e ao esmalte. 
(...) Somos levados a crer que as louças de Lisboa e do Reino, para terem sido facilmente distinguidas e 
identificadas pelos escrivães, deviam apresentar entre elas diferenças sensíveis, para não dizer visíveis. Isso a 
nosso ver, só ocorreria no confronto de uma decoração bastante diferente ou típica”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 
257. 
398 “A louça do Reino, como é chamada nos inventários, é tida, sem confirmação, como fabricada na região do 
Porto, infelizmente sem bases ainda para uma identificação segura quanto aos motivos e coloridos que 
ostentava. (...) Assim, no período de 1616 a 1623, foram consignados em dois inventários vinte e três pratos de 
Lisboa, oscilando o preço entre 40 e 80 réis. No período de 1619 a 1635, são arrolados em três inventários trinta 
e oito peças de louça do Reino, variando o valor entre 40 e 60 réis. Quanto ao facto de no mesmo inventário, 
constar uma louça de $40,00 e outra de $80,00 réis de Lisboa, e outra de $40 e $60 réis do Reino, explica-se 
pela razão de que havia pratos de uso corrente com apenas um filete azul ou vinoso na borda, evidentemente 
mais baratos e outros de farta decoração, evidentemente mais caros (aranhões, etc.). Esses dados nos levam a 
crer, embora por pequena margem, que as louças de Lisboa no começo do século XVII, eram mais reputadas 
que as chamadas do Reino, provavelmente por sua melhor qualidade e apresentação, já que alcançavam preço 
superior. (...) Assim, temos a impressão de que as louças do Reino, consignadas em nossos inventários do 
começo do século XVII, poderiam ser as louças populares, produzidas em «olarias de Coimbra», de «Cervães», 
«Cabanellas» e também do «Prado»”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 257-258. 
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manufacturas portuguesas399. O autor apresenta ainda uma proposta de 

organização da faiança antiga “em duas seções: a histórica ou personalizada 

e a anônima”400. Para além dos já mencionados, importa ainda realçar no 

trabalho de Eldino Brancante, a relação dos sítios onde se encontram peças 

portuguesas401, muitas delas recolhidas através de pesquisa arqueológica402, 

e as referências e imagens que publica do espólio recuperado do galeão 

Sacramento, naufragado em 1668 ao largo da Bahia403. 

 

1.3 O RENASCIMENTO DA HISTÓRIA DA FAIANÇA PORTUGUESA 

Um dos mais importantes pontos de viragem no estudo da faiança de 

produção seiscentista em Lisboa ocorreu também fora do país, por ocasião 

das escavações efectuadas em Amesterdão, entre 1981 e 1982, no bairro de 

Vlooyenburch, onde judeus portugueses se começaram a instalar no início do 

século XVII. Na sequência desse trabalho, o arqueólogo responsável, Jan 

                                            
399 “Quanto à famosa louça de Talavera de la Reyna, merece ela especial destaque, pois desfrutou de renome 
internacional, (...) Sua presença em São Paulo é facilmente explicada pela posição de distribuidora, assumida por 
Lisboa, dos artigos estrangeiros, pelo domínio filipino e o considerável núcleo de castelhanos então residentes na 
Vila de Piratininga (...) Era uma faiança vistosa e de boa qualidade, embora o seu preço que oscilava entre $42 e 
$50 réis equivalesse ao valor da louça do Reino. Nesse primeiro terço do século XVII, ela é assinalada em 
Piratininga, nos seguintes inventários: no de Izabel da Cunha, onde constam sete pratos de Talavera com o valor 
de $350 réis e no de António de Oliveira onde são arrolados doze pratos no valor de $500 réis. Sua decoração, 
por ser típica, não devia confundir os escrivães locais em sua identificação, pois enquanto a louça de Lisboa 
nesse período, sofria a influência oriental, a de Talavera impregnava-se ainda da mudéjar, da medieval e da 
renascentista”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 258. 
400 “Consideramos cerâmica histórica ou personalizada, toda aquela que apresenta uma filiação social, com 
nomes grafados, armas, siglas, signos, legendas, timbres, coronéis, em suma a que possa ser filiada a 
personagem, instituição ou nação. Incluídas também peças sem nenhum atributo indicativo mas que tenha 
comprovadamente pertencido a personagens da vida social e política ou a entidades da época. E a cerâmica 
anônima é toda aquela, singela ou elaborada, que não ofereça aqueles elementos de identificação quanto ao seu 
antigo possuidor”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 260. 
401 São referidos o Museu da Ordem do Carmo, na Bahia (um prato com filete azul no bordo) e o Museu do 
Estado de São Paulo (pratos, medalhões, boiões e travessas). Cf. BRANCANTE, 1981, p. 262. 
402 São referidos os fragmentos de faianças, portuguesa e holandesa, encontrados: na baía de Iguape 
(Pernambuco); na fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo (Paraíba); em Nazareth (Cabo de Santo Agostinho); 
no Sítio Guaecá, outrora propriedade carmelita (litoral norte de São Paulo); e na Ilha Bela (Estado de São Paulo). 
Cf. BRANCANTE, 1981, p. 262.  
403 Refere que “o mostruário encontrado foi variado, com um sortimento apreciável de pratos com desenhos 
diferentes como animais, aves, desenhos geométricos, fitoformes, com escamas, rendas e ainda alguns 
brasonados (Silva, convento de Santa Clara, esfera armilar [refere existirem dois tipos, uma “singela” e a outra 
com a legenda “SPERO IN DEO”, divisa da Companhia Geral do Comércio do Brasil], cruz de Cristo, etc., como 
também variedade de formatos usados na época: como albarelos, pratos, medalhões, jarrinhas, leiteiras, botijas, 
tigelas”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 262. Para mais referências sobre o espólio cf. p. 261 e para ver imagens do 
mesmo cf. 271-278. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 105 

Baart e Rafael Salinas Calado, conservador do Museu Nacional de Arte 

Antiga (MNAA), de Lisboa, redigiram os textos do catálogo da exposição 

comparativa entre o espólio arqueológico posto a descoberto e as colecções 

do MNAA404. No texto Aspectos da faiança portuguesa do século XVII e 

alguns antecedentes históricos405, Rafael Calado retoma as referências 

efectuadas por autores anteriores406, considerando que a ascensão social da 

burguesia foi o factor responsável pela transformação e produção da 

cerâmica portuguesa na segunda metade do século XVI407. A partir do 

espólio descoberto em Amesterdão, Rafael Calado retoma a ideia de 

exportação de faiança nacional enunciada por Luís Keil, chamando a atenção 

para as dimensões das peças, uma diferença essencial face às que se 

encontram nos museus portugueses408. A observação dos fragmentos 

permitiu-lhe determinar características essenciais na manufactura de 

então409.  

                                            
404 Cf. Faiança Portuguesa / Portuguese Faience, 1600-1660, [catálogo], Amsterdão: Lisboa, 1987. 
405 Cf. CALADO, Rafael Salinas, “Aspectos da faiança portuguesa do século XVII e alguns antecedentes 
históricos”. Faiança portuguesa / Portuguese faience 1600-1660, [catálogo], Lisboa, Ministério dos Negócios 
Estrangeiros; Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum, 1987, p. 8-16. 
406 Evidenciando alguma proximidade ao trabalho de Carolina Michaëlis de Vasconcelos, cita a existência de 150 
vocábulos para objectos em barro de fabrico tradicional, o testamento de D. Beatriz, mãe de D. Manuel, a 
recepção ao Cardeal Alexandrino, os documentos referidos por Vergílio Correia, os textos de Cristóvão 
Rodrigues de Oliveira, a referência ao banquete oferecido por Frei Bartolomeu dos Mártires ao Papa e as 
“porcelanas de Lisboa”, o envio das “porcelanas da nova maneira” por Filipe I de Portugal, o arco dos oleiros 
descrito por Lavanha, a referência de Manuel Severim de Faria da vinda de um oleiro talaverano e a descrição 
das “Grandezas de Lisboa”. Cf. CALADO, 1987, p. 8-12. 
407 “A ascenção social da burguesia, que rivaliza em luxo e gosto, com a nobreza ou com o alto clero e o seu fácil 
acesso aos produtos de importação – nomeadamente a cerâmica – são determinantes para a melhoria do nível 
artístico e para a profunda transformação da qualidade dos objectos cerâmicos. Lisboa, por ser a primeira cidade 
do país e o seu principal porto de mar, foi – evidentemente – onde mais se fizeram sentir estes fenómenos. 
Portanto, foi também onde primeiro vingaram as inovações artísticas importadas, que iriam permitir as novas 
formas de importação, beneficiando do propício ambiente social, político e económico que tanto privilegiou as 
artes e a cultura portuguesa desta época. Muito embora ainda não seja possível definir com exactidão o preciso 
momento em que começou o fabrico de faiança em Portugal, tudo faz crer – sem grande lugar para dúvidas – 
que já se produzia em Lisboa na primeira década da 2ª metade do séc. XVI”. Cf. CALADO, 1987, p. 10. 
408 “sendo peças de pequenas dimensões (pratos e outros objectos de uso) muito pouco comuns nas colecções 
portuguesas – constituídas sobretudo por peças de dimensões diferentes – há todo o interesse em compará-las. 
Embora semelhantes, tanto na qualidade como nos tipos ornamentais, as peças que se conservam nas 
colecções portuguesas são geralmente de dimensões maiores”. Cf. CALADO, 1987, p. 12. 
409 “A qualidade do aparatoso conjunto exposto – sobretudo os pratos – revela claramente o perfeito 
conhecimento da porcelana chinesa Ming e a influência da decoração do período Wan-Li, que corresponde à 
época do grande incremento comercial estabelecido pelos portugueses com o Oriente. (...) As formas conhecidas 
são variadas. Os pratos, as taças e as jarras são idênticos aos de porcelana oriental enquanto que escudelas, 
canudos, potes, bilhas, pichéis, fruteiros, floreiras, caixas e aquamanis têm uma expressão formal europeia. Na 
Holanda – curiosamente – encontrei, pela primeira vez, vários bacios de cama com primorosa decoração azul e 
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No mesmo catálogo, Jan Baart publica o texto Faiança portuguesa escavada 

no solo de Amesterdão410 onde aborda a dimensão histórica do comércio 

entre Portugal e a Holanda411, aspectos morfológicos412 e formais413 nos 

objectos encontrados e o seu enquadramento no consumo do comércio 

local414, que ultrapassaria a órbita dos portugueses aí residentes415. Um outro 

                                                                                                                             
branca, idêntica à bilha exposta do Museu Nacional de Arte Antiga. Os pratos, que constituem a grande maioria 
das peças expostas, seguem a decoração chinesa (...) Por vezes, o pintor associa-lhe elementos da ‘encomenda’ 
(legendas, cartelas com nomes e escudos de armas civis ou religiosas). Há casos em que a decoração ganha 
uma expressão mais europeia pela própria temática e então cria-se uma nova realidade em que permanece a 
imagem do gosto oriental no tratamento das tonalidades de ‘azul e branco’ (...) Num período que corresponde 
mais a meados do século XVII, os elementos são contornados a manganês e cheios a azul, atingindo uma maior 
dureza”. Cf. CALADO, 1987, p. 14. 
410 Cf. BAART, Jan, “Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão”, Faiança portuguesa / Portuguese 
faience 1600-1660, [catálogo], Lisboa, Ministério dos Negócios Estrangeiros; Amsterdam: Amsterdams Historisch 
Museum, 1987, p. 19-26. 
411 “Existem estreitas relações históricas no campo da produção de cerâmica entre Portugal e os Países Baixos. 
Durante aproximadamente quarenta anos, cerca de 1660 e 1700, os Países Baixos exportaram cerâmica para 
Portugal (...) Apesar do facto da Republica das Sete Províncias Unidas estar em guerra com Espanha e Portugal, 
navios da província da Holanda do Norte e também da Frísia fundeavam, durante a primeira metade do século 
XVII, todos os anos, nos portos portugueses. (...) Estas relações comerciais eram benéficas para a importação de 
faiança portuguesa, que, provavelmente, foi trazida para a República como produto complementar. Uma grande 
quantidade das peças de cerâmica portuguesa que foram encontradas nos Países Baixos datam do período 
entre 1640 e 1650, por razões que se prendem, entre outras, com o facto de em Portugal se ter dado a 
restauração da independência, em 1640. Em Abril de 1641, a República reconheceu esta independência e o 
comércio foi intensificado. Após 1650, as exportações de faiança portuguesa para os Países Baixos estagnaram 
e por volta de 1660 cessaram completamente. A causa não deve ser somente procurada em Portugal, que 
concentrou mais o seu comércio na Inglaterra, mas também na República, onde por volta de 1650 teve grande 
incremento uma indústria de faiança própria, que se tornou mundialmente conhecida sob a designação genérica 
de louça de Delft. (…) Os espólios de faiança portuguesa são datáveis de vários períodos da primeira metade do 
século XVII, de modo que se pode falar de fornecimentos regulares”. Cf. BAART, 1987, p.18, p. 22. 
412 “Trata-se de produtos de cerâmica de chacota amarelada que são totalmente revestidos de vidrado de 
chacota de estanho ou de vidrado de estanho/chumbo. A pintura era executada em azul ou manganês e por 
vezes era também utilizado um pouco de amarelo. O processo de cozedura utilizava cassetes, do que são 
testemunho as marcas de grampos nos pratos. Esta faiança era igual áquela que mais tarde foi desenvolvida na 
cerâmica de Delft. Foram desenterrados em Waterlooplein fragmentos de pratos, travessas, taças, fruteiras, 
jarros, bacios, tigelas e chávenas”. Cf. BAART, 1987, p. 18. 
413 “O mais característico de ambos os grupos são as pinturas no tardoz dos pratos, travessas e taças. Assim, 
essas pinturas são séries de linhas que se tocam (cat. ilust. 5); linhas simples rectas ou curvas; arcos com ramos 
estilizados no seu interior, separados por traços (cat. ilustr. 15-17, 28, 32); traços duplos com uma linha ondulada 
entremeada e ramos cruzados, totalmente iguais à decoração de muitíssimos exemplares dos museus 
portugueses”. Cf. BAART, 1987, p. 18. 
414 “Na investigação sobre a situação dos judeus portugueses pobres em Amesterdão, foi encontrada, pela 
historiadora T. Levie, em inventários de arquivo, uma referência explícita à cerâmica portuguesa que é mais uma 
prova do uso de cerâmica portuguesa em Waterlooplein. Do inventário de 1651, de Samuel Cardoso, que residia 
em Vlooyenburch, constam (...) 20 peças tanto potes como jarros de origem portuguesa. E no inventário de 
Abraham Henriques Julião, aliás Diego Diaz del Campo (...) (uma caixa com cerâmica portuguesa tanto inteira 
como partida florins 6,-) Este inventário data de 1718. A caixa com cerâmica encontrava-se no sótão, o que torna 
claro que se tratava, naquela altura, de um lote de um recheio de casa fora de uso”. Cf. BAART, 1987, p. 18-20. 
415 “não foram apenas analisados os grupos de achados da primeira metade do século XVII, encontrados noutra 
zona de Amesterdão, mas também os descobertos em diversos outros locais na província da Holanda do Norte. 
Em muitos destes grupos, provavelmente não pertencentes a famílias judaico-portuguesas, foi encontrada esta 
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aspecto abordado por este autor é a bibliografia referente à louça que se 

acreditava ser a “faiança de Hamburgo”416 e que as descobertas de 

Amesterdão comprovavam tratar-se de produção portuguesa. Por ocasião 

deste trabalho o autor teve oportunidade de conhecer materiais de 

escavações em outras partes do mundo417, indiciando que a faiança 

portuguesa conheceu grande disseminação. Jan Baart avança alguns 

motivos que estariam na origem da manufactura de faiança pelos 

portugueses e o que se encontraria por detrás da sua larga expansão, como: 

o elevado custo da louça chinesa, o incremento do hábito de uso de pratos 

individuais e a transferência para Amesterdão do centro de distribuição de 

porcelanas, anteriormente localizado em Lisboa418. 

                                                                                                                             
mesma faiança. O resultado em frequência e quantidade foi muito superior às expectativas. (...) números que em 
quantidade ultrapassam, quase sempre, os achados das importações de porcelana chinesa”. Cf. BAART, 1987, 
p. 20-22. 
416 Para o efeito o autor cita os trabalhos de Justus Brinckmann, que, em 1877, referiu, pela primeira vez, esta 
ideia, a partir das marcas das tampas de estanho que se encontravam em diversos jarros e a presença de 
heráldica germânica em numerosas destas peças. Os estudos de Hueseler, em 1925, chegaram a considerar ser 
este o início da produção alemã de faiança. Só com Luís Keil ocorreu uma inflexão nesta ideia, tendo sido feitas 
análises petrológicas aos barros de algumas peças alemãs e portuguesas, provando-se tratarem-se dos mesmos 
materiais detectados em objectos portugueses. No que se refere à problemática dos historiadores alemães, o 
assunto será objecto de reflexão em capítulo posterior. Um aspecto importante que o autor constata é o facto de 
existir uma “diferença entre as peças de Amesterdão, com nomes sobretudo de judeus portugueses, e a total 
falta de nomes holandeses, enquanto que as peças dos museus alemães têm exclusivamente nomes alemães, 
não havendo ainda explicação para este facto”. Cf. BAART, 1987, p. 20-22. 
417 “Foram feitas descobertas em Inglaterra (entre outros locais, Londres, Southampton, Exeter e Bristol), na 
Noruega (Oslo) e na Bélgica (Bruges). Há ainda conhecimento de peças cujas informações chegaram até nós por 
via directa da Alemanha, Dinamarca, Suécia e Polónia. Também foram feitos achados na América do Norte, 
Central e do Sul. Destas escavações, efectuadas nos últimos anos, tornou-se claro que em regiões pertencentes 
à esfera de influência portuguesa ou espanhola é sempre encontrada faiança portuguesa. (...) Algumas peças 
foram encontradas no forte [da ilha de São Maurício, nas Caraíbas] ocupado pelos espanhóis durante os anos de 
1633 a 1648. Ao estudar-se o material do espólio arqueológico da casa de um samurai em Tóquio, pôde 
identificar-se uma tigela, como sendo de faiança portuguesa. A tigela data do primeiro período de exportação da 
faiança portuguesa entre 1600 e 1625”. Cf. BAART, 1987, p. 22. 
418 “Da investigação arqueológica conclui-se que chegaram também os primeiros pratos de porcelana chinesa a 
Amesterdão por volta de 1580 e que os seus preços eram muito elevados. Este comércio de porcelana 
dispendiosa terá, provavelmente, motivado os oleiros de Lisboa a fazerem um produto semelhante, mas por um 
preço mais baixo. (...) Um segundo factor que fez aumentar a procura deste produto, foi o crescente uso de 
pratos de louça a par dos de estanho. Na mesma época começa a tornar-se hábito o uso de comer em pratos 
individuais. Michel de Montaigne, por ocasião da sua visita ao Norte de Itália, em 1581, descreveu com agrado, 
esta nova tendência (...) No início do século XVII, grande parte deste mercado italiano é absorvido por Lisboa. Os 
grupos de peças desenterradas em Amesterdão permitem seguir facilmente a evolução deste processo. A 
faiança (desde cerca de 1610) que se encontrou é na realidade mais de origem portuguesa do que de origem 
italiana. (...) Um terceiro factor para o florescimento da faiança portuguesa pode ter sido originado pela 
transferência do centro de distribuição da porcelana chinesa de Lisboa para Amesterdão após 1602. (...) É 
possível que Portugal se tenha servido do mercado de porcelana chinesa que tinha criado, para comerciar a sua 
faiança”. Cf. BAART, 1987, p. 24. 
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Na sequência de todo o trabalho este autor avança uma cronologia em três 

períodos para definir a manufactura de faiança portuguesa, através das cotas 

definidas pelas escavações: o primeiro situado entre 1620 e 1625; o seguinte 

de 1625 a meados do século XVII e o último a partir de 1650419. 

Um aspecto importante deste catálogo é a reprodução fotográfica do tardoz 

dos pratos, demonstrando a intenção de registar as decorações aí existentes 

e retomando assim a proposta de Joaquim de Vasconcelos no anexo 9 do 

Catálogo da Cerâmica Portuguesa - Antiga Colecção de A. M. Cabral, de 

1909. 

 

No ano seguinte, em 1988, Jan Baart publica novo texto onde reitera as 

ideias expressas no catálogo da exposição Faiança portuguesa / Portuguese 

faience, 1600-1660. Acrescentou outros aspectos à sua reflexão anterior, 

refutando, por exemplo, a sua ideia de que a posse de faianças portuguesas 

poderia ser indício de prosperidade420. Um outro aspecto, que surge mais 

clarificado, é o fenómeno da distribuição destes objectos pelo mundo, 

equivalendo a uma florescente actividade produtora, na primeira metade do 

século XVII, concentrada em Lisboa421 e integrando múltiplas influências422. 

                                            
419 “O primeiro grupo, entre cerca de 1600 e 1625, apresenta decorações que mostram semelhança com as 
italianas, espanholas e ainda, em menor escala, com decorações chinesas. Após 1625, a decoração é, 
sobretudo, uma imitação da porcelana chinesa Ming do período Wan-li, com frequentes variações de origem 
europeia no centro dos pratos. Até meados do século XVII também há influências de tipo islâmico a apontar, 
como os motivos geométricos, organizados a partir do centro e expandindo-se para o lado exterior da imagem. 
Um terceiro período surge por volta de 1650 com a pintura de figuras contornadas a manganês. As pinturas 
executadas são principalmente inspiradas nos temas da porcelana chinesa, a saber nos chamados ‘artigos de 
transição’. Por ‘artigos de transição’ entende-se a porcelana chinesa, produzida no período entre a dinastia Ming 
e a Ch’ing, que data de 1620 a 1638. As decorações deste período são sobretudo caracterizadas por figuras 
chinesas em paisagens. A produção normal em série é composta por motivos esquematizadas ou simplificadas 
de espirais, arcos, motivos vegetais e animais”. Cf. BAART, 1987, p. 26. 
420 “Uma comparação do mínimo de exemplares reconstituíveis, escavados nos prédios junto ao rio Amstel e aos 
canais, com os provenientes de famílias menos abastadas, na Korte e Lange Houtstraat, levou à conclusão que 
em ambos os meios existiam famílias que possuiam peças deste género e famílias que não tinham nenhuma 
peça. Porém as quantidades maiores só aparecem junto ao rio e aos canais, tratando-se evidentemente de 
conjuntos de pratos e tigelas, ou seja, de um princípio de composição de serviços”. Cf. BAART, Jan, “Faiança 
Portuguesa, 1600-1660. Um estudo sobre achados e colecções de museus”, Portugueses em Amesterdão, 1600-
1680. Amsterdam: De Bataafsche Leeuw, 1988, p. 23. 
421 “Ainda não foi feito um mapa da distribuição desta faiança nos Países Baixos [foi publicado recentemente um, 
da autoria de Michiel Bartels], se bem que desde já seja notável que foi sobretudo na província da Holanda do 
Norte, em muitos lugares, tanto em cidades como em aldeias, que se fizeram achados dela. (...) neste momento 
em que se começa gradualmente a vislumbrar o enorme mercado onde era vendida, surge a questão de como e 
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Nesse mesmo ano, num pequeno texto para o primeiro número da revista 

Cerâmicas, Rafael Calado expõe as ideias já apresentadas, precisando que 

a produção de faiança em Lisboa poderia remontar a 1563, data de um 

painel de azulejos que se encontra na Quinta da Bacalhoa, em Azeitão423.  

 

Os trabalhos de Rafael Calado e Jan Baart foram alvo de reflexão por parte 

de Jan Daan van Dam que, em 1991, publicou um texto crítico acerca das 

conclusões destes autores face às descobertas efectuadas em Amesterdão. 

Distinguindo as propostas dos arqueólogos e dos historiadores de arte, 

segundo ele, por vezes menos alicerçadas nas evidências424, van Dam 

propõe explicações de carácter político e económico para uma cronologia 

                                                                                                                             
onde era organizada a sua produção. Para a resposta desta pergunta existe material arquivístico, demonstrando 
que esta faiança era proveniente de Lisboa onde existia uma organização industrial comparável à de Albissola no 
fim do século XVI e à de Delft na segunda metade do século XVII. Como afirmámos acima, trata-se de uma 
especialização regional. (...) durante a primeira metade do século XVII, a faiança de Lisboa conquistou um lugar 
no mercado internacional, suplantando a Itália, para ser, por sua vez, ultrapassada pela indústria neerlandesa de 
faiança de Delft”. Cf. BAART, 1988, p. 23. 
422 “Com os seus produtos, que por um lado se inspiraram na faiança italiana e espanhola, e por outro se 
orientaram, cada vez mais, para a imitação da porcelana chinesa Wan-Li”. Cf. BAART, 1988, p. 24. 
423 “Esta é a data que está inscrita numa verga de porta representada no painel de azulejos «Banho de Susana», 
que decora a galeria renascentista que constitui a «casa de fresco» do lago do Palácio da Bacalhoa, em Azeitão, 
da autoria do pintor-ceramista Francisco de Matos”, pintor que considera ser o referenciado por Manuel Severim 
de Faria, em 1625, como oriundo de Espanha e que, em 1584, executou o revestimento da capela de São 
Roque. Esta ideia prossegue uma teoria anteriormente enunciada por Luís Augusto de Oliveira e Teixeira de 
Carvalho, entre outros. Cf. CALADO, Rafael Salinas, “Antecedentes históricos da faiança portuguesa”. 
Cerâmicas, Caldas da Rainha, N.º 1, (Dezembro 1988), p. 10 e 12. 
424 “Calado takes the traditional line that faience production began in Portugal around 1560 and reached a first 
peak around 1620, but fails to enquire why not a single piece has survived from the period between those two 
dates. (…) the fact that the earliest hard evidence for faience production in Portugal dates precisely from c. 1620 
has not prevented generations of art historians from making that industry older than it was in reality. On the basis 
of Calado’s information Baart posits a thriving production of faience in the late 16th-century Portugal, with which 
the European market was flooded, but in fact there is no firm archaeological support for this unfortunate 
exaggeration of the significance of the undoubtedly highly unusual finds of Portuguese faience in Amsterdam. (…) 
Just how limited imports of Portuguese faience into Amsterdam must have been is clear from the finds of before 
1650 made on the site of the Scheepvaarthuis in 1910: the thousands of sherds preserved in the Rijksmuseum 
are mainly majolica of the period (1610-1650) and there is no Portuguese faience among them. (…) That some of 
the plates date from before 1625 is, however, unacceptable in view of the unlikeliness in the European context of 
the Portuguese having started to make faience before 1620. All this will have revealed the clarity that can 
sometimes be obtained by checking art-historical attributions and development against history theory. All in all 
Portuguese faience appears to have been an unusual rarity beside Chinese porcelain and Dutch faience”. Cf. 
DAM, J. D. Van, ”Portugese en Hollandse faience, commentaar op een catalogus en vier artikelen”, In 
Mededelingen van de Vrienden van de Nederlandse Ceramiek. 1991, p. 37. 
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mais tardia na manufactura de faiança em Portugal425. Por outro lado, o autor 

refere que no trabalho de Rafael Calado e Jan Baart não há comparações 

entre as peças de manufactura portuguesa e as de origem holandesa, o que 

terá levado a alguns equívocos por parte destes investigadores426. 

 

Na continuidade das propostas desenvolvidas com Jan Baart, Rafael Calado 

retoma em 1992 as reflexões acerca da produção de faiança em Portugal427. 

Partindo, de novo, dos trabalhos efectuados por Carolina Michaëlis de 

Vasconcelos, sobre “existirem mais de 150 palavras, na língua portuguesa, 

para nomear os objectos de barro tradicionais”428, o autor pretende 

demonstrar a importância que esta produção tinha no contexto nacional. Para 

tal baseia-se na noção que quanto maior o léxico para uma profissão ou 

produção, mais importante esta é na vivência de uma população. Assim, a 

riqueza de vocabulário que se prende com a manufactura cerâmica é 

sintomática da força que esta teve para a população portuguesa. Neste texto, 

o autor prossegue a ideia, já enunciada no seu trabalho com Jan Baart, que a 

louça de origem portuguesa encontrada em Amesterdão remete para um 

período compreendido entre 1600-1660, e vem demonstrar a existência de 

características decorativas mais próximas de referentes espanhóis, italianos 

                                            
425 “When imports of Chinese porcelain sharply declined in Portugal between 1600 and 1610, as the Dutch 
usurped the Portuguese dominance of Eastern trade, the local industry must have reacted by starting to produce 
a substitute. Hence the advent around 1620 of a Portuguese majolica/faience industry, which could easily develop 
out of the longstanding tile industry”. Cf. DAM, 1991, p. 37. 
426 “After 1620 [Dutch] faience was completely covered with tin glaze and the pieces, fired right way up in saggars, 
have spur marks on the underside. Up to 1647 production remained limited and consisted mainly of plates of 
about 20cm in diameter, thousands of which have been excavated in the Netherlands over the last thirty years. 
This small, monopolized market for faience alongside the much bigger one for Chinese porcelain cannot 
economically have tolerated any great importation of Portugueses faience. (…) regrettably, Baart makes no 
comparison between Portuguese faience and the group of Dutch plates of 1620-50, the earliest known of which is 
dated 1626 and the latest 1630. Yet there is one significant difference that was readily discernible in the 
exhibition: the spur marks on Portuguese faience are always present on the front as obvious breaks in the rim, 
showing that the Portuguese continued to fire their pieces upside down on supports in the old way. If this 
difference had been noted, n.º 1 in the catalogue, would not have been included any more than n.º 3, both 
certainly being Dutch. How difficult it is to detect a difference will be clear from a comparison between cat. N.º 5, 
revealed as Portuguese by the firing method and careless glaze on the back, and any arbitrarily chosen Dutch 
plate. Even the cross sections of the plates are not a reliable guide”. Cf. DAM, 1991, p. 37-38. 
427 Cf. CALADO, Rafael Salinas, Faiança Portuguesa, sua evolução até ao início do século XX. Portuguese 
Faience, its evolution up to the early 20th century. Lisboa: Correios e Telecomunicações de Portugal, 1992, p. 15. 
428 Cf. CALADO, 1992. 
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e do Próximo Oriente e, em menor grau, chineses429. Com esta ideia 

pretende demonstrar a riqueza de influências que serviram de inspiração 

para uma manufactura que o autor considera poder remontar a meados do 

século XVI430. Por outro lado, Rafael Calado reforça a ideia, já enunciada, de 

uma certa decadência da manufactura de faiança a partir de meados do 

século XVII, movida pela concorrência internacional de outros povos – 

italianos, espanhóis, alemães e, especialmente, holandeses431 –, pois esta 

terá limitado o seu consumo ao mercado interno, então pouco exigente432.  

Uma das grandes novidades deste texto é o dar a conhecer a antiga capela 

de São Jerónimo, nas Alcáçovas, construída em 1622, com o invulgar 

revestimento de pequenos covilhetes de faiança. O autor acentua ainda a 

importância da exportação da produção cerâmica lisboeta do século XVII, 

cujas evidências surgem de modo cada vez mais objectivo através da 

arqueologia e da arqueologia subaquática. Estas descobertas433 

testemunham, de acordo com Rafael Calado, o florescente comércio 

estabelecido com outros povos, que, no caso europeu, reflecte a diáspora 

                                            
429 Cf. CALADO, 1992, p. 12. 
430 Para tal socorreu-se de diversa documentação onde, por vezes, surge a expressão “porcelana de Lisboa”. 
Ainda que esta possa ser faiança, o autor reconhece podermos estar perante porcelana da China, visto que havia 
pouco rigor na denominação dos materiais cerâmicos, à época. CALADO, 1992, p. 16. Posteriormente, no 
catálogo da colecção do Ateneu Comercial do Porto, o autor prossegue esta ideia, cinco anos depois, reforçando-
a através da “diferenciação coeva entre «malegueiros» e «oleiros de barro vermelho», tal como com a utilização 
do termo «málega» para designar louça vidrada de branco opaco” reconhecendo, no entanto, que “ainda não foi 
possível encontrar uma data que indique com rigor quando se começou com esse fabrico entre nós”. Cf. 
CALADO, Rafael Salinas; FERNANDES, Isabel; REIMÃO, Rute; RIBEIRO, Manuela, Faiança Portuguesa do 
Ateneu Comercial do Porto. Porto: Ateneu Comercial, 1997. [Catálogo], p. 20. 
431 O autor refere que, entre 1660 e 1670, a produção de faiança na Holanda, inspirada pela porcelana da China 
importada pela Real Companhia das Índias Holandesas, veio substituir a majólica e as peças portuguesas. Estas 
começaram a perder qualidade, tornaram-se mais pesadas, o vidrado mais grosseiro e a pintura menos cuidada, 
com motivos mais estereotipados e de carácter mais popular, que se estenderam para os primeiros anos do 
século XVIII. Cf. CALADO, 1992, p. 41. 
432 No entanto, ressalta que para o período de 1660-70 até meados do século XVIII a produção de azulejo 
contrasta com essa fraca qualidade da faiança. Cf. CALADO, 1992, p. 14. 
433 O autor refere os trabalhos efectuados “por todo o Norte da Europa, nas costas da América do Norte, América 
Central, América do Sul, África Ocidental, África Oriental e, até, no Extremo Oriente, figurando também em 
colecções de numerosos museus estrangeiros.” Adiante Rafael Calado nomeia alguns dos locais “importantes 
descobertas de faiança portuguesa encontrada em Inglaterra (Londres, Southampton, Exeter e Bristol); na 
Noruega (Oslo); na Bélgica (Bruges); na América do Norte (Nova Iorque e Boston); nas Caraíbas (Ilha de Saint 
Maarten); no Brasil (Guanabara, Bahia e Santos); em Cabo Verde (junto da Ilha de Santo Antão); no Quénia 
(Mombaça); no Zimbabwe (antigos mercados portugueses de Bacuto, Massapes e Lvomzi) e inclusivamente em 
Tóquio, no Japão”. Cf. CALADO, 1992, p. 28, p. 34. 
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dos judeus portugueses que se instalaram nas cidades portuárias do Mar do 

Norte e por toda a bacia do Mediterrâneo. 

Prosseguindo a proposta de Jan Baart, Rafael Calado reforça a proposta de 

uma cronologia, dividida em três fases, para a manufactura da faiança 

portuguesa434. 

 

No mesmo ano, em 1992, é publicado um exaustivo estudo monográfico, da 

autoria de José António Falcão e Jaume Coll Conesa, acerca de um prato 

português seiscentista na colecção do Museu Nacional de Cerâmica em 

Valência. Este trabalho pretende ser uma reflexão acerca das relações “que 

no domínio da cerâmica, existiram entre Espanha e Portugal”435 e analisa 

com detalhe aspectos morfológicos, decorativos, estéticos e mesmo 

iconográficos436. Um elemento importante, que os autores referem, é a 

necessidade de estabelecer uma cronologia morfológica437, para além da 

                                            
434 Esta cronologia é estabelecida a partir das descobertas efectuadas nas escavações do bairro dos judeus 
portugueses, Vlooyenburg, em Amsterdão. Assim, para o primeiro período, entre 1600-1625, as decorações são 
“geométricas, florais estilizadas, assim como aves isoladas, executadas só em azul sobre fundo branco, que 
nada têm a ver com os temas chineses, mas sim com o tipo de decoração europeia ou árabe (...). Uma segunda 
época (1625-1650) revelam uma nítida influência da porcelana Ming, sobretudo nas abas dos pratos e nos frisos 
das peças de forma, resolvida em reservas de sensível desenho que interpreta ingenuamente os símbolos 
chineses”. (Cf. CALADO, 1992) A estes motivos acrescem elementos mitológicos, legendas, escudos de armas e 
personagens europeias, por vezes com raros apontamentos a amarelo. Neste período definem-se as principais 
famílias da faiança nacional (malegueira, espirais, aranhões, rendas, contas e barroca). O terceiro período (1650-
1700) é caracterizado pelo contorno a manganês, por vezes também apontamentos a amarelo, numa 
proximidade ao azulejo. A decoração mais comum é a dos “enrolamentos barrocos”, mais ou menos estilizados e 
o chamado “desenho miúdo”. 
435 Referem ainda os autores “Se na cerâmica portuguesa a ascendência do Extremo-Oriente se tornou bem 
evidente a partir dos inícios do século XVII, os trabalhos de pesquisa que versam a espanhola têm sempre 
insistido no peso que sobre esta exerceu o mundo islâmico. Notemos, todavia, que a porcelana chinesa, filtrada 
pela peneira lusa, influiu na louça de Triana, tal como a azulejaria de Talavera de la Reina marcou algumas 
séries da sua notável congénere portuguesa”. Cf. FALCÃO, José António, COLL CONESA, Jaime, O prato de 
faiança seiscentista portuguesa do Museu Nacional de Cerâmica de Valência (Espanha”. Lisboa: Real Sociedade 
Arqueológica Lusitana, 1992. (Trabalhos da Real Sociedade Arqueológica Lusitana; 2), p. 11. 
436 O prato, que representa um homem trajando à maneira cortesã do segundo quartel do século XVII a caçar 
uma lebre acompanhado de um cão, pode, de acordo com os autores “tudo indica vermos aqui o registo 
alegórico de uma «caça à luxúria»: o homem, conduzido pelo cão, que assume as funções de guia e guardião 
virtuoso, persegue a lebre como encarnação daquele vício e, assim, se purifica”. Cf. FALCÃO, COLL, 1992, p. 
43. 
437 “A forma do prato em análise constitui um tipo comum na primeira metade do século XVII que já fora 
prefigurado em numerosas peças fabricadas em Talavera de la Reina e em Portugal (...) Devido à escassez de 
informação sobre perfis, não sabemos com rigor qual terá sido a sequência verificada na cerâmica lusa”. Cf. 
FALCÃO, COLL, 1992, p. 47. 
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decorativa438, da produção de pratos nas olarias portuguesas. José António 

Falcão e Jaume Coll Conesa assinalam ainda o que consideram ter sido o 

papel precursor da faiança portuguesa na difusão do gosto pelas 

chinoiseries439. Acompanha o estudo, detalhado anexo gráfico e fotográfico 

do objecto em estudo. 

 

Em 1994, por ocasião de uma exposição denominada A influência oriental na 

cerâmica portuguesa do século XVII, João Pedro Monteiro expõe o 

paralelismo entre alguma da produção cerâmica e o azulejo coevo440. O autor 

aponta como possível data de início da manufactura da faiança o último 

quartel do século XVI441 seguindo o modelo cronológico-decorativo proposto 

por Reynaldo dos Santos, ainda que o adapte aos conhecimentos então 

surgidos442. 

                                            
438 Esta já fora preconizada por quase todos os que se haviam dedicado a este tema, no entanto, estes autores 
assinalam que “é necessário poder contar-se com um minucioso repositório de temas e padrões decorativos que 
ainda não foi organizado. Por outro lado, há que sublinhar o facto, aliás a todos patente, de que só se encontra 
divulgada uma pequena parte dos exemplares seiscentistas existentes em Portugal e no estrangeiro – quase 
sempre as mesmas e mais conhecidas peças dos museus nacionais de Lisboa, Porto e Coimbra, uma ou outra 
também muito notória de algum museu da província”. Cf. FALCÃO, COLL, 1992, p. 61. Nesta reflexão 
apresentam uma proposta de cronologia, partindo de elementos decorativos, que segue de perto a proposta por 
Reynaldo dos Santos. Acerca desta proposta mencionam: “partimos da conjectura de que o curso evolutivo da 
decoração permite indicar uma sequência cronológica e, também, de que existiu uma determinada 
homogeneidade ou coerência de manufactura nas diferentes oficinas da época. Trata-se de uma base de análise 
com limitações e a ponderar cautelosamente, mas que, no estado actual dos conhecimentos sobre a produção 
da faiança portuguesa, se nos afigura a mais proveitosa”. Cf. Cf. FALCÃO, COLL, 1992, p. 69. 
439 “a faiança portuguesa contribuiu de forma precursora e decisiva para a difusão e o apuramento da influência 
da arte extremo-oriental no Ocidente. Deu corpo a toda uma ampla série de «chinoiseries» - expressão francesa 
que podemos verter, com liberdade, por chinesices – que incluiu não só imitações e transposições de peças 
chinesas mas também fórmulas originais que plasmaram as ideias que nos séculos XVII e XVIII se tinham, dentro 
da Europa, acerca da vida e da cultura naquelas paragens longínquas”. Cf. FALCÃO, COLL, 1992, p. 57-58. 
440 “O tempo da assimilação por parte da faiança portuguesa de temas e elementos decorativos das porcelanas 
chinesas é, coincidentemente, o tempo da total emancipação do azulejo português, o qual, desde cedo, 
encontrou modos de expressão próprios que não excluem, antes absorvem e adaptam, uma multiplicidade de 
linguagens exteriores. (...) Contrariando a opinião que quis ver no azulejo seiscentista uma grande superioridade 
sobre a faiança, pensamos ser hoje possível olhá-la de modo diferente, e afirmá-la como um dos mais vibrantes 
momentos da cerâmica da época”. Cf. MONTEIRO, João Pedro, “A Influência oriental na cerâmica portuguesa do 
século XVII”. A Influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII. Lisboa: Lisboa 94, Museu Nacional do 
Azulejo, 1994, p. 22, 25. 
441 “Desconhece-se em que altura terão os oleiros portugueses começado a reproduzir as porcelanas chinesas. 
Apesar da primeira peça datada ser de 1621 (...), é muito provável que este tipo de produção remonte ao último 
quartel do século XVI”. Cf. MONTEIRO, 1994, p. 21. 
442 “Deve-se a Reynaldo dos Santos o primeiro estudo sistemático desta produção, no qual procurou definir a sua 
evolução decorativa (...) Esta classificação pode ser parcialmente seguida, mas tendo em consideração análises 
mais recentes e diferentemente alicerçadas”. Cf. MONTEIRO, 1994, p. 25. 
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Um aspecto que constitui uma abordagem inovadora e mais abrangente do 

fenómeno da produção de faiança com temas orientalizantes é a 

comparação desta com objectos executados noutros materiais, como os de 

madeira e os têxteis. Nessa óptica, o autor acentua o carácter de 

originalidade desta produção, que não pretendia copiar, mas (re)inventar a 

partir da porcelana da China443. Partindo dos estudos de Maura Rinaldi, João 

Pedro Monteiro traça um possível enquadramento para a produção nacional, 

analisando o que ocorrera em Delft e considerando assim ritmos de sucesso 

e decadência da faiança europeia por contraponto à importação de porcelana 

da China444.   

 

Em 1996 decorreu no Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo uma 

importante exposição, Fayenceimport für den Norden Lissabon-Hamburg, 

que trouxe uma série de novidades acerca do fenómeno do consumo da 

faiança portuguesa nos territórios germânicos445. No entanto, pelo facto do 

catálogo se encontrar em alemão e por não ter tido grande visibilidade em 

Portugal, algumas das suas propostas acabaram por passar despercebidas 

nas reflexões nacionais subsequentes446. 

 

                                            
443 “estas faianças revelam em simultâneo as suas capacidades criativas, pois a temática oriental é, quase 
sempre, apenas uma inspiração, um ponto de partida ao qual se retorna sempre que necessário. Sendo a 
qualidade e o rigor desta porcelana obviamente inalcançável, assistimos, pelo menos a partir do segundo quartel 
do século, como que a uma deliberada fuga ao confronto refugiando-se os nossos artistas no seu génio inventivo, 
o qual lhes permite homenagear sem subserviência”. Cf. MONTEIRO, 1994, p. 24. 
444 “Maura Rinaldi, analisando em conjunto os seis «países» que mais se deixaram influenciar pela porcelana 
chinesa adaptando-a à sua própria produção, aponta também como principais causas deste fenómeno a 
necessidade dos artistas cerâmicos proporem novidades aos seus clientes, e, a partir de meados do século XVII, 
as quebras acentuadas que a exportação chinesa sofreu, até ser praticamente inexistente ao longo de algumas 
décadas. Foi o caso da Holanda onde, em Delft, entre 1620 e 1647, muitos oleiros tinham ficado arruinados pelo 
aumento do número de peças importadas, o que obrigou os sobreviventes a procurarem novos caminhos para as 
suas produções. Se a primeira solução encontrada foi a do fabrico de cópias baratas das peças chinesas, a partir 
de meados do século a referida quebra nas exportações inverteu de alguma forma a situação, conduzindo à 
produção de imitações perfeitas dos modelos originais. Quando cerca de 1680 a porcelana chinesa volta a ser 
exportada para a Europa exibindo novos tipos decorativos, a produção de Delft, inspirada nos anteriores 
modelos, fica fora de moda e os oleiros holandeses são obrigados, mais uma vez, a adaptarem-se às 
necessidades do mercado”. Cf. MONTEIRO, 1994, p. 20. 
445 Cf. Fayenceimport für den Norden Lissabon-Hamburg. Hamburg: Museu für Kunst und Gewerbe, 1996. 
446 As ideias veiculadas através desta exposição e na bibliografia alemã que a antecederam e precederam serão 
objecto de reflexão em capítulo posterior.  
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No mesmo ano é publicado um texto de referência, por Celso Mangucci, 

onde é analisada a produção das olarias da freguesia de Santos-o-Velho, em 

Lisboa447. Nesta sistematização, que segue a via de investigação 

encabeçada por José Queirós, Vergílio Correia, Sousa Viterbo, Ernesto Sales 

e António Lourenço Farinha, o autor compõe a mais estruturada análise à 

documentação referente aos oleiros activos num dos bairros de Lisboa, entre 

os séculos XVI e XVIII448. Assim, identifica onze oficinas449 activas nesta 

zona da cidade em 1672, em contraste com as “duas ou três olarias da 

segunda metade de Quinhentos” 450. Outro aspecto importante deste texto é 

a análise das inscrições na Irmandade do Santíssimo Sacramento, 

demonstrando um número crescente de oleiros que se lhe associam entre 

1613 e 1626451, período florescente da manufactura local452. Outro elemento 

                                            
447 Cf. MANGUCCI, António Celso, “Olarias de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho dos meados do 
século XVI aos meados do século XVIII”, Centro de Arqueologia de Almada: Al-madan, II série, N.º 5, (Outubro 
1996), p. 155-168. 
448 “Se, por um lado, estas pequenas unidades produtivas se caracterizam por uma certa mutabilidade, sujeita a 
uma sucessiva mudança de mestres oleiros e assente num núcleo de oficiais e aprendizes pouco estável, por 
outro, as olarias foram objecto de uma exploração prolongada e para isso contribuiu certamente o facto dos 
oleiros viverem muito próximos uns dos outros, frequentemente ligados por laços de parentesco, e estarem 
representados na mais importante associação local, a Irmandade do Santíssimo Sacramento”. Cf. MANGUCCI, 
1996, p. 160-161. 
449 “Construídas segundo um protótipo que articula as habitações, geralmente no primeiro andar, com as oficinas 
do piso térreo, as olarias de Santos situavam-se no campo, junto às explorações agrícolas, nos arrabaldes da 
cidade. A instalação destes fornos de faiança (...) abastecidos com a lenha que provinha das localidades 
vizinhas, trazida por barcos e desembarcada directamente em Santos, na praia da Boa Vista, o que facilitava o 
seu transporte aos fornos de louça. A localização das olarias deveria também beneficiar de um local próximo 
para extracção de argilas”. Cf. MANGUCCI, 1996, p. 159. 
450 “distribuíam-se ao longo de um eixo que, pelo interior, seguia paralelo ao caminho que liga o Mosteiro da 
Esperança a Alcântara, uma das principais vias de acesso à capital. (...) identificámos três núcleos: o mais 
antigo, situado a ocidente, é formado pelas duas olarias da Travessa do Sacramento e R. do Olival, e pela olaria 
à Porta Grande, todas situadas entre as Janelas Verdes e Pampulha; o segundo, mais próximo da igreja 
paroquial, é constituído pelas olarias da R. do Guarda-mor e da R. da Madragoa, junto das quais, na segunda 
metade do século XVII, se instala o Convento de Nossa Senhora da Soledade, das Trinas do Mocambo; o 
terceiro e mais numeroso situa-se mais ao interior, no limite com terrenos agrícolas, e é composto pelas duas 
olarias da R. da Oliveira-Castelo Picão, pelas três da R. do Pé de Ferro, próximas ao Mosteiro das religiosas de 
Santa Brígida (Inglesinhas) e, ainda, pela olaria da R. das Madres, em pleno centro urbano do Mocambo, a meio 
caminho entre o Mosteiro das Bernardas e o da Esperança”. Cf. MANGUCCI, 1996, p. 156. 
451 “O expressivo número de inscrições neste período talvez se deva a algum acaso fortuito, como, por exemplo, 
a extinção de uma outra confraria. Mas é indubitável que houve imenso interesse por parte da mais importante 
irmandade da paróquia em comungar com mestres e oficiais de uma actividade económica de peso crescente no 
seio da freguesia. (...) a combinação destes dados permite entrever um processo de expansão desta indústria, 
que tudo leva a crer atingiria o auge ainda no primeiro quartel deste século, quando Lisboa possuía dez fornos de 
louça vidrada, 28 fornos de louça de Veneza e treze oleiros de azulejos (Oliveira, 1804:179 e 182)”. Cf. 
MANGUCCI, 1996, p. 158. 
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importante, também mencionado, é a importância que o ofício de pintor de 

louça poderia, ou não, ter assumido face ao azulejo453, e a existência de 

títulos honoríficos entre estes artífices454. Neste texto, Celso Mangucci 

disponibiliza quadros com a informação relativa aos oleiros inscritos na 

Irmandade do Santíssimo Sacramento entre 1613-1626455, uma árvore 

genealógica de alguns oleiros evidenciando os laços de parentesco 

estabelecidos entre eles456, um mapa de implementação das olarias nesta 

freguesia457 e um importante catálogo dos onze centros produtores que aí se 

localizavam e dos seus protagonistas458. 

 

No catálogo de 1997, do Ateneu Comercial do Porto, Rafael Calado 

desenvolveu a sua proposta de datação das faianças portuguesas, a partir 

das decorações presentes459 nas peças de manufactura seiscentista, onde 

são reconhecíveis algumas das propostas de Madalena Cagigal. Nesta obra 

                                                                                                                             
452 “a expansão da indústria de faiança em Santos no primeiro quartel de seiscentos se dá principalmente em 
função da produção de “louça de Veneza”, “louça fina”, ou “louça de carregação”, ou seja, de uma faiança leve e 
por isso fina, decorada com motivos chineses e destinada a exportação. No final do século XVII assistiu-se a uma 
revitalização desta indústria, com os azulejos a ocupar o papel principal”. Cf. MANGUCCI, 1996, p. 159. 
453 “No que concerne à louça pintada, uma das primeiras menções de artífices especializados ocorre em 1615, 
quando João Carvalho se designa como “pintor de louça de Veneza” (cf. QUEIRÓS, 1987:439-47 e 1921:74). Na 
verdade não havia nenhum impedimento técnico para que um pintor de louça pintasse azulejos, mas é natural 
que preferisse identificar-se socialmente pela actividade com um produto valorizado. (...) Convém frisar que se, 
grosso modo, podemos distinguir dois momentos no conjunto da indústria de faiança em Santos-o-Velho, tal não 
implica que os mestres oleiros não se dedicassem ao mesmo tempo à produção de louça e azulejo”. Cf. 
MANGUCCI, 1996, p. 159-160. 
454 “Exemplo deste procedimento é Luís de Moura, “mestre de louça fina e azulejo” que, em 1637, compra umas 
casas térreas na R. do Pé de Ferro, (...) A produção deste mestre era de reconhecida qualidade e, em 1641, é 
agraciado com o ofício real de oleiro de azulejo e louça pintada, um título honorífico, sem ordenado, mas que 
provavelmente o colocaria em boa posição no fornecimento de obras com o patrocínio régio”. Cf. MANGUCCI, 
1996, p. 160. 
455 Cf. MANGUCCI, 1996, p. 158. 
456 Cf. MANGUCCI, 1996, p. 161. 
457 Cf. MANGUCCI, 1996, p. 162. 
458 Cf. MANGUCCI, 1996, p. 163-168. 
459 “Os símbolos orientais que preenchem densamente as peças têm significados completamente desconhecidos 
para os pintores ceramistas portugueses que, não os sabendo interpretar, os utilizaram mais ou menos 
adaptados como meros motivos ornamentais (...) foi em consequência deste fenómeno de adopção e 
apropriação de elementos que se originaram as denominadas «famílias» decorativas que caracterizaram a 
faiança portuguesa seiscentista (...) a «folha de artemísia» originou os «aranhões» e as escamas em forma de 
cabeça de «ruyi» deram as «contas» ou «pérolas», por exemplo. As «rendas já têm a sua origem num elemento 
conhecido por «pena de pavão», muito utilizado nas composições ornamentais da faiança quinhentista da 
Toscana, da Úmbria e da Emília Romana”. Cf. CALADO, FERNANDES, REIMÃO, RIBEIRO, Faiança Portuguesa 
do Atheneu Comercial do Porto, 1997, p. 20. 
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o autor faz alguns ajustes ao modelo inicial – apresentado em 1992 no seu 

livro Faiança Portuguesa – ainda que mantenha a ideia de que essa 

manufactura cerâmica se possa caracterizar por três períodos460. No 

catálogo, das trinta e oito peças que integram o espólio do Ateneu, o autor 

interroga-se acerca dos locais de manufactura de grande parte das peças 

(Lisboa ou Coimbra) e retoma um aspecto fundamental, a reprodução 

fotográfica do tardoz dos pratos, expondo as suas decorações. Neste 

trabalho avança a hipótese de objectos com decoração de “aranhões”, 

“contas” e “faixa barroca” poderem ter sido manufacturados já no século 

XVIII. 

 

Em 1998 foram publicadas as Actas das importantes 2as Jornadas de 

Cerâmica medieval e pós-medieval, realizadas quatro anos antes. De entre 

os diversos textos é de salientar, no presente enquadramento, o de Paula 

Barreira, Paulo Dórdio e Ricardo Teixeira referente às escavações da 

chamada Casa do Infante, no Porto461. Nele, os autores reflectem acerca da 

dificuldade de organizar 500.000 fragmentos cerâmicos462, que integram uma 

cronologia situada entre os séculos III/IV e o XIX, mas que no que respeita 

                                            
460 “Durante a 1ª metade do século XVII, se juntam com elementos claramente orientais, que definem a 
expressão das peças, outros elementos europeus ou mesmo árabes em perfeita consonância de harmonia. 
Encontram-se recipientes desta época, de muito boa qualidade, por vezes com legendas, brasões ou nomes 
estrangeiros sobretudo na Holanda e na Alemanha (...). As composições foram-se alterando e os desenhos 
evoluindo, durante o 2º quartel do séc. XVII, até se iniciar a produção de faiança holandesa (ca. 1650) que imitou 
com mais rigor a porcelana chinesa e veio pôr fim à exportação da nossa louça. A cerâmica agora produzida para 
o mercado interno (...) baixa nitidamente a exigência de qualidade e delicadeza da pintura, por outro lado torna-
se muito mais livre e espontânea na sua rusticidade. Os motivos decorativos iniciais já muito alterados, com 
duros contornos a manganês, vão-se afastando cada vez mais do figurino inicial (...) salvo no que respeita à 
utilização do azul como cor dominante. Esta situação vai-se arrastando pelo decurso do século XVIII, talvez com 
uma única excepção conhecida respeitante ao característico fabrico lisboeta do Monte Sinai que foi mantendo 
sempre a delicada expressão de elementos miúdos de desenho barroco”. Cf. CALADO, FERNANDES, REIMÃO, 
RIBEIRO, 1997, p. 22.  
461 Este texto surge na sequência de outro publicado nas Actas das Ias Jornadas de cerâmica medieval e pós-
medieval, realizadas em Tondela em 1995. Optámos por este novo texto por ser mais completo e ter tido maior 
impacto nas investigações subsequentes, deixando para capítulo subsequente as questões mais ligadas à 
arqueologia. 
462 “Na ausência de contextos de utilização (áreas de actividade ou lixeiras, por exemplo) o tipo de contextos 
presentes, que resultaram da quase totalidade de enchimentos de valas de fundação ou nivelamentos de obra, 
permitiam sobretudo perspectivar o estudo de uma amostragem da evolução do abastecimento da cidade em 
cerâmica na longa duração”. Cf. BARREIRA, P.; DÓRDIO, P.; TEIXEIRA, R., “Conjuntos cerâmicos da 
intervenção arqueológica na Casa do Infante - Porto: elementos para uma sequência longa - séculos 4-19”. Actas 
das 2." Jornadas de cerâmica medieval e pós-medieval. Tondela: [s.n.], 1998, p. 145. 
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ao período aqui em estudo situavam-se em quatro depósitos com datações 

definidas entre finais do século XVI e meados do século XVIII463. O extenso e 

bem documentado texto prefigura a necessidade de análise química dos 

materiais recolhidos, seguindo os autores, no que se refere à caracterização 

e identificação dos centros produtores, os trabalhos de Rafael Calado, Jan 

Baart e Celso Mangucci. Um aspecto importante é a associação entre a 

cronologia estratigráfica e os elementos estéticos e decorativos dos 

fragmentos encontrados nestes depósitos464. 

 

Na viragem para o século XXI, um texto publicado no periódico Mínia, por 

António Matos Reis, relançou a questão da manufactura de louça na zona de 

Prado, na região de Braga465. A partir de pesquisas arqueológicas levadas a 

cabo no convento de Tibães e de documentos entretanto trazidos à luz466, o 

                                            
463 Cf. BARREIRA, DÓRDIO, TEIXEIRA, 1998, p. 146 e 149. 
464 “No depósito mais antigo (D1) datável do séc. XVI, este tipo de decoração [faianças com decoração figurada e 
geométrica em azul] surge ainda num escasso número de fragmentos (15 frags./7% das faianças), todos de 
dimensões muito reduzidas, que apenas permitem observar a existência de motivos geométricos constituídos por 
linhas rectas ou curvas paralelas (polígonos inscritos...) mas não possibilitam a identificação de formas. A 
amostra obtida no depósito do 1º terço do séc. XVII (D2) constituída por 90 fragmentos (25% das faianças) 
permitiu a reconstituição total ou parcial de algumas peças (...) Surgem várias tigelas e pratos em variados perfis. 
As decorações mostram ainda uma preferência por motivos geométricos ou figurativos vegetalistas e animais de 
inspiração europeia. Algumas destas peças têm paralelos próximos nas exumadas pelas escavações de Jan 
Baart no bairro dos judeus portugueses de Amesterdão com cronologias entre 1600 e 1625. (...) Mas é no 
depósito do 3º quartel do séc. XVII (D3) que a louça pintada a azul se torna predominante entre a faiança 
representando 68% (a que correspondem 5.303 fragmentos). (...) As «rendas» constituem o motivo mais 
abundante (11% do total e 16% da pintada a azul) decorando três formas: tigelas, tigelas de fundo plano e pratos. 
(...) Um outro tipo de organização decorativa muito frequente nas abas são as reservas preenchidas 
alternadamente com flores de bonina e leques de palmeira de Bu-qui com cordões enrolados terminados em 
borlas sendo separadas por bandas com a representação de selos com cordões. (...) É apenas no depósito do 3º 
quartel do séc. XVII (D3) que o grupo das faianças com decoração em azul e vinoso (Grupo C) surge 
representado em pratos e tigelas com motivos e figurações semelhantes aos das faianças com pintura 
exclusivamente a azul. (...) As faianças do depósito do séc. XVIII mostram uma mais acentuada descontinuidade 
com as dos depósitos anteriores invertendo-se as tendências anteriormente observadas. A louça malegueira (...) 
apresenta-se agora novamente predominante”. Cf. BARREIRA, DÓRDIO, TEIXEIRA, 1998, p. 153-155. 
465 “Sempre nos custou a acreditar que uma região onde, desde tempos imemoriais, se trabalhava a cerâmica, 
em considerável escala, não escasseando a matéria-prima nem os veículos culturais, tivesse permanecido, 
durante tantos séculos, fora do circuito de produção de um tipo de artigo que tinha no seu próprio meio tantos 
apreciadores”. Cf. REIS, António Matos, “As Faianças de Prado (e não de Monte Sinai)”, Mínia, III Série, N.º 8-9, 
(2000-2001), p. 138. 
466 “Outro conjunto de documentos revelou a existência de um expressivo movimento de exportação de louça 
através do porto de mar de Viana do Castelo, da qual pelo menos uma parte era de louça branca da terra. Ora os 
únicos locais da terra onde, antes de 1774, se poderia produzir louça branca eram as freguesias do concelho do 
Prado. Lembre-se que é por essa data que se documentam as mais volumosas exportações de louça branca da 
terra através do Porto de Viana do Castelo. (...) Recentemente foi revelado um documento da chancelaria 
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autor retoma a atribuição de Luís Augusto de Oliveira467, contestando a 

proposta de manufactura de Lisboa feita por José Queirós, ao tipo específico 

de faianças conhecidas por “Monte Sinai”468. 

 

Em 2001 é publicado o Itinerário da faiança do Porto e Gaia, reflectindo os 

trabalhos de arqueologia levados a cabo na Casa do Infante. Esta obra 

reuniu um conjunto de especialistas em diversas valências, procurando em 

sete capítulos expor várias vertentes da realidade cerâmica nacional. Um dos 

intervenientes, Rafael Calado, refere, no Breve historial da faiança em 

Portugal469, as propostas que seguem a estrutura exposta nos seus trabalhos 

anteriores470, no entanto, apresenta alguns ajustes471. Na sua análise o autor 

                                                                                                                             
arquiepiscopal de Braga que confirma a existência de uma significativa produção de louça branca nesta área, 
comprovada pela existência de um número suficiente de artesãos que se ocupavam exclusivamente nessa 
actividade, o que justificou a nomeação, em 1775, de um “juiz do ofício de oleiro de louça branca”, no couto de 
Cervães”. Cf. REIS, 2000-2001, p. 133-134. 
467 “Já em 1916 Luís Augusto de Oliveira contestava a atribuição proposta por José Queirós, baseado não só na 
pouca consistência dos seus argumentos mas também na existência de fortes razões para se manter a tradição 
segundo a qual se produziam faianças na área de Prado (...) o facto de existirem peças do século XVII ou 
primeira metade do século XVIII marcadas com um P. no reverso, citando-se duas do Museu de Viana, uma da 
colecção então pertencente a António Arroyo e outra da colecção do Conde de Ameal”. Cf. REIS, 2000-2001, p. 
132. 
468 “Ao contrário do que se podia ver noutras peças, especialmente nas produzidas em Lisboa, ao longo do 
século XVII, a decoração das faianças de Prado caracteriza-se pela reduzida variedade dos motivos, inclusive no 
mesmo objecto, e pela repetitividade que se observa entre as diversas peças. (...) Nos pratos a aba é, na maioria 
dos casos, dividida em vários sectores, que vulgarmente se chamam “reservas”, tendo a dividi-los uma faixa mais 
estreita. Esta estrutura é uma herança da arte chinesa e difundiu-se em Portugal a partir de meados do século 
XVII. (...) O fundo de todos estes pratos é decorado com motivos de tema idêntico aos das antigas peças do 
século XVII, mas com interpretações mais afastadas dos modelos orientais”. Cf. REIS, 2000-2001, p. 135. 
469 Cf. CALADO, Rafael, «Breve historial da faiança em Portugal», Itinerário da Faiança do Porto e Gaia, Lisboa. 
Instituto Português de Museus, Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, 2001, p. 15-25. 
470 A produção cerâmica é dividida em três períodos, como anteriormente, ainda que seja patente uma maior 
definição dos elementos característicos de cada um destes: “As reservas, em que se dividem as abas, são como 
na porcelana, geralmente separadas por colunelos e preenchidas com interpretações sumárias de símbolos 
chineses intercalados com composições vegetalistas, de execução vigorosa. As folhas de artemisa, os leques da 
palmeira de bu qui, as pedras sonoras, as moedas, as cabaças, e os rolos de papel pintado – sempre envoltos 
em cordões e frequentemente articulados com representações botânicas – constituem o conjunto de imagens 
simbólicas mais utilizadas (tanto nas abas dos pratos como nos frisos das peças de forma) e ficaram 
genericamente conhecidas por decoração de “aranhões”. Também aparecem elementos de “chinoiserie” em 
desenho miúdo, “contas”, “rendas”, “volutas barrocas”, etc. Os fundos dos pratos e as zonas amplas das peças 
de forma, comportam os motivos mais importantes das composições ornamentais, como figurações animais 
(leões, veados, javalis, lebres, cães, aves, borboletas, etc.) ou elementos próprios da encomenda (legendas, 
cartelas com nomes, escudos de armas, etc.), ou ainda a figuração de tipo ocidental (damas, cavalheiros, 
soldados, representações mitológicas, etc.), numa saborosa “miscelânea” em que o pintor evidenciou a nova 
realidade por ele criada deixando subjacente a imagem do gosto pela delicadeza do exotismo. O inicio da 
produção da faiança holandesa e a sua protecção, através de medidas que vieram proibir a importação da louça 
portuguesa (cª 1660), acabou por ocupar completamente o nosso antigo mercado exterior. Efectivamente com o 
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parte das características morfológicas da pasta cerâmica e dos vidrados472, 

fruto dos estudos que então se vinham promovendo na investigação 

arqueológica. Um aspecto que já havia sido aflorado é aqui também 

assinalado e prende-se com a questão da morfologia dos objectos 

produzidos em cada um dos ciclos473.  

O texto de Isabel Maria Fernandes, Formas e funções da faiança portuense 

oitocentista, remete para a relação entre formas e funções dos objectos 

mencionada a partir de documentação coeva que recua ao século XIV. Para 

o período que nos interessa são mencionadas 30 formas (10 para o século 

XV, 10 para o século XVI, 3 para o século XVII e 7 para o século XVIII)474, 

                                                                                                                             
fim da exportação, por falta de exigência do mercado interno. A própria qualidade da cerâmica baixou embora ela 
tenha vindo, em compensação, a ganhar uma rusticidade pujante e personalizada. Ainda que se tenham mantido 
os mesmos temas e motivos ornamentais, a dureza dos contornos escuros – que passaram a usar-se desde 
meados do século XVII até meados do século XVIII – foram fazendo perder a delicadeza de desenho do 
estereótipo, modificando substancialmente o aspecto da faiança, que assim resultou muito mais livre, 
personalizada e espontânea”. Cf. CALADO, 2001, p. 18 e 19.  
471 Uma das preocupações do autor é a louça produzida antes de 1620/1621, respectivamente as datas da 
descrição de Frei Nicolau de Oliveira e a peça grafada que, à época, se reconhecia como sendo a mais antiga 
datada. A partir da descrição de Oliveira, que refere em 1620 existirem 28 fornos de louça de Veneza, Rafael 
Calado avança que esta “deveria corresponder (no mínimo) uma produção de perto 30.000 peças por ano. Estas 
quantidades, enormíssimas para a época, transcendiam imenso as capacidades de consumo do escasso 
mercado interno e só eram justificáveis por uma grande exportação”. Cf. CALADO, 2001, p. 16. Esta exportação, 
que o autor já havia reconhecido em textos anteriores (nomeadamente no seu texto: Faiança Portuguesa, sua 
evolução até ao início do século XX. Portuguese Faience, its evolution up to the early 20th century, 1992, p. 28 e 
34), explicaria de certo modo a apetência pela imitação da louça chinesa. Assim “Nada surpreende, portanto que 
“os malegueiros de louça branca” ao satisfazerem o vasto mercado que apreciava e ia consumindo a sua 
produção, tenham deixado transparecer na cerâmica o seu deslumbramento pela preciosa porcelana. Se o poder 
de “sugerir louça da China” constituiu um dos mais relevantes atributos desta nossa faiança, certamente que o 
seu apreço também se ficou devendo à excelente qualidade material e ao inconfundível carácter da sua pintura”. 
Cf. CALADO, 2001, p. 17. 
472 “Na primeira metade do período seiscentista a pasta da chacota é clara, de tom amarelado, completamente 
coberta pelo esmalte branco (vidrado composto por óxidos de estanho e chumbo) que recebia a pintura 
executada, geralmente realizada em tons de azul de cobalto (raras vezes com ligeiros toques de amarelo). A 
partir da segunda metade do século os desenhos aparecem contornados a roxo vinoso de manganês e as 
decorações vão sendo cada vez menos caprichadas”. Cf. CALADO, 2001, p. 18. 
473 “A variedade das formas conhecidas revela claramente, não só as exigências do mercado como a tipologia 
dos objectos mais usados pelos consumidores. Assim, se algumas derivam directamente da porcelana, como 
acontece com potes, jarras, taças e pratos, a grande maioria das formas foram expressamente criadas para 
servir funções específicas. As escudelas, terrinas, fruteiros, bilheteiros, azeitoneiras, bilhas, picheis, jarros, 
galhetas, aquamanís, garrafas, caixas, travessas, terrinas, bacias, bacios, mangas e potes de farmácia, etc. São 
objectos que obedecem a expressões formais personalizadamente europeias, porque foram criadas de acordo 
com os hábitos e usos específicos das civilizações ocidentais”. Cf. CALADO, 2001, p. 18. 
474 Alguidar, candeeiro, cântaro, enfusa ou infusa, panela, pote, púcara, púcaro, sertã, tigela (séc. XIV); 
açucareiro, assador, cabaça, fogareiro, frigideira, malga, porrão, prato, tacho, talha (séc. XVI); privado e servidor, 
barril (séc. XVII); bacio servidor, vaso de águas, bilha, garrafa, jarra, mealheiro, pingadeira ou assadeira (séc. 
XVIII). Cf. FERNANDES, Isabel Maria, “Formas e funções da faiança portuense oitocentista”. Itinerário da 
Faiança do Porto e Gaia, Lisboa: Instituto Português de Museus, 2001, p. 29. 
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ressalvando a autora que as mesmas não determinavam funções 

específicas, pois os objectos eram empregues de modo versátil consoante as 

necessidades475. Anexo a este texto surge um importante corpus 

terminológico para a faiança: proposta de termos, onde a autora, através de 

imagens de objectos de épocas variadas, define as morfologias básicas 

existentes e as funções a que as mesmas se destinavam476.  

Outro texto que integra esta publicação é a importante reflexão de Paulo 

Dórdio, Ricardo Teixeira e Anabela Sá sobre as Faianças do Porto e Gaia: o 

recente contributo da arqueologia477. Trata-se da continuidade de um 

trabalho fundamental (do qual já havia sido publicada uma série de aspectos) 

para a definição das características dos produtos cerâmicos encontrados em 

sítios arqueológicos478. Apresentado com recurso à estatística, o que permite 

inferir universos produtivos, para além de se socorrer de textos coevos, 

alguns ausentes das publicações até aqui mencionadas479, a análise é 

apresentada por séculos, mencionando-se para o XVI a predominância da 

louça branca, de menor qualidade técnica480. O recurso à literatura coeva 

                                            
475 “Neste tipo de loiça a relação forma/função, pode ser explicitada do seguinte modo: a uma mesma forma, 
várias funções. Por exemplo, a malga era essencialmente utilizada para servir sopa, mas também dava para 
guardar banha ou para cortar o cabelo à criançada. (...) a faiança desde os primórdios da sua produção, foi 
essencialmente dedicada ao serviço da mesa, a cuidados de higiene corporal ou como loiça de botica”. Cf. 
FERNANDES, 2001, p. 29 e 30. 
476 Cf. FERNANDES, 2001, p. 38-51. 
477 Referindo-se à tendência de fazer História a partir dos objectos que se encontram nas colecções dos museus 
e de particulares, os autores referem “um aspecto que distingue as faianças destas colecções, peças geralmente 
excepcionais, seleccionadas e preservadas segundo critérios estéticos e de coleccionismo, das peças que se 
encontram nos contextos arqueológicos e correspondem a peças de uso no dia-a-dia. Embora geralmente muito 
fragmentadas e incompletas, as faianças arqueológicas valem por si mesmas, mas para além disso são também 
um meio, por vezes quase o único, de chegarmos a determinados aspectos do quotidiano de importantes 
sectores da sociedade”. Cf. DÓRDIO, TEIXEIRA, SÁ, 2001, p. 123. 
478 A investigação centra-se exclusivamente em sítios localizados no Porto e Gaia, nomeadamente a Casa do 
Infante (em dois locais – um datado de 1628 e o outro com uma janela temporal entre 1656 e 1677); o Convento 
de São Bento da Vitória ou ainda em particulares como a Casa Ramos Pinto ou mesmo terrenos, como o da Arca 
de Água, no Campo 24 de Agosto, de meados do século XVII exposto pelas obras da Sociedade Metro do Porto. 
É referida ainda “uma oficina produtora de faiança nos séculos XVII e XVIII, localizada no centro histórico de Gaia 
[antiga Rua Direita de Vila Nova]”. Cf. DÓRDIO, Paulo, TEIXEIRA, Ricardo e SÁ, Anabela, “Faianças do Porto e 
Gaia: o recente contributo da arqueologia”. Itinerário da Faiança do Porto e Gaia, Lisboa. Instituto Português de 
Museus, 2001, p. 122 e p.138-139.  
479 Nomeadamente o Livro de receitas de cozinha da Infanta D. Maria ou a Peregrinação, de Fernão Mendes 
Pinto. 
480 Os autores referem que para a escavação efectuada no Claustro Nobre do Convento de S. Bento da Vitória os 
resultados são: louça esmaltada branca – 65%; louça decorada com motivos simples a azul ou azul e vinoso – 
20%; louça com decoração de brilho metálico dourado (valenciana) – 8%; majólica (italiana) azul e policroma – 
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permite aos autores reforçar algumas ideias do modo como a cerâmica era 

então encarada481 e o seu emprego482 a partir da pintura da época, na linha 

do que fizera Reynaldo dos Santos. No que se refere ao século XVII, o texto 

remete para os resultados da investigação aos quatro sítios arqueológicos, 

com cronologias precisas, já publicados. A partir da maturação destes 

resultados, procuram afinar a datação de modelos decorativos e 

morfológicos483 para a faiança portuguesa deste período. A proposta, 

                                                                                                                             
4%. formas de louça branca, pratos com ônfalo e escudelas carenadas assentes sobre pé. Os autores apontam 
um possível enquadramento nas séries andaluzas, sendo o principal centro produtor Sevilha. Ainda que estes 
elementos sejam fundamentais para a compreensão do consumo da faiança em Portugal, importa relativizar 
estas percentagens face ao quotidiano laico, pois a capacidade financeira das casas religiosas não teria paralelo 
com outras áreas da sociedade. 
481 “Garcia de Resende exprime bem o pouco valor em que era tida a louça, mesmo esmaltada, que só a uma 
mesa preparada para receber um visitante tido em muito pouca conta poderia tornar-se baixela (um pichel, 
bacios vidrados, / brancos, e verdes, quebrados). Apenas as faianças mais luxuosas tem referências, e 
escassas, nos inventários e descrições – alguns bacios, escudelas e pratéis de Valença ou Pisa. (...) começam a 
mencionar-se as baixelas de porcelana da China qualificada como mui estimada e rara n’aquelle tempo. (...) o 
livro de receitas de cozinha da Infanta D. Maria faz eco da mesma atmosfera familiar em que pratos, escudelas e 
tigelas de barro vermelho, vidrado ou de feição de porcelana (faiança) são mencionados e utilizados 
indiferenciadamente”. Cf. DÓRDIO, TEIXEIRA, SÁ, 2001, p. 134-135. 
482 “Antes do século XVII, o serviço à mesa era em primeiro lugar constituído por grandes pratos ou bacios nos 
quais a comida chegava à mesa e donde cada um se servia com as suas próprias mãos comendo em comum. 
(...) completava depois com peças mais pequenas e de muito menor valia, os pratos, as escudelas e as 
molheiras. (...) Aparentemente a única representação completa de um serviço de louça esmaltada branca surge 
numa Ressurreição de Cristo atribuída a Gregório Lopes (1520-1540). Evocando uma refeição já tomada pelo 
grupo de soldados que guardava o túmulo (...) este género de louça esmaltada, malegueira, de aspecto rude e 
vulgar, parece significativa quanto aos meios sociais em que, primeiro, a faiança poderá ter tido acolhimento e 
difusão. (...) A valorização social da faiança, que havia explorado num momento mais recuado a emulação das 
peças de metal, desenvolver-se-á posteriormente e com mais êxito, através da emulação da porcelana que 
finalmente havia conseguido guindar a obra vil de barro às mesas dos poderosos”. Cf. DÓRDIO, TEIXEIRA, SÁ, 
2001, p. 1135-137. 
483 Sítios 1 e 2 (c.1628 e 1656-1677) – “o volume da faiança mais do que duplica durante a 1ª metade do século 
XVII passando de pouco menos de 10%, no conjunto do 1º quartel, para mais de 20% do total da cerâmica no 
conjunto de meados (...) Mantém-se ainda o predomínio da louça grossa simplesmente esmaltada em branco 
sem decoração (31%) e das formas que vimos serem quase exclusivas ao longo do século anterior: escudela 
carenada e prato com ônfalo. Um pequeno grupo exibindo decorações simples de filetes azuis normalmente 
aplicados junto do bordo, já presente anteriormente, mantém agora clara expressão (5%). Neste grupo, as 
formas são ainda a escudela e o prato com ônfalo, (...) As novidades surgem num outro grupo de faiança, desde 
logo mais numeroso (25%). (...) os pratos sem ônfalo com o covo marcado e pequenas tigelas hemisféricas como 
formas predominantes e bem como uma nova temática decorativa pintada a azul que tende a preencher a 
totalidade das superfícies disponíveis. (...) composições vegetalistas e num dos casos uma ave de bico comprido 
entre ramagens. As abas são decoradas com frisos de organização triangular ou semicircular com estilizações de 
inspiração vegetalista e figuras geométricas irregulares concêntricas preenchidas com linhas ondulantes, 
horizontais e encanastrados. (...) As mudanças têm expressão mais completa e acabada no conjunto de faianças 
da Casa do Infante recolhido no depósito de meados do século. Aqui, 68% da louça é decorada com pintura a 
azul que em outros 8% se conjuga com o vinoso. (...) As principais formas são o prato com covo marcado, as 
tigelas hemisféricas e as tigelas largas de fundo plano (alguidares). As dimensões mais usuais são pequenas 
encontrando-se também com alguma frequência peças que apresentam uma moldagem imperfeita ou o vidrado 
com defeitos. (...) [decoração] das abas nos pratos são as flores de boninas e as folhas de palmeira de Buqui 
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materializada nos achados efectuados, segue uma via de referentes até aqui 

pouco desenvolvida, mas que parece não ter encontrado muito eco nos 

estudos subsequentes484. A decadência desta produção, imputada à 

expansão das manufacturas de Delft485, e a pouca expressão da faiança 

nacional nos achados para o século XVIII, anterior ao advento das fábricas 

pombalinas, completam o cenário traçado pelos autores, através das 

descobertas arqueológicas efectuadas. 

Intercalando este texto surgem dois pequenos artigos relativos a descobertas 

arqueológicas efectuadas na zona do grande Porto486.  

                                                                                                                             
com cordões enrolados terminados em borlas preenchendo alternadas reservas que são separadas por bandas 
com a representação de selos com cordões. (...) surge também no exterior de algumas tigelas que mostram pelo 
interior, junto do bordo, apenas uma linha contínua ou uma estreita banda com motivos espiraliformes. Os 
motivos daqueles pratos têm representações vegetalistas e figurações de animais como pássaros enquadrados 
por ramos com flores e frutos. Porém o motivo mais comum são as rendas decorando com bandas simples ou 
duplas as abas dos pratos ou as paredes das tigelas junto do bordo”. Cf. DÓRDIO, TEIXEIRA, SÁ, 2001, p. 139-
142. 
484 Os períodos cronológicos propostos pelos autores, de acordo com os achados arqueológicos, são “O primeiro, 
correspondendo às produções entre 1600 e 1625, mostraria decorações mais directamente inspiradas nas 
tradições da faiança italiana e espanhola com menor influência chinesa. O segundo, englobando as produções 
entre 1625 e 1650, seria mais directamente uma imitação da porcelana chinesa Ming do período Wan-li (1573-
1622) conjugada, principalmente no centro dos pratos, com figurações e temas europeus. Porém, mesmo no 
conjunto de meados do século da Casa do Infante, os temas decorativos predominantes não são os mais 
directamente derivados das temáticas da porcelana chinesa – ainda que estes estejam também presentes – mas 
outros como as rendas ou estilizações de inspiração geométrica e vegetalista que parecem antes derivar das 
tradições europeias. (...) O início da produção nacional de louça esmaltada tem sido situado em Lisboa nos 
meados do século XVI. Os modelos iniciais foram, com toda a probabilidade, as peças de louça grossa 
simplesmente esmaltada em branco (a málega branca) que se importaram em quantidades razoáveis, sobretudo 
de Sevilha, ao longo daquele século. A apetência pela louça decorada parece ter-se desenvolvido para o final de 
Quinhentos quando são mais frequentes as referências à majólica italiana e à importação de louça de Talavera. 
Estas terão constituído as principais fontes inspiradoras da decoração pintada da louça de Lisboa nas suas 
formulações iniciais características do 1º quartel do século XVII”. Cf. DÓRDIO, TEIXEIRA, SÁ, 2001, p. 142-143. 
485 “A partir de meados do século XVII o arranque dos centros produtores de faiança na Holanda, entre os quais 
assumiu maior destaque Delft, exerceu uma forte concorrência nos mercados internacionais sobre a faiança 
portuguesa. A consequência parece ter sido uma acentuada perda de dinamismo da faiança portuguesa patente 
numa cada vez maior falta de qualidade e repetição de modelos e motivos desembocando numa expressando 
empobrecida que caracterizará as produções do final do século XVII e a primeira metade do seguinte. Como foi 
notado para Lisboa, uma parte das oficinas deslocará o principal da sua actividade para a produção de azulejo”. 
Cf. DÓRDIO, TEIXEIRA, SÁ, 2001, p. 150. 
486 O primeiro remete para a escavação no local da Casa Ramos Pinto, em Vila Nova de Gaia, onde se 
encontrava uma oficina de oleiro e de cujos caqueiros foram retirados inúmeros fragmentos de objectos e 
azulejos. Esta importante descoberta será objecto de investigação mais aprofundada, de acordo com os autores. 
Cf. ALMEIDA, Miguel, NEVES, Maria João, CAVACO, Sandra, “Uma oficina de produção de faianças em Gaia 
nos sécs. XVII e XVIII”. Itinerário da Faiança do Porto e Gaia, Lisboa. Instituto Português de Museus, 2001, p. 
144-145. O segundo remete para os trabalhos efectuados na Arca de Água do Campo 24 de Agosto, onde se 
descobriu um grande conjunto de louça enquadrada em meados ou 2ª metade do século XVII. Cf. GOMES, Luís 
Filipe, BOTELHO, Iva Teles, “Faianças do séc. XVII num Arrabalde do Porto”. Itinerário da Faiança do Porto e 
Gaia, Lisboa. Instituto Português de Museus, 2001, p. 148-149. 
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Um quarto texto, de Fernando Castro, que integra a publicação do Itinerário 

da Faiança do Porto e Gaia, remete para o estudo químico das faianças 

nacionais, a partir de fragmentos arqueológicos encontrados nas escavações 

mencionadas487, perspectiva inovadora que lança as bases para um 

conhecimento preconizado outrora por Charles Lepierre.  

Nos textos que constituem as Colecções de faiança do Porto e Gaia488, de 

Margarida Rebelo Correia, a cronologia que a autora aponta para as peças 

presentes remete para as propostas enunciadas por Paulo Dórdio e Rafael 

Calado. 

 

A publicação do catálogo da colecção Carmona e Costa, em 2002, permitiu 

sumarizar uma série de propostas veiculadas para as manufacturas de 

Lisboa do século XVII, definindo quatro períodos produtivos e enfatizar uma 

via italianizante caracterizada por morfologias mais europeias e uma paleta 

de amarelos, verdes e laranjas, que contrastam com o cromatismo azul sobre 

branco das peças de cariz orientalizante489. 

 

Um texto de João Pedro Monteiro, também de 2002, retoma o carácter de 

originalidade da produção de faiança portuguesa seiscentista, acentuando-

                                            
487 No texto são enunciadas as valências desta investigação “pela análise química, pode-se estimar a 
proveniência dos fragmentos encontrados em intervenções arqueológicas, ajudando a explicar circuitos de 
comercialização, rotas de abastecimento de matérias-primas e locais de produção (...) a análise dos vidrados de 
faianças permite identificar técnicas de fabrico, eventualmente características de cada centro ou fábrica, bem 
assim como a tipologia dos pigmentos utilizados”.Cf. CASTRO, Fernando “Caracterização química e micro-
estrutural de faianças portuguesas”. Itinerário da Faiança do Porto e Gaia, Lisboa. Instituto Português de Museus, 
2001, p. 169. 
488 Cf. CORREIA, Margarida Rebelo, “Colecções de faiança do Porto e Gaia”. Itinerário da Faiança do Porto e 
Gaia, Lisboa. Instituto Português de Museus, 2001, p. 182-241. Destes conferir as colecções do século XVII e 1ª 
metade do século XVIII do: Museu Nacional de Soares dos Reis (p. 184-189), Casa-Museu Guerra Junqueiro (p. 
205-207), Casa-Museu Marta Ortigão Sampaio (p. 216), Ateneu Comercial do Porto (p. 230-231), Fundação 
Maria Isabel Guerra Junqueiro e Luís Pinto de Mesquita Carvalho (p. 234-240). 
489 “Trata-se de um conjunto de peças, essencialmente aquamanis, mas também castiçais e imagens religiosas e 
profanas, cujo referente pode ser encontrado no Renascimento italiano. Não obstante terão surgido apenas no 
segundo quartel de Seiscentos, altura em que a policromia terá sido reintroduzida na faiança nacional, o que 
parece ser confirmado por cronogramas de peças para exportação”. Cf. PAIS, Alexandre Nobre, MONTEIRO, 
João Pedro, Faiança portuguesa da Fundação Carmona e Costa = Portuguese faience in the Carmona e Costa 
Fundation. Lisboa: Assírio e Alvim, 2002, p. 27. Esta questão foi posteriormente abordada em dois textos: Cf. 
PAIS, Alexandre Nobre, “A policromia na faiança portuguesa de exportação do século XVII”. Revista de Artes 
Decorativas. Porto: Universidade Católica Portuguesa, CITAR, 2007, p. 33-64 e PAIS, 2010, p.67-86. As 
reflexões e propostas apresentadas nestes textos serão integradas no espaço próprio desta tese. 
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lhe uma dimensão de resistência face à União Ibérica490, ainda que o autor 

reconheça ter sido proporcionada aos centros de manufactura491 nacional 

alguma autonomia. Para além da ideia de que o gosto pelos motivos orientais 

é uma das linhas de força da arte nacional492, o autor refere que as primeiras 

peças produzidas em Portugal possuíam um evidente referente italo-

flamengo493, associado, por vezes, em diversas peças a alguns temas 

chineses494. O texto centra-se em peças datadas de após a Restauração de 

1640, comparando um prato onde surge um fidalgo e as semelhanças deste 

com um retrato de D. João IV, do pintor Avelar Rebelo, equacionando a 

hipótese de contactos entre o artista e um mestre de olaria fornecedor da 

Casa Real495, dado a conhecer no trabalho de Celso Mangucci. 

                                            
490 “Se estas faianças eram do agrado de um povo que apreciava decorações exóticas provenientes de paragens 
longínquas, clientes a quem as olarias procuravam agradar, certo é que assistimos na produção de faianças 
inspiradas na porcelana da China a uma «resistência» ao que era a estética predominante nos principais centros 
cerâmicos da Europa, nomeadamente Talavera, que, num contexto da União Ibérica, poderia ter exercido uma 
influência preponderante. Este não-alinhamento por modelos estéticos europeus não pode ser entendido como 
um atraso de um país culturalmente periférico, mas antes como uma proposta alternativa de quem se pretendia 
afirmar enquanto centro de produção. (...) O que surgiu espontaneamente nas olarias de Lisboa enquanto opção 
económica por um produto que se sabia ter plena aceitação no mercado terá sido, a partir de determinado 
momento, pensado enquanto programa estético de índole política, nomeadamente nas peças em que se 
pretendia glorificar a nobreza da Restauração ou afirmar a nova Dinastia”. Cf. MONTEIRO, João Pedro, “Um 
prato da Restauração e a opção pelo Oriente na faiança portuguesa do século XVII”. Oriente. Lisboa: Fundação 
Oriente, Nº 7 (Dezembro 2003), p. 63. 
491 “O mais importante centro de cerâmica espanhola da época é, indubitavelmente, Talavera. No entanto, a 
faiança aí produzida não anulou as diferentes produções ibéricas, mantendo as várias regiões uma autonomia 
bem vincada. Como escreveu Trinidad Sánchez Pacheco, “ao falar de Espanha não queremos dizer que se 
unifiquem os produtos das diferentes manufacturas, já que, apesar da recente unidade dos antigos estados 
medievais convertidos numa única nação, cada centro manterá um estilo próprio”. Cf. MONTEIRO, 2002, p. 56. 
492 “A opção pelo Oriente enquanto fonte de inspiração para o fabrico de produtos cerâmicos, se surge como 
evidente no país que primeiro comercializou na Europa grandes quantidades de porcelana da China, pode ser 
entendida enquanto manifestação de uma das linhas de força da arte portuguesa: a abertura a motivos 
provenientes de culturas com que os portugueses contactaram. Em parte da produção híbrida que se enuncia a 
partir do segundo quartel do século XVII, com associação de motivos ocidentais e orientais, podemos encontrar 
outras destas linhas de força, nomeadamente a coexistência de soluções de proveniência erudita com outras a 
que se pode chamar “populares”. Cf. MONTEIRO, 2002, p. 62. 
493 Para o efeito refere as informações de Vergílio Correia, acerca da presença de oleiros flamengos em Lisboa 
na segunda metade do século XVII e a informação de Severim de Faria sobre um oleiro que veio de Talavera 
trabalhar a faiança à maneira hispano-italo-flamenga e da China. Cf. MONTEIRO, 2002, p. 54-55. 
494 Referindo-se à produção do chamado “2º Ciclo”, menciona: “é abandonada a filiação predominante nos 
modelos chineses, esse distanciamento encontra correspondência no recuperar de uma policromia, semelhante à 
dos azulejos portugueses coevos e à de outras peças cerâmicas tardo-maneiristas, e estranha às porcelanas”. 
Cf. MONTEIRO, 2002, p. 55. 
495 “uma possível ligação de Avelar Rebelo com o universo das olarias de Lisboa, nomeadamente da zona 
oriental, equacionada por Virgílio Correia que identificou este pintor como morador na Rua dos Almocreves, em 
1638 e 1639, tendo abandonado, neste último ano, a freguesia dos Anjos. (...) [associando o pintor régio, a um 
centro produtor local, do qual poderia ter saído o prato com o possível retrato régio] produzidos na olaria de Luís 
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Na publicação do catálogo da Colecção de faiança da Casa Guerra 

Junqueiro, com cerca de 39 peças, no texto introdutório e estudo de Rafael 

Calado, o autor prossegue ideias já enunciadas, reforçando a ideia da 

produção quinhentista de louça de vidrado estanífero nas olarias de 

Lisboa496. Uma novidade consiste no assinalar a possibilidade da barra do 

Douro ter sido um dos pólos principais de disseminação comercial da faiança 

portuguesa497. Um outro aspecto, que surge de forma mais clara no texto 

introdutório é a existência de duas linhas de manufactura, uma com 

identidade mais orientalizante e a outra mais europeia498. No caso das 

representações orientalizantes, o autor reitera a ideia, já expressa por 

ceramógrafos anteriores, de que a produção de Lisboa é original e não a 

cópia ou falsificação das porcelanas da China499. 

Também mais clara no discurso de Rafael Calado é a ideia de que a 

decadência da manufactura da faiança portuguesa, ocorrida na segunda 

metade do século XVII, deveu-se ao facto desta produção se destinar 

exclusivamente ao mercado interno500. 

                                                                                                                             
de Moura, no que é uma primeira tentativa de atribuição de um determinado conjunto de peças a uma olaria 
específica. (...) tendo sido agraciado [Luís de Moura], em 1641, com o ofício real de oleiro de azulejo e louça 
pintada, o que lhe permitia fornecer a Casa Real”. Cf. MONTEIRO, 2002, p. 58-59. 
496 No modo assertivo como se estrutura o discurso, o texto parece constituir uma resposta às críticas 
enunciadas por Jan Daan van Dam e a algumas das ideias expressas nos textos de João Pedro Monteiro. Cf. 
CALADO Rafael Salinas, Faiança portuguesa da Casa-Museu Guerra Junqueiro, séculos XVII-XVIII. Porto: 
Câmara Municipal, 2003, p. 5-12. 
497 “pela barra do Douro deveria ter igualmente entrado – e muito provavelmente saído – grande quantidade de 
produtos cerâmicos. O excelente resultado dos trabalhos de investigação arqueológica, que sob a superior 
coordenação do Professor Doutor Manuel Real, se vêm realizando nos últimos anos, no edifício da ‘Casa do 
Infante’ (antiga Alfândega do Porto), também têm permitido recolher um surpreendente espólio de numerosos 
fragmentos de faiança portuguesa no contexto do século XVII”. Cf. CALADO, 2003, p. 13. 
498 “Se algumas peças, como pratos, potes, caixas e jarras, reflectem identidade com as formas da porcelana 
chinesa, existem outras como as escudelas, lavandas, gomis, bilhas, pichéis, aquamanis, galhetas, canudos, 
floreiras, bilheteiras e fruteiros que têm uma expressão formal profundamente europeia”. Cf. CALADO, 2003, p. 
14. 
499 “parece-me totalmente descabido, para não dizer ridículo, admitir-se que esta faiança procurou imitar, e muito 
menos falsear, a porcelana (como aconteceu com outros fabricos europeus durante os séc. XVII e XVIII). É tão 
original, e sinceramente espontânea, a ingenuidade com que são interpretados os símbolos orientais que 
preenchem densamente as peças (e cujos significados eram completamente desconhecidos dos pintores 
malegueiros portugueses), que acabam por ganhar uma expressão muito própria, sendo usados apenas como 
saborosos motivos ornamentais”. Cf. CALADO, 2003, p. 14-15. 
500 “Na segunda metade do séc. XVII, o início dos fabricos de faiança holandesa (1650-60), que procuraram 
reproduzir com todo o rigor a porcelana oriental, vieram pôr fim à exportação da nossa afamada louça, cuja 
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Neste texto o autor, como outros antes dele, insurge-se com as 

denominações dos estilos decorativos vigentes, que considera artificiais por 

não corresponderem a um conceito estilístico501 ou período cronológico502. 

Na caracterização das séries decorativas, quando menciona o chamado 

“desenho miúdo”, Rafael Calado refere existirem duas versões deste tipo 

decorativo, aspecto que até aqui não fora referenciado503. 

 

Em artigo publicado na revista Património/Estudos, em 2003, Michiel Bartels 

esboça um importante panorama504 da disseminação e consumo da faiança 

portuguesa nos Países Baixos505. Assinalando encontrarem-se nestes 

                                                                                                                             
entrada nos Países Baixos chegou mesmo a ser proibida. A cerâmica portuguesa, agora produzida apenas para 
o mercado interno, começou a ter características diferentes da anterior. (...) Esta louça que se foi tornando um 
pouco grosseira, mais pesada e de expressão popular, ficou sem elos que ajudassem a recordar os modelos 
originais”. Cf. CALADO, 2003, p. 15. 
501 “Os preenchimentos de espirais, frequentes em vários tipos de decoração do 2º quartel do séc. XVII, 
particularmente nas reservas das estilizadas composições geométricas (...), são nitidamente inspiradas em 
decorações islâmicas de Manices, tal como os fundos organizados em padronagem contínua se inspiravam nas 
decorações chinesas do período Wan-Li”. Cf. CALADO, 2003, p. 16. 
502 “pré-aranhões” (...), esse pretenso subgrupo de espécies, em que se pode incluir tudo o que é indefinido ou 
não se identifica e abarcando tanto os produtos decorados por inspiração chinesa como todos os híbridos 
realizados na 1ª metade do séc. XVII. Por outro lado, também não julgo rigorosa a nomenclatura de “aranhões” 
(propriamente ditos) apenas para designar as decorações traçadas a manganês que, na continuação de algumas 
das anteriores – quer se queira quer não – abrangeram um vasto período que se arrastou até meados do séc. 
XVIII”. Cf. CALADO, 2003, p. 16.  
503 “O inicial, mais raro, constituído por objectos de pintura contornada e executada somente em azul, que 
evidencia características próprias do final da 1ª metade do século XVII, enquanto que o segundo tem peças 
muito mais frequentes que – embora sendo semelhantes às primeiras – já têm os desenhos contornados a 
vinoso de manganês, como é usual a partir da 2ª metade do século XVII”. Cf. CALADO, 2003, p. 17. 
504 “o comércio foi dificultado pela Guerra dos Oitenta Anos (1568-1648). Devido às limitações impostas à 
liberdade religiosa em Portugal, muitos judeus sefarditas, depois de 1595, decidiram partir para o noroeste da 
Europa, acabando muitos deles por se estabelecer em Amesterdão. (…) sendo provável que, no período anterior 
a 1595, uma grande parte da porcelana chinesa tenha entrado nos Países Baixos através de Portugal. Terá sido 
também nesse período que se assistiu à comercialização directa da faiança portuguesa”. Cf. BARTELS, Michiel 
H., “A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650): uma análise sócio-económica baseada nos achados 
arqueológicos”, Património/Estudos, Lisboa: Instituto Português de Património Arquitectónico, N.º 5, (2003), p. 
70-71. 
505 “Trata-se de três tipos de peças: faiança (loiça de esmalte estanífero), terra sigillata e restante loiça. Até à 
data apenas os achados de Amesterdão tiveram alguma divulgação mas, na última década, o mesmo material foi 
encontrado em muitos outros locais. A investigação arqueológica mostrou a necessidade de um refinamento 
étnico que anteriormente tinha sido assumido para esse conjunto de materiais, visto que não era apenas utilizado 
no contexto doméstico dos judeus sefarditas (“sefardim”), mas também no quotidiano de pessoas da nobreza, 
empresários, mercadores e altos funcionários ao serviço da Companhia das Índias Orientais. (...) Grande parte 
do material encontrado nos Países Baixos consiste em faiança, particularmente pratos de média dimensão. Os 
pratos distinguem-se pela sua decoração que apresenta diferenças variáveis comparadas com a decoração que, 
naquela época, era típica nos Países Baixos. Os contextos dos achados do período anterior a 1620-1630 
caracterizam-se pela presença exclusiva de objectos de faiança portuguesa e italiana. A partir dessa altura, o 
material passa a incluir faiança local holandesa. (…) O esmalte do material português é sempre mais baço do 
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territórios os materiais arqueológicos que se supõe serem os mais antigos de 

cerâmica nacional506, o autor enuncia os locais onde foram registados 

objectos de origem portuguesa: Alkmaar (fragmento de um prato); 

Amesterdão507; Antuérpia; Deventer (fragmentos de um prato)508; Dordrecht 

(fragmentos de dois pratos); Enkhuizen; Graft e De Rijp (no conjunto de 

numerosos fragmentos encontrados surgem pratos com o brasão da cidade 

de Hamburgo)509; Hoorn (quatro peças)510; Lisse (um prato); Vlissingen (duas 

peças) e Zaandam (fragmentos de um prato). Bartels esboça um retrato dos 

                                                                                                                             
que o esmalte dos primeiros produtos holandeses de qualidade, por exemplo os de Haarlem. A pintura do 
material português apresenta uma qualidade de grosseira a média”. Cf. BARTELS, 2003, p. 70-71. 
506 “Até agora, as peças portuguesas “datáveis”, oriundas de contextos anteriores a 1621 (a mais antiga inscrição 
surgida num jarro), foram sobretudo encontradas em cidades holandesas”. Cf. BARTELS, 2003, p. 71. No 
entanto, o próprio autor reconhece que “No que diz respeito à cronologia para este conjunto de peças, só 
poderão ser estabelecidas datações fiáveis quando em todos os locais dos referidos achados forem 
estabelecidas tipologias cronológicas internas independentes, baseadas em fundamentos arqueológicos”. Cf. 
BARTELS, 2003, p. 79. 
507 “A faiança portuguesa aparece sobretudo em fossas que pertenciam às casas mais antigas construídas nesta 
ilha, datando estas do período 1600-1610. Este material encontra-se igualmente nas fossas que fazem parte da 
segunda fase de construção (1610-1650) (...) A grande maioria dos achados consistia em pratos de média 
dimensão com um diâmetro entre 18 e 25 cm e uma quantidade reduzida de pratos de grande dimensão 
(travessas). Foi ainda encontrado um pequeno número de chávenas e de tigelas decorativas onduladas. No 
espectro dos achados também se incluem penicos e jarros, bem como um número muito reduzido de taças. (...) 
Nas artérias mais importantes (...) moravam os mercadores mais abastados As fossas desta zona caracterizam-
se pela presença de porcelana chinesa e faiança italiana, mas também pela faiança portuguesa, muitas vezes 
em maior número, com quinze a vinte peças. (...) Alguns pratos apresentam iniciais e brasões com abreviaturas 
de nomes de família, tais como Pas ou Magalhães. A classe média que residia junto ao canal e no início das 
transversais utilizava regularmente faiança portuguesa e, com menor frequência, cerâmica italiana e chinesa. 
Nas zonas mais pobres das transversais viviam os artesãos que claramente utilizavam menos ou mesmo 
nenhuma faiança portuguesa. (...) No contexto dos achados do período 1600-1650, fora da praça Waterloopein, 
encontram-se, com alguma regularidade, fragmentos ou peças inteiras de faiança portuguesa, sendo que a 
maioria destes elementos não está relacionada com grupos étnicos específicos”. Cf. BARTELS, 2003, p. 72. 
508 “foi encontrado numa fossa um prato de faiança portuguesa datável do período 1570-1610. (...) Este achado 
constitui, até agora, o material português descoberto mais a leste nos Países Baixos”. Cf. BARTELS, 2003, p. 74. 
509 Cf. BARTELS, 2003, p. 75. 
510 Uma destas, um penico cuja “imagem central é composta por chaves cruzadas”. Cf. BARTELS, 2003, p. 76, 
indicia uma peça com a iconografia heráldica de uma cidade alemã da qual se conhece um jarro com o mesmo 
motivo no Nationalmuseum de Copenhaga, datado de 1645. Cf. Fayenceimport für den Norden Lissabon-
Hamburg, 1996, p. 67, fot. 42. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 
 

 129 

consumidores de faiança portuguesa511, mencionando as variações ocorridas 

de acordo com os diferentes períodos históricos512. 

 

Em 2005 Rafael Calado publica a sua última obra, apropriadamente o roteiro 

da colecção de faiança portuguesa do Museu Nacional de Arte Antiga, de 

que era responsável. Os textos, orientados para o percurso expositivo, 

reiteram as ideias veiculadas por este ceramógrafo513. Mencionando a 

grande variedade de formas514, o autor refere que foi devido à tradição 

cerâmica nacional que o impacto do gosto pela porcelana se revelou tão forte 

na faiança portuguesa515. Uma novidade é o facto de Rafael Calado definir 

de forma mais clara o que terá sido a produção do século XVIII, anterior ao 

advento das fábricas pombalinas516. Uma das grandes mais-valias da 

                                            
511 “Os judeus sefarditas no novo bairro junto ao rio Amstel, constituíam provavelmente um dos primeiros grupos 
a utilizar este tipo de produtos. No seio deste grupo circulavam maior número de peças, com uma maior 
diversidade formal, existindo ainda grande número de peças de maior relevância, nomeadamente os pratos feitos 
de encomenda com brasões e iniciais que sugerem um comércio directo. O segundo grupo consumidor de 
material português era o dos mercadores que mantinham diversos contactos nacionais e internacionais”. Cf. 
BARTELS, 2003, p. 79. 
512 “A reduzida quantidade de achados arqueológicos portugueses tem uma causa económica. Embora grande 
parte da cerâmica portuguesa não fosse provavelmente demasiado cara para a maioria das pessoas, era muito 
reduzida a cota de produtos que chegava aos Países Baixos, tornando o material exclusivo por um lado, mas 
acessível em termos de custo, por outro. Assim, a cerâmica portuguesa terá entrado sobretudo no meio das 
trocas e das relações pessoais, mais do que no comércio propriamente dito”. Cf. BARTELS, 2003, p. 79. 
513 “Este tipo de cerâmica, que também aparece frequentemente nomeada de porcelana (...) produzia-se em 
grande número de oficinas estabelecidas em Lisboa no princípio do século XVII. Em 1620, Frei Nicolau de 
Oliveira menciona a existência dum grande parque fabril com 28 fornos de louça de Veneza para a produção de 
faiança, ao que deveria corresponder um mínimo de 30.000 peças por ano (...) o que justifica perfeitamente uma 
exportação tão mencionada e vasta”. Cf. CALADO, Rafael Salinas, Faiança Portuguesa, Roteiro do Museu 
Nacional de Arte Antiga. Lisboa: Instituto Português de Museus, 2005, p. 28-29. 
514 Ao longo do século XVII, “Se algumas [formas] derivam directamente das porcelanas, como os pratos, taças, 
jarras e potes, muitas outras também correspondem a necessidades específicas. Produziram-se os mais 
variados objectos, como mangas de botica, escudelas, terrinas, caixas, bacias, aneleiros, bilheteiras, fruteiros, 
azeitoneiras, galhetas, canecas, pichéis, aquamanis, bilhas, garrafas, bacios, jarros, etc., que iam sendo criados 
em função dos usos impostos pelos mercados de consumo ocidentais. Estes objectos rodados ou moldados em 
barro claro eram cobertos de esmalte estanhífero para receberem a decoração executada por pintura em 
tonalidades de azul de cobalto, raras vezes com a presença de um pouco de amarelo de antimónio”. Cf. 
CALADO, 2005, p. 34. 
515 “Se tivermos em conta a nossa ancestral vocação cerâmica é perfeitamente compreensível o fascínio que a 
sumptuária porcelana veio exercer sobre os artífices. (...) O poder de sugerir a porcelana da China, mesmo 
quando as formas se afastam dos modelos orientais, foi um dos atributos consideráveis da faiança portuguesa da 
época”. Cf. CALADO, 2005, p. 34. 
516 “As volutas e enrolamentos, que já vinham de trás, perdem a tímida compostura anterior para passarem a 
dominar livremente as decorações de cariz barroco, assim como as delicadas escamas em forma de cabeça de 
ruyi, também muito frequentes na faiança desta época, vieram dar origem à família de contas ou pérolas. Esta 
situação arrastou-se pelo decurso da primeira metade do século XVIII, talvez com uma única excepção para a 
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publicação é o anexo de imagens com informação técnica acerca da 

colecção do MNAA, para além de um vocabulário técnico517. 

 

Numa monografia sobre a louça de Viana do Castelo, o seu autor, Alberto 

Abreu, traçou uma história da produção cerâmica em solo nacional, desde a 

pré-história. Nela o autor avança locais de extracção dos minérios 

empregues nesse fabrico518 e alguns aspectos ligados a manufactura dos 

materiais empregues no fabrico da faiança519. Abreu prossegue algumas das 

ideias anteriores, como as propostas de Reynaldo dos Santos, ajustadas por 

João Pedro Monteiro e Alexandre Nobre Pais, no que respeita à periodização 

das manufacturas de Lisboa, ou a ideia que esta produção data do século 

XVI, como enunciou Rafael Calado. 

 

No Cenáculo, boletim on-line do Museu de Évora, Celso Mangucci publicou, 

em 2007, um texto onde aborda a questão do desconhecimento acerca da 

produção cerâmica em Lisboa no século XVIII, anterior ao aparecimento das 

fábricas pombalinas520. Nele o autor refere a ideia, já veiculada, mas 

apoiando-se em evidências arqueológicas, de que a importação de louça da 

                                                                                                                             
característica originalidade da manufactura lisboeta do Monte Sinay. Este fabrico, de vaga influência sevilhana, 
foi mantendo uma delicada decoração vegetalista azul (sem contorno vinoso), constituída pelo desenho leve de 
pequenos elementos barrocos”. Cf. CALADO, 2005, p. 53. 
517 Cf. CALADO, 2005: informação técnica da colecção – p. 121-175; vocabulário técnico – p. 177-182. 
518 “óxido de estanho (SnO2) ou cassiterite, explorado no Noroeste português desde a pré-história, para se obter 
o branco; o óxido de cobalto (CoO) obtido por calcinação do respectivo carbonato e que dá o azul característico 
(que, no século XVII pelo menos, sabemos que era importado); o óxido de manganês ou pirousina (MnO2) 
(abundante na região de Beja) e que dá a cor púrpura ou vinoso quando menos diluído, chegando ao negro 
quando muito concentrado; o óxido de antimónio ou valentinite (Sb2O3), obtido a partir de antimonite ou estibina 
(abundante no baixo vale do Douro, nas imediações de Gondomar e da Lixa), com que se obtém o amarelo vivo 
característico; a cuprite (CuO2) (abundante no nosso País, mas tantas vezes substituída por limalha de cobre), 
com que se obtinha o verde; o óxido salino de ferro ou magnetite (Fe3O4) para o castanho cor de mel, a maior 
parte das vezes substituído por limalha de ferro com que se obtinha uma cor castanha”. Cf. ABREU, Alberto, A 
louça de Viana, das origens ao século XXI = Viana’s ceramics, from its origins to the XXI century. Viana do 
Castelo: Câmara Municipal, 2005, p. 34-35. 
519 “o esmalte branco pôde ganhar tonalidades de casca de ovo, opalina e leitosa, e permitiu a pintura com óxidos 
metálicos sem que a tinta se derramasse. O segredo residia na composição do esmalte branco, de que se 
guardava rigoroso segredo, mas que, dum modo geral, consistia em fundir o óxido de estanho com uma mistura 
de soda, potassa e cal”. Cf. ABREU, 2005, p. 36-37. 
520 “Pouco se conhece da produção de louça em Lisboa na primeira metade do século XVIII, relegada para 
segundo plano perante o sumptuoso ciclo da azulejaria figurativa a azul e branco”. Cf. MANGUCCI, António 
Celso, “Da louça ordinária e não tão ordinária que se fazia em Lisboa, em 1767”. Cenáculo, boletim on-line do 
Museu de Évora, 2007. [consultado em 2009 e disponível em http://boletimevora.googlepages.com], p. 1. 
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China conduziu à diminuição da qualidade da faiança portuguesa521. Essas 

descobertas demonstram uma inesperada persistência de motivos 

decorativos, mantendo-se a sua manufactura mesmo já com as fábricas do 

período pombalino522. Cotejando esses elementos com pesquisa 

arquivística523, Mangucci esboça um retrato do que seria a faiança produzida 

então nas olarias de Lisboa524. Um aspecto importante e curioso, revelado 

pelo autor, é a substituição da cerâmica de uso por “louça de estanho”525, no 

que parece traduzir uma inflexão no que seria uma tendência europeia que 

se iniciara no século XVII. No que se refere à faiança associada à vida 

conventual, o autor prossegue a ideia desta ser de uso pessoal, como já o 

haviam feito Luís de Figueiredo Guerra e Teixeira de Carvalho, ou para o 

“serviço de capelas”526. 

                                            
521 “reflexo da intensa importação de porcelana chinesa e, podemos chamar assim, uma certa democratização do 
uso da faiança, que teria proporcionado uma produção pouco característica tanto na forma quanto nos aspectos 
decorativos“. Cf. MANGUCCI, 2007, p. 1. 
522 “Escavações arqueológicas realizadas em 1990, em Évora, na área ocupada pelo antigo convento dominicano 
de Santa Catarina de Sena, revelaram, entre outras cerâmicas, um pequeno prato, com 18 centímetros de 
diâmetro, com o cronograma de 1767 (...) possui uma decoração muito simples, restrita a uma orla com o motivo 
de três contas, em azul e roxo de manganês, (...) Com esse tipo de decoração, conhece-se um jarro, uma leiteira 
e uma tampa de terrina encontrados durante as escavações arqueológicas do Hospital de Todos-os-Santos, em 
Lisboa, prováveis encomendas para o serviço das enfermarias realizadas em 1763 (...) [em 1767] se firma o 
contrato com o mestre italiano Tomás Brunetto, para início da produção da Fábrica Real do Rato (...) as peças do 
período encontram-se mal datadas, agrupadas com a similar produção seiscentista. (...) são peças perfeitamente 
identificáveis com o ciclo oficinal das olarias de Lisboa, que poderá ter se mantido mesmo após a criação da 
Fábrica Real do Rato”. Cf. MANGUCCI, 2007, p.1-2 e 10. 
523 “Do Convento do Salvador, uma casa de freiras franciscana (...) guardam-se na Biblioteca Pública de Évora o 
registo quase completo das receitas e despesas (...) Com alguma surpresa, os registos de compra de faiança são 
bastante escassos”. Cf. MANGUCCI, 2007, p. 3-4. 
524 A partir de recolha documental para o pós-Terramoto de 1755, nomeadamente a partir das Décimas, 
menciona estarem activas em Lisboa, respectivamente nas freguesias de Santos-o-Velho e dos Anjos, as olarias 
da: Rua da Esperança (Mestre António Gonçalves); Rua das Madres (Manuel de Sousa); Rua da Madragoa 
(Marcelina Caetana, viúva do Mestre Francisco de Sales, falecido em 1763); Rua do Olival (Maria Tomazia, viúva 
do Mestre João da Costa Labanha, falecido em 1764); Rua do Pé de Ferro (viúva de António Rodrigues de 
Almada, arrendada a Joaquim José); Rua da Oliveira (a mais produtiva, Mestre Agostinho Baptista); também na 
Rua da Oliveira (Mestre Gulherme da Costa Pinheiro, substituindo desde 1763, António de Sousa). Para os 
Anjos, as olarias da: Calçada do Monte (Mestre Domingos Pereira); Calçada Agostinho Carvalho (arrendada a 
Francisca Maria); Rua Direita dos Anjos (José Caetano); Rua Larga das Olarias (Antónia Maria); Rua Direita das 
Olarias (Mestre de louça vermelha António dos Santos). Residem também na freguesia mestres oleiros Caetano 
Alberto e José Pereira, ambos na Calçada de Agostinho Carvalho; Feliciano António, na Travessa da Bica e João 
Duarte, na Rua Direita das Olarias. Cf. MANGUCCI, 2007, p. 7-8. 
525 “a encomenda de faiança no Convento do Salvador cessa por completo no final da primeira década do século 
XVIII, substituída pelo brilho de prata do estanho”. Cf. MANGUCCI, 2007, p. 5. 
526 “no caso do Convento do Salvador, não há aquisições de faiança em data posterior a 1711, o que corrobora a 
ideia de que os pratos poderiam contar entre os objectos pessoais das freiras, ou mesmo pertencerem ao serviço 
de capelas para a recolha de donativos, como é o caso do prato de faiança (ME941), também da colecção do 
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A publicação no mesmo ano de um texto de Carlos Etchevarne na Património 

e Estudos, veio demonstrar o interesse que o estudo da faiança portuguesa 

tem vindo a alcançar em território brasileiro, por permitir definir de forma mais 

sistematizada a cronologia das cotas arqueológicas527. No que se refere à 

região da Baía, os achados efectuados permitiram perceber que a clientela 

destes produtos eram as classes mais privilegiadas e que, ao seu consumo, 

não seria alheia uma relação afectiva com a metrópole528. O artigo debruça-

se sobre diversas campanhas arqueológicas529, a principal das quais levada 

a cabo, entre 1998 e 2001, em São Salvador da Baía, na Praça da Sé, local 

onde se encontravam o Pátio dos Estudos-Gerais do Colégio dos Jesuítas e 

a Sé Primacial do Brasil. Um aspecto importante destacado pelo autor é a 

existência de alterações no perfil do consumidor de faiança portuguesa, na 

Baía, ao longo do século XVII. Inicialmente um produto para elites, à medida 

que o tempo passou foi-se tornando mais popular530.  

 

Em 2008 foi publicado, até ao momento em que se redige este texto, a última 

de uma série de monografias respeitantes à faiança portuguesa. Da autoria 

                                                                                                                             
Museu de Évora, com uma cartela, com a inscrição “Perzepio”, que podemos datar dos princípios do século 
XVIII”. Cf. MANGUCCI, 2007, p. 7. 
527 “Isto se deve principalmente por que, pela sua própria natureza, responde mais rapidamente a questões de 
locais de origem e, sobretudo, pelo fato de permitir estabelecer uma cronologia básica, derivada dos tipos 
decorativos”. Cf. ETCHEVARNE, Carlos, “A faiança portuguesa do século XVII na Bahia”, Património e Estudos, 
Lisboa, IPPAR N.º 10, (2007), p. 118. 
528 “A utilização de objectos dessa natureza poderia reforçar o aspecto simbólico de pertinência a grupos com 
fortes ligações com Portugal, em momentos em que o poder metropolitano se exercia, também, através de 
modelos comportamentais. Assim sendo, o capital simbólico de alguns objectos, entre eles a faiança, poderia 
ultrapassar àquele outorgado em Portugal, o que justificaria que no Brasil houvesse um cuidado especial na sua 
conservação e, por consequência, no seu tempo de permanência dentro do grupo utilizador. Este pressuposto 
aponta para a necessidade de relativizar, nas pesquisas, a condição de demarcador cronológico da faiança 
portuguesa em sítios arqueológicos baianos”. Cf. ETCHEVARNE, 2007, p. 119. 
529 São mencionadas, ainda que não ilustrem o artigo, as escavações efectuadas no Solar do Berquó, na Baía, e 
nas cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália. Cf. ETCHEVARNE, 2007, p. 122. 
530 “Na utilização deste material houve mudanças substanciais desde o começo da sua produção até à 
popularização de seu consumo abarcando todo o século XVII. Cabe pensar em uma popularização da faiança na 
medida em que a produção era aumentada e os custos rebaixados. Ademais, as formas e os motivos decorativos 
passaram por momentos de auge de prestígio e de decadência. Na colónia, por sua vez, os ciclos de vigência 
dos tipos de faianças poderiam ter sido diferentes da metrópole, apontando para a possibilidade de haver, por 
exemplo na Bahia, um gosto próprio que poderíamos chamar de “colonial”, determinado por circunstâncias sócio-
econômicas que não estavam presentes em Portugal”. Cf. ETCHEVARNE, 2007, p. 123. 
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de Miguel Cabral de Moncada, reflecte a actividade docente do autor, 

professor no Instituto Politécnico de Tomar, e a sua experiência na área do 

antiquariato. Partindo de uma colecção de cerca de 172 peças, entretanto 

dispersa, Cabral de Moncada segue a estrutura cronológica proposta por 

Reynaldo dos Santos e revista por Rafael Calado e João Pedro Monteiro, à 

qual acrescenta novas famílias decorativas531. De uma divisão e 

caracterização em quatro grandes grupos (Decoração tradicional532; 

Decoração de influência da majólica italiana533; Decoração de influência da 

porcelana da China534; Decoração barroca535) e duas manufacturas que se 

                                            
531 “Em nossa opinião, para o período que vai da segunda metade do século XVI até finais do século XVII, esta 
sistematização tem de ser conduzida dividindo a produção estilisticamente – através das suas origens 
decorativas, a que chamamos grandes grupos decorativos – e, seguidamente, dentro de cada grande grupo 
decorativo, dividindo por tipos decorativos – decorações em concreto. (...) Seguindo este raciocínio, a produção 
de faiança em Portugal entre a segunda metade do século XVI e meados do século XVIII é dividida em quatro 
grandes grupos decorativos”. Cf. MONCADA, Miguel Cabral, Faiança portuguesa. Séc. XVI a séc. XVIII. Lisboa: 
Scribe, 2008, p. 23. 
532 “Os modelos são, normalmente, muito simples, configurando o gosto tardo-medieval e renascentista. As 
decorações são igualmente simples e, na maior parte dos casos, desprovidas de ornatos. O fundo é esmaltado a 
branco e a decoração é, numa primeira fase, apenas a azul de cobalto, numa segunda fase também a roxo de 
vinoso. (...) Na verdade a Decoração Tradicional vai percorrer todo o período de produção agora em estudo, 
desde a segunda metade do século XVI até meados do século XVIII. (...) quase todos têm modelos de origem 
claramente portuguesa. Apenas os pratos de grandes dimensões poderão ser de alguma forma influenciados 
pelos seus congéneres em porcelana da China, importados do Oriente, e os canudos que têm uma forma de 
origem italiana, a qual pela exportação da majólica se difundiu pelo resto da Europa”. Cf. MONCADA, 2008, p. 
25. 
533 Esta categoria e cronologia assenta nas propostas de PAIS, MONTEIRO, 2003. O autor acrescenta, no 
entanto, “Podemos, assim, afirmar que o gosto pelo exotismo das peças com Decoração de Influência da 
Porcelana da China quase “matou” a produção de objectos com Decoração de Influência da Majólica Italiana”. Cf. 
MONCADA, 2008, p. 41. 
534 “Sem duvidarmos que é na primeira metade de seiscentos que tal produção se intensifica – ao ponto de 
dominar quase por completo o panorama nacional – não hesitamos em afirmar que, obviamente, tal produção 
teve o seu início na segunda metade de quinhentos e, eventualmente, não tão chegado ao fim do século, como 
muitos propõem. (...) Assim, é perfeitamente lógico, embora difícil de documentar, que as olarias portuguesas da 
segunda metade de quinhentos tivessem tido contactos com exemplares da porcelana da China, tendo 
começado desde logo a reproduzi-los. Por outro lado, é perfeitamente natural que as mais antigas peças que 
copiam as peças de porcelana da China sejam precisamente aquelas que reproduzem mais fielmente as suas 
formas e as suas decorações, tentando imitar na perfeição os motivos e símbolos chineses. (...) Foi na área da 
Decoração de Influência da Porcelana da China que Reynaldo dos Santos mais investigou, e foi para este grande 
grupo decorativo que claramente pensou a sua evolução por ciclos, fazendo coincidir cada ciclo 
aproximadamente com o período correspondente a cada quartel do século XVII. (...) É nestes três ciclos que se 
insere a totalidade da produção de faianças com Decoração de Influência da Porcelana da China”. Cf. 
MONCADA, 2008, p. 45-47. 
535 “Trata-se de um conjunto de peças com decoração exclusivamente portuguesa, embora não se possa excluir 
a existência de reminiscências da Decoração de Influência da Porcelana da China, já não pelo contacto com as 
peças vindas do Oriente, mas sobretudo, pelas peças cerâmicas produzidas em Portugal nos períodos 
anteriores, (...) engloba o quarto ciclo de produção seiscentista mas vai muito para além dele. Antes de mais 
porque, em diversos tipos decorativos, será mesmo anterior a ele, mas sobretudo porque engloba toda a 
produção da primeira metade do século XVIII, até às reformas pombalinas”. Cf. MONCADA, 2008, p. 97. 
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distanciam destes – Produção de Lisboa (Monte Sinai) e Produção de 

Coimbra (Brioso) (cf. Fot. 7) –, o autor subdivide estas grandes divisões em 

famílias ou tipos decorativos, associando-lhes cronologias de manufactura536.  

 

 
Fot. 7. Prato Brioso, Coimbra, 1ª metade do século XVIII. Colecção particular. Autoria Alexandre Pais. 

 
Em 2008, na publicação on-line da revista Al-madam, surgem dois 

importantes textos que partem de reflexões baseadas em trabalhos 

arqueológicos e que, coincidentemente deram origem a duas teses de 

Doutoramento defendidas na primeira metade do ano de 2011. 

O primeiro desses trabalhos analisa as descobertas de faiança portuguesa 

nas Ilhas Britânicas537, constituindo a primeira reflexão global do género 

publicada em Portugal para este território538. A autora, Tânia Casimiro, 

assinala contextos de recolha e características dos consumidores destes 

                                            
536 Em rigor só duas das divisões propostas se subdividem em famílias decorativas: Decoração de Influência da 
Porcelana da China – “Decoração Wanli (1590-1625)”; “Decoração Geométrica (1600-1625)”; “Decoração Pré-
Aranhão (1625-1650)”; “Decoração Desenho Miúdo (1650-1675)”; “Decoração de Aranhões (1650-1700)” – e 
Decoração Barroca – “Decoração de Faixa Barroca (1625-1700)”; “Decoração de Rendas (1625-1700)”; 
“Decoração de Contas (1650-1700)”; “Decoração Caligráfica (1675-1725)”; “Decoração de Cartela Barroca (1675-
1725)”. 
537 “Foram arroladas vinte cidades com faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, onze em Inglaterra, com 
predominância no Sudoeste da ilha, e nove em Irlanda, espalhadas pelo território (...) oscilando os achados entre 
apenas um fragmento e várias centenas de peças. (...) A ausência de estudos aprofundados acerca da produção 
e consumo destas peças em território português obrigou a que a tese não incidisse somente nas peças 
exportadas, mas que compreenda igualmente os três centros oleiros, Lisboa, Coimbra e Porto, reconhecendo 
produções, áreas de influência e importância no trato internacional”. Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel, “A faiança 
portuguesa nas Ilhas Britânicas. Um projecto de investigação”, Al-madan on-line, adenda electrónica, Centro de 
Arqueologia de Almada, N.º 16, (Dezembro 2008), p. VII 1-7. [Consultado em 2010 e disponível em 
http://www.almadan.publ.pt], p. VII 1-2. 
538 Um texto da mesma autora, Tânia Casimiro, tinha sido previamente publicado: cf. CASIMIRO, Tânia Manuel, 
“Portuguese faience in London”, London Archaeologist, (Summer 2006), p. 115-121. 
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produtos539, para além dos aspectos morfológicos e decorativos do 

espólio540. Partindo da leitura de documentação ligada à actividade portuária, 

em Portugal541 e na Inglaterra, a autora traça uma imagem deste comércio, 

associando-lhe aspectos económicos que o propiciaram542. 

                                            
539 “a maior parte foi identificada como contexto doméstico ou zona de despejos de lixo, oriundo de habitações 
cujos inquilinos detinham considerável poder económico. Alguns dos locais foram conotados com bairros de 
mercadores envolvidos no comércio com o Sul da Europa, Índia ou Terra Nova, ou gentes ligadas a actividades 
marítimas (...) em certos sítios foi mesmo possível identificar a família que ali morava, como ocorreu em 
Dartington Hall (Totnes), morada dos Champernowne, família abastada de Devon, com ligação à corte. Os 
achados no Castelo de Dublin encontram-se relacionados com a ocupação da família Wentworth, governante 
delegado pelo poder inglês a partir de 1633. No entanto, a faiança portuguesa não apareceu apenas em 
habitações, surgindo analogamente em locais que se podem conotar com actividades económicas, tais como 
armazéns. (...) No entanto, é possível que estas peças possam não ter chegado a Inglaterra com intuito 
comercial, mas terem feito parte de serviço de barcos portugueses que ali chegavam diariamente, sendo 
arremessadas borda fora depois de partidas. (…) Todos os locais que ofereceram faiança portuguesa partilham a 
característica de se localizarem em cidades portuárias, nas quais o comércio internacional ocupava um lugar de 
relevo na economia urbana. (...) Exceptuando Plymouth, todas as peças em faiança portuguesa recolhidas nas 
Ilhas Britânicas podem ser consideradas de excepcional qualidade, atendendo às suas características físicas e 
decorativas. Em Portugal, objectos com semelhantes atributos são tendencialmente recolhidos em contextos 
palatinos ou religiosos, onde o nível de riqueza permitiria o consumo de cerâmicas dispendiosas”. Cf. CASIMIRO, 
2008, p. VII 3, 5. 
540 “A cerâmica recolhida nas Ilhas Britânicas revelou conter objectos oriundos dos três centros produtores 
nacionais, Lisboa, Coimbra e Porto (...) Os objectos recolhidos oferecem maioritariamente decoração de 
influência chinesa, com diversos modelos de aranhões (...), elementos vegetalistas (...) e paisagens orientais. 
Todavia, exemplares de todas as famílias decorativas foram identificados, com maior destaque para as rendas 
(...) e espirais (...), bem como algumas peças com decoração armoriada. Predominam os pratos e as taças, ainda 
que tenham sido recolhidas garrafas (...), jarros, potes, escudelas (...) e mangas de farmácia. (…) exceptuando 
as peças recolhidas em Plymouth e na escavação de Narrow Street (Londres) que revelam marcas de uso, em 
mais nenhum local identificámos o desgaste provocado pelo manuseamento quotidiano dos objectos, nem 
mesmo nas 211 peças recolhidas em Carrickfergus”. Cf. CASIMIRO, 2008, p. VII 4, 7. 
541 “Lisboa, o mais importante centro produtor, não conservou os seus livros alfandegários. (...) Coimbra vendia 
louça sobretudo ao centro do país, mas igualmente a nações estangeiras. A sua localização como porto fluvial no 
Mondego não lhe permitia abastecer os navios de grande calado que se encarregavam do comércio 
internacional. Desta forma, os bens deveriam ser transportados em embarcações mais pequenas até à Figueira 
da Foz, onde eram enviados para fora do país. (...) o Porto revelou possuir o arquivo mais profícuo. A sua 
documentação portuária regista centenas de navios, nacionais e estrangeiros, exportando cerâmica em direcção 
à América do Sul e América do Norte, Europa e África. No que se refere a exportações para Inglaterra, cinco 
referências foram identificadas que colocam cerâmica portuguesa em Londres e no Sudoeste inglês, onde 
efectivamente foram recuperadas largas quantidades. (...) destacamos a referência a carregamento de Lisboa, 
em 1678, contendo uma caixa de “Portugal white ware”. Cf. CASIMIRO, 2008, p. VII 5-6. 
542 “A requisitada porcelana chinesa escasseou no mercado europeu a partir de 1650, quando ingleses e 
holandeses viram, devido a questões internas, a China a diminuir as suas exportações. A solução para satisfazer 
o desejo dos consumidores passou pelo desenvolvimento de fábricas que, de alguma forma, conseguissem 
produções o mais semelhante possível. É credível que os primeiros modelos tenham sido sugeridos por peças 
oriundas de Portugal, justificando o aparecimento de pelo menos três exemplares recolhidos em escavações de 
unidades fabris londrinas da segunda metade do século XVII, inspirando os pintores de cerâmica. (…) 
acreditamos que o mercado inglês e irlandês, ainda que não consumindo grandes quantidades de cerâmica, foi 
sempre um cliente regular das oficinas portuguesas, possivelmente com muitas peças executadas 
propositadamente para ali serem vendidas (...) pelo menos até ao desenvolvimento das grandes produções 
inglesas e holandesas na segunda metade do século XVII (...) O comércio de cerâmica azul e branca portuguesa 
diminuiu em finais do século XVII em direcção ao Reino Unido, e poucos são os artefactos que se podem inserir 
nesta cronologia tardia”. Cf. CASIMIRO, 2008, p. VII 4, 6. 
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O segundo texto, da autoria de Luís Sebastian e Ana Sampaio e Castro, 

reflecte acerca das descobertas de faiança dentro do Mosteiro de São João 

de Tarouca543, num contexto arqueológico544 específico545. O grande volume 

deste espólio conduziu a uma inventariação informatizada546, organizando de 

modo flexível547 as colecções por unidades, das quais uma é exposta no 

artigo, sob a designação “A”548. Esta grande unidade subdivide-se, em 

termos de organização decorativa, em três famílias549, das quais duas abrem 

novas subdivisões (não esquecendo os elementos presentes no verso das 

abas)550. A excelente sistematização destes dados, feita com recurso a 

grande profusão de desenhos e fotografias, clarifica os pressupostos de 

                                            
543 “Tendo como primordial objecto a definição e entendimento do universo cerâmico e sua consequente 
interligação ao quotidiano humano, de cariz monástico e logo específico, da vivência religiosa de uma 
comunidade a determinados níveis, apartada da realidade secular, procurou-se definir para o estudo dos 
elementos cerâmicos exumados no Mosteiro de S. João de Tarouca, uma abordagem prática e o mais directa 
possível aos objectivos propostos: definição de centros produtores, conteúdos de produção, tendências 
evolutivas e sua contextualização histórico-cultural”. Cf. SEBASTIAN, Luís, CASTRO, Ana Sampaio, “A faiança 
portuguesa no Mosteiro de S. João de Tarouca. Metodologia e resultados preliminares”, Centro de Arqueologia 
de Almada: Al-madan on-line, adenda electrónica, N.º 16, (Dezembro 2008), p. IX 1-33. [consultado em 2010 e 
disponível em http://www.almadan.publ.pt], p. IX, 2. 
544 “Não sendo comum o estudo arqueológico de grandes acervos cerâmicos em território nacional, 
condicionados a priori pela sua ocorrência em contextos de exumação arqueológica e, talvez sobretudo, pela 
elevada absorção de meios que tais estudos implicam (...) A este estudo juntou-se a experiência do estudo da 
Casa do Infante do Porto (...) como primeira tentativa da aplicação dos mesmos critérios ao estudo sistemático 
de um grande conjunto cerâmico medieval e moderno”. Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 2. 
545 “a área correspondente às dependências monásticas medievais originais”. Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, 
p. IX, 4. 
546 “Deste método de trabalho resultou, entre 1998 e 2008, o preenchimento de 4706 fichas, equivalentes à 
definição de igual número de peças”. Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 6. 
547 “o estudo do espólio cerâmico exumado na intervenção arqueológica no Mosteiro de S. João de Tarouca tem 
por base um princípio de adaptabilidade constante à introdução de novos dados, rejeitando a definição universal 
como tradutora de uma realidade que apenas conhecemos na medida da amostra em estudo”. Cf. SEBASTIAN, 
CASTRO, 2008, p. IX, 6. 
548 “De forma a ganhar alguma profundidade expositiva, optámos aqui por seleccionar apenas um grande grupo 
de fabrico, designado por A, até ao momento subdividido em dezassete grupos de fabrico específicos, 
enquadráveis entre cerca de 1650 e 1750, com especial incidência na segunda metade do século XVII”. Cf. 
SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 6. 
549 De entre os diversos conjuntos, onde há coincidência com algumas famílias decorativas apontadas por 
autores anteriores: “O grupo de fabrico A3.1, à semelhança das “rendas” do grupo de fabrico A1.1, apresenta 
como principal solução decorativa um reconhecido elemento da segunda metade do século XVII, vulgarmente 
designado por “aranhões” (...) aqui representado a uma e duas cores (...) O grupo de fabrico A3.3, dos menos 
representados em número de peças, apresenta-nos novamente um elemento decorativo correntemente atribuído 
à segunda metade do século XVII. Comummente designado por “contas”. Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 
14, 21. 
550 “Igualmente numa linha de permanência em relação às primeiras cinco décadas do século XVII, temos a 
adição de elementos decorativos estilizados semicirculares e rectos no reverso, aplicados de forma aleatória em 
algumas peças sem aparente obrigatoriedade”. Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 19. 
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modo claro551. Para além das especificações, os autores puderam 

caracterizar a produção exumada enunciando aspectos técnicos e 

associados à metodologia de trabalho552. Por fim, condensam, a partir da 

bibliografia e dos achados arqueológicos, alguns aspectos relacionados com 

a produção cerâmica portuguesa, desde a segunda metade do século XVI553, 

                                            
551 Por exemplo, partindo da família designada A2, a única que não se subdivide em novas categorias, os autores 
mencionam: ”Apesar de a presença do grupo de fabrico A2 acontecer maioritariamente em estratos da segunda 
metade do século XVII, pontuais recolhas em contextos mais tardios deixam entrever o seu prolongamento 
através da primeira metade do século XVIII (...) o repertório de formas é dos mais reduzidos entre os grupos 
definidos, limitando-se até ao momento à escudela e ao prato covo (...) De salientar é o facto de em estratos da 
viragem do século XVI para o século XVII ser comum o aparecimento de produções comummente atribuíveis a 
Sevilha, em que a solução decorativa e morfológica é já, em termos gerais, idêntica a este grupo. (...) somos por 
isso levados a acreditar que, apesar da maioria das nossas recolhas acontecerem em contextos da segunda 
metade do século XVII, a solução formal e decorativa deste grupo de fabrico A2 possa ser recuada mesmo à 
segunda metade do século XVI, correspondendo a uma das primeiras produções de faiança portuguesa”. Cf. 
SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 13. 
552 “O tratamento final da superfície da pasta aparenta passar apenas pelo seu alisamento na fase de 
torneamento. Apesar de a forte relação mecânica entre o esmalte e possíveis engobes dificultar bastante a 
confirmação da sua presença em peças acabadas, acreditamos hoje que estas pastas nunca receberam 
qualquer banho de argila em calda para uniformizar superfícies e/ou clarear tonalidades, de modo a não 
escurecer os esmaltes. Tal afirmação baseia-se sobretudo na observação de peças em chacota – apenas 
sujeitas à primeira cozedura de enchacotagem prévia à aplicação do esmalte – recolhidas entre os lixos de 
produção de diversas olarias de faiança portuguesa de século XVI a XIX. À semelhança das oscilações na 
coloração das pastas, a cor do esmalte estanífero tende a situar-se entre Munsell 2.5Y8/1 e 7,5YR8/3, sendo 
contudo mais heterogénea dentro de cada peça. Contrariamente, constante é a tendência para a espessura ser 
muito reduzida, falhando mesmo por vezes a cobertura de toda a superfície (...) Cingindo-se a pintura decorativa 
ao azul-cobalto e manganês, todo o grupo de fabrico A se caracteriza por pinceladas fortes, espontâneas e 
rápidas, resultando numa impressão geral de descuido onde as assimetrias e desproporções redundam num 
baixo rigor interpretativo das composições propostas, aproximando-se genericamente de uma estética de gosto 
popular (...) na profusão ornamental dos grupos datados da segunda metade do século XVII, verifica-se uma 
certa variedade ao nível dos elementos decorativos secundários, ainda que não numa óptica de livre criatividade 
artística, mas sim circunscrita a um limitado vocabulário ornamental, que vive sobretudo da readaptação e 
alternância de conjugações das mesmas fórmulas. Igualmente comum a todo o conjunto, as peças aqui reunidas 
apontam ter sido elevadas em torno rápido, com visíveis esteiras radiais à superfície da chacota, tendo sido por 
lógica sujeitas a duas cozeduras, a da enchacotagem e a de vidragem, utilizando trempes como separadores 
durante a última (...) o negligente emprego deste sistema de separação teve como resultado frequente 
acentuadas marcas oblongas, salientes ou em forma de cavidade, sobretudo no fundo interior. Considerando as 
suas características básicas de fabrico, estamos perante uma produção de louça de uso corrente que evidencia a 
opção intencional de minimizar custos de produção”. Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 7-8. 
553 “O século XVI, com destaque para a segunda metade, é comummente apontado como a fase inicial para a 
faiança portuguesa, por dados documentais e arqueológicos. (...) O carácter de uso corrente, patente na modesta 
qualidade geral e baixa elaboração de formas e decorações, (...) este período embrionário tem encontrado na 
investigação arqueológica mais recente, regra geral, um complemento ao conhecimento. (...) Mais precário, o 
período correspondente à primeira metade do século XVII apresenta a particularidade de se ter imposto como o 
momento áureo na evolução deste género cerâmico (...) o período que decorre os meados de século XVII à 
implantação das primeiras fábricas de meados do século XVIII (...) sendo caracterizado por uma profunda 
regressão dos mercados e consequente retrocesso de qualidade (...) aparece-nos historiograficamente como 
uma imagem difusa”. Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 27. 
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apontando causas para o sucesso e decadência das manufacturas 

nacionais554.  

 

Em 2011 foi inaugurada no Museu Nacional de Arte Antiga uma exposição 

sobre a doação do coleccionador Francisco Castro Pina. Num dos textos do 

catálogo, da autoria de Celina Bastos e Anísio Franco, reflecte-se, partindo 

daquela personalidade, acerca do coleccionismo em Portugal nas décadas 

de 60 a 80 do século XX555. Outro aspecto importante deste texto é a 

identificação das mais importantes colecções de faiança da segunda metade 

do século passado, associando-lhe o papel que as tertúlias tiveram na 

disseminação do gosto e conhecimento pelas artes decorativas, como a 

faiança556.  

                                            
554 “não é possível deixar de realçar o coincidente crescendo que a caracterizou durante o período filipino, 
provavelmente beneficiando da exploração de mercados mais abrangentes pela fusão das duas coroas ibéricas 
(...) à restauração de 1640, parecem provocar o enfraquecimento geral dos grandes centros produtores, 
realçando-se ao invés o desenvolvimento da produção azulejar, em grande medida ditado pelo papel do azulejo 
na nova arquitectura de baixo custo (…) Reconhecendo-se hoje a importância das importações holandesas e 
inglesas, (...) não terão deixado estas de ser afectadas pela guerra civil inglesa de 1642 a 1648, ou com a 
imposição do “Acto de Navegação” em 1651 por Cromwell, pelo qual as importações para os territórios ingleses 
se viram limitadas e, em 1672, proibidas (...) afectando tanto o mercado inglês como holandês, as três 
sucessivas guerras de cariz naval que tiveram lugar entre estes dois países, de 1652 a 1674, terão igualmente 
desempenhado um potencial papel desestabilizador a nível comercial. (...) Com o quase total desaparecimento 
da influência oriental no discurso decorativo, que tanto marcou a primeira metade de século XVII, temos a 
afirmação de novos elementos ornamentais, de raiz própria ou já só vagamente evolucionados a partir de 
elementos da porcelana Ming (...) a regressão de qualidade que os principais centros produtores e exportadores 
terão sofrido a partir de 1640, podemos intuitivamente entrever nessa baixa a criação de condições para uma 
maior generalização do consumo interno desta louça. Se assim foi, centros produtores de tradição mais popular, 
como Coimbra, terão tido aqui uma oportunidade de expansão com produtos financeiramente mais acessíveis”. 
Cf. SEBASTIAN, CASTRO, 2008, p. IX, 28-29. 
555 Relativamente à colecção de faianças é referido que “foi reunida entre 1966, com a primeira compra à casa 
Antiquália, e 2003, data da sua última e derradeira aquisição a Helena Ramos da Silva, viúva e herdeira de José 
Ramos da Silva. Não faltam neste núcleo diversas peças de faiança de outras colecções entretanto dispersas, 
como as do Comandante Ernesto Vilhena, Campos e Sousa e Humberto Müller”. São mencionados os 
antiquários onde as peças foram adquiridas, bem como as datas em que ocorreram as aquisições. Cf. BASTOS, 
Celina, FRANCO, Anísio, “Coleccionar “português”. A colecção de Francisco Castro Pina”. Coleccionar em 
Portugal. Doação Castro Pina. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação: Museu Nacional de Arte Antiga, 
2011. [Catálogo], p. 16. 
556 Este é um texto importante para o conhecimento do fenómeno, identificação dos coleccionadores e destino 
das suas colecções, chamando a atenção para o facto de que “na segunda metade do século XX consolidou-se 
em muitos coleccionadores a consciência da salvaguarda do património artístico português, particularmente das 
artes decorativas, com as suas fantasiosas faianças”. Cf. BASTOS, FRANCO, Coleccionar em Portugal. Doação 
Castro Pina, 2011, p. 19-24. 
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Num segundo texto, da autoria de Rui Alves Trindade, reflecte-se acerca da 

produção de faiança em Portugal, apontando o autor o século XVI como sua 

data provável de fabrico557.  

 

De posse das diferentes reflexões que, desde o século XIX até à actualidade, 

foram publicadas sobre a manufactura da faiança seiscentista de Lisboa, 

importa compreender o papel que os oleiros tiveram na História da cidade, 

desde os primeiros registos conhecidos a esta manufactura até ao seu 

aparente desaparecimento, no segundo quartel do século XVIII. 

 
 
 

                                            
557 Refere o autor que parece “inverosímil que somente durante o século XVII este género de faiança fosse 
produzida no país, tanto mais que faianças azuis e brancas com formas cerâmicas de transição, inspiradas na 
louça hispano-mourisca tardo-medieval e nas escudelas chinesas importadas, foram escavadas em cronologias 
da primeira metade do século XVI, no poço cisterna de Silves”. Cf. TRINDADE, Rui Alves, “Cerâmica. A colecção 
de Francisco Castro Pina”. Coleccionar em Portugal. Doação Castro Pina. Lisboa: Instituto dos Museus e da 
Conservação: Museu Nacional de Arte Antiga, 2011. [Catálogo], p. 66. 
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CAPÍTULO II 

O tempo da faiança 

 “Os Portuguezes he a Nação mais habil para as Artes mechanicas que tem Hespanha, e os 

Estrangeiros confessão, que são os que melhor, e mais facilmente os imitão” 

Duarte Ribeiro de Macedo, c. 1660-80 

 
Uma das questões que mais tem interessado os ceramógrafos nacionais, é o 

momento em que começou a ser manufacturada em Portugal a louça de vidrado 

estanífero ou faiança1. Na documentação coeva esta manufactura pode surgir 

com a designação “malegueira” – por associação a Málaga, de onde provinha 

alguma da sua importação –, “louça de Veneza” ou “de Pisa” – relacionando-a 

com o comércio italiano e os fornos, cuja configuração diversa do tradicional 

português permitia atingir temperaturas mais elevadas e, assim, manufacturar 

um produto mais resistente e sofisticado. A ambiguidade da terminologia 

mencionada na documentação, fruto de uma linguagem que ainda procurava a 

sua definição e especialização, é um factor que contribuí de forma sistemática 

para alguma da confusão com que somos confrontados em presença destas 

fontes.  

 

A dispersão, escassez de documentação e de testemunhos directos 

relacionados com a produção cerâmica, do século XVI2 ao início do século XVIII, 

                                                 

1 Entendemos por louça de barro as peças feitas a partir de argila e cozidas a temperaturas de c. 700º e louça de 
barro vidrado as peças sobre cujas superfícies é aplicada, entre outros materiais, sílica e óxido de chumbo (vidro 
transparente), ao qual por vezes é adicionado óxido de cobre ou de ferro, que dá ao vidro cores verde e melado, 
respectivamente, após cozeduras na ordem dos 800º. A faiança é cozida duas vezes, a primeira para o corpo 
cerâmico e a segunda, a cerca de 900º, após o objecto ser coberto por uma calda proveniente da mistura, entre 
outros, de sílica, óxidos de chumbo e estanho (branco opaco, que oculta a superfície de argila), e fundentes como 
óxido de potássio e/ou sódio, podendo esta superfície ser pintada com outros óxidos metálicos coloridos. Porcelana é 
a louça feita a partir da mistura de caulino (argila pura e branca) e de um feldspato e cozida a temperaturas de c. 
1240º. Há numerosas variedades de pastas de faiança e de porcelana, na sua maioria com denominações 
específicas, mas para o objectivo que nos propomos identificar entendemos desnecessário explorar essa diversidade. 
Da louça em geral refere Rafael Bluteau “Pratos de barro, ou estanho, que se guardão na cozinha, & se poem na 
mesa”. Cf. BLUTEAU, Rafael, Vocabulário portuguez, & latino, aulico, anatómico, architectónico... Lisboa: Officina de 
Pascoal da Sylva, 1716 , Vol. 5, p. 186. 
2 Para se compreender aspectos da realidade da produção cerâmica até meados do século XVI, importa consultar a 
publicação resultante da dissertação de mestrado de Rui Alves Trindade. Cf. TRINDADE, Rui Alves, Revestimentos 
cerâmicos portugueses. Meados do século XIV à primeira metade do século XVI. Lisboa: Edições Colibri, 2007. 
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obriga-nos a socorrer de outras formas de recolha de informação. A 

documentação relacionada com o ofício e que estaria na Igreja de Santa Justa, 

demolida no século XIX para a construção do elevador com o mesmo nome, foi 

transferida para a Igreja de São Domingos, perdendo-se, talvez, no incêndio que 

a destruiu em 19593.  

Os autores que se debruçaram sobre o fenómeno da produção cerâmica em 

Portugal, com destaque para Lisboa, citam de modo recorrente o texto de João 

Baptista Lavanha, Viagem da Catholica Real Magestade d’El Rey D. Filipe II, N. 

S. ao reyno de Portugal e rellação do solene recebimento que nelle se lhe fez, 

impresso em 1622, que descreve as festas que decorreram na cidade em 1619. 

Este importante documento, acompanhado de treze gravuras ilustrando a arte 

efémera com que os ofícios e as comunidades estrangeiras celebraram a 

entrada do rei na cidade, foi referenciado pela primeira vez em 1882 e, desde 

então, a descrição do Arco dos Oleiros é utilizada para demonstrar a importância 

do ofício no enquadramento das manufacturas da época. No entanto, importa 

contextualizar melhor esta estrutura, não só compará-la com os arcos dos 

restantes ofícios no decurso da festividade filipina, mas enquadrar de forma 

cronológica o fenómeno, observando de que modo os oleiros se apresentaram 

em celebrações similares, antes e após a entrada de 16194. Essa reflexão 

ajudar-nos-á a compreender o modo como estes artífices se procuravam 

posicionar no contexto dos ofícios fornecendo-nos, também, informações acerca 

do seu vigor económico e influência no tecido social, entre o século XVI e o 

primeiro quartel do século XVIII. 

 

* 

                                                 

3 Alguma documentação sobreviveu e encontra-se no Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa, não tendo 
sido a sua consulta autorizada por se encontrar em “bolhas” de desinfestação. Pela informação de que dispomos, 
trata-se, essencialmente, de posturas municipais, não se conhecendo se existem as relações dos irmãos inscritos na 
Irmandade dos Oleiros de Santa Justa. 
4 Não pretendemos aqui analisar o fenómeno das festas e entradas régias em Portugal. Por esse motivo iremos, 
sempre que possível, recorrer unicamente às fontes descritivas e, na sua impossibilidade, a comentários de autores 
que trataram o tema. Para a compreensão do fenómeno e selecção das celebrações a abordar comparativamente 
recorremos a: ALVES, Ana Maria, As entradas régias portuguesas, uma visão de conjunto. Lisboa: Livros Horizonte, 
[s.d.]. Para aprofundar melhor o fenómeno das celebrações e entradas régias, entre outros, cf. A arte efémera em 
Portugal Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2000. [Catálogo de exposição]. 
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2.1 O SÉCULO XVI 

O reconhecimento dos oleiros como grupo corporativo com assento na Casa dos 

245, onde estavam agrupados todos os ofícios com representatividade na vida 

urbana de Lisboa, ocorreu por Carta de D. João III, de 23 de Agosto de 1539. 

Ainda que sem bandeira, foi-lhes atribuída à época a representação tutelar das 

suas santas, Justa e Rufina6. Outros ofícios já haviam tido, antes, carta de 

constituição. Em 1489, data do Regimento escrito mais antigo de que há notícia, 

já os ofícios de borzeguieiros, sapateiros, soqueiros, chapinheiros e curtidores7 

tinham sido constituídos enquanto corporação. A existência de corporações 

profissionais reconhecidas por estatutos permitia supervisionar os preceitos de 

cada ofício, até aí regidos pela fórmula “do costume”. Esta, pela sua própria 

ambiguidade, propiciava abusos e a interpretação individual na manufactura dos 

produtos, substituindo a óptica do produto – que era imposta pelas corporações 

– pela do fabricante, sendo necessário desenvolver medidas de protecção aos 

consumidores8. Esta constituição corporativa visava não só defender os 

profissionais, mas punir aqueles (aparentemente muitos, de acordo com as 

queixas registadas) que transgrediam, no que respeitava aos aspectos 

normativos do ofício respectivo. 

 

                                                 

5 No final do século XIV os diferentes grupos de mesteres ou corporações de ofícios reúnem-se na criação da Casa 
dos 24, passando a intervir na administração municipal de Lisboa. Acerca da Casa dos 24, cf. PEREIRA, João Manuel 
Esteves, A indústria portuguesa. Subsídios para a sua História. Lisboa: Guimarães Editores, 1979 [a partir de textos 
publicados em 1900], p. 83-86. 
6 Inicialmente estavam agrupados nesta corporação, para além dos oleiros, os telheiros, os que “faziam tijolos” e “os 
que fazem malgas”, algum tempo depois juntaram-se-lhes os chocolateiros. Cf. LANGHANS, Franz-Paul, As 
corporações dos ofícios mecânicos. Subsídios para a sua História, Lisboa: Imprensa Nacional, 1943, vol. 1, p. 210-
211 e LANGHANS, Franz-Paul, As corporações dos ofícios mecânicos. Subsídios para a sua História, Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1943, Vol. II, p. 339. Nesta regulação não constavam os ladrilhadores que foram integrar a 
Bandeira de São José. Cf. LANGHANS, 1943, Vol. II, p. 130. 
7 Cf. Prólogo de Marcelo Caetano em LANGHANS, 1943, vol. 1, p. XIII. Como se pode constatar tudo ofícios ligados 
ao calçado, demonstrando o impacto que este(s) oficio(s) tinha(m) na economia urbana. Para aprofundar o tema da 
constituição das corporações de ofícios no século XVI cf. PEREIRA, 1979, p. 27-28. 
8 Cada mestre só poderia possuir uma loja sendo-lhe outorgado o monopólio das obras do ofício. Entre os seus 
deveres corporativos estava o de olhar à dignidade da profissão e ao interesse público. Os mestres tinham, assim, o 
dever de exercer o ofício conservando a sua reputação e a da actividade sem detrimento do bem comum, sendo a 
primeira e principal consequência deste princípio que se deviam abster de fazer ou vender obras imperfeitas e 
falsificadas que resultassem em prejuízo do público. Isto explica que, no capítulo sobre as obrigações do mester, este 
comece, em geral, por uma advertência solene. Cf. Prólogo de Marcelo Caetano em LANGHANS, 1943, vol. 1, p. 
XXX.  



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 144 

De acordo com Marcelo Caetano, a organização corporativa de Quinhentos está 

associada a uma alteração e maior complexidade na estrutura económica 

urbana nascida do período da expansão ultramarina. Se até aí “cada profissão 

contava pequeno número de praticantes, formados na rotina do aprendizado de 

entre os filhotes da cidade”9, a vitalidade que o comércio atingiu nessa fase 

“aumentou a população citadina, vieram artífices estrangeiros, a riqueza alargou 

o consumo”10. A necessidade de impor regras a uma realidade de crescente 

complexidade levou à reforma da Casa dos 24, por D. João III, no mesmo mês 

de Agosto de 1539, em que os oleiros viram ser-lhes outorgada a constituição da 

corporação que os veio a representar. 

Não conhecemos dados concretos acerca do número de oleiros e qual a sua 

forma de organização na cidade para a primeira metade do século XVI. Nem é 

possível, ao presente, compreender de forma inequívoca a importância deste 

grupo profissional no âmbito do tecido económico da época.  

 

A referência conhecida mais recuada mencionando o número de oleiros activos 

em Lisboa encontra-se na descrição de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, 

Summario ê que brevemente se contem alguas cousas (assi Ecclesiasticas 

como Seculares) que ha na Cidade de Lisboa, datado de 155111.  

As razões para a redacção deste livro surgem explicada pelo seu autor no 

prólogo12, apontando para a necessidade de conhecer a cada vez mais 

intrincada realidade da Lisboa do século XVI. No mesmo texto é explicitado que 
                                                 

9 Cf. Prólogo de Marcelo Caetano em LANGHANS, 1943, vol. 1, p. XIV. Em alguns regimentos está patente a 
preocupação de se facilitar o encaminhamento dos filhos de mestre para os seus ofícios “sucessão que, além das 
vantagens da hereditariedade do nome, reputação, clientela e costumes, tinha o benefício de criar no trabalho da 
oficina um ambiente familiar" Cf. Prólogo de Marcelo Caetano em LANGHANS, 1943, vol. 1, p. XXX. Estes privilégios 
eram extensivos às viúvas dos mestres que, enquanto não contraíssem segundas núpcias, ficavam à frente dos 
negócios de seu falecido marido. Ao juiz do ofício cabia apontar um oficial capacitado para administrar a loja de uma 
viúva sem, no entanto, permitir nelas o ingresso de aprendizes, salvo se fossem filhos do mestre falecido. Acerca das 
condições para ascender nos ofícios cf. PEREIRA, 1979, p. 30-33, 48-49. 
10 Cf. Prólogo de Marcelo Caetano em LANGHANS, 1943, vol. 1, p. XIV 
11 A primeira referência conhecida a este livro pode ser encontrada em VASCONCELOS, Joaquim de, Cerâmica 
Portugueza. Série II, Porto: Typographia Elzeviriana, 1884. História da Arte em Portugal (quarto estudo), p. 37. 
12 “vendo o dito senhor Arcebispo [D. Fernando I] o grande crescimento da dita cidade E cousas della ĕ cada hum 
anno assi no spiritual como no tĕporal, Mandou a mim Cristóvão rodriguez doliveira seu Guarda roupa no anno do 
nacimento de nosso Senhor Iesu Cristo de 1551 annos, que me enformasse na verdade do rendimento do dito 
Arcebispado”. Cf. OLIVEIRA, Cristóvão Rodrigues de, Summario ê que brevemente se contem alguas cousas (assi 
Ecclesiasticas como Seculares) que ha na Cidade de Lisboa. Lisboa: Casa de Gil Marinho, 1551, p. 1v. 
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o método de recolha de informação fez-se com recurso aos registos 

paroquiais13. Ainda que esta pareça uma fonte credível para conhecer a 

população de cada paróquia da cidade e não tendo sido questionada por outros 

autores, não estamos certos de que a contabilidade fornecida seja rigorosa, 

sendo prováveis omissões de indivíduos ou a sua duplicação em paróquias 

diversas14. Assim, na contabilidade dos “Ofícios mecânicos” são mencionados - 

na sequência dos pedreiros, calceteiros e cabouqueiros - 206 oleiros, 16 

telheiros (ou oleiros de telhas), 22 “homens que fazem tijolo”, 32 ladrilhadores15, 

num total de 276 profissionais16 ligados aos trabalhos cerâmicos. Adiante, na 

continuidade do rol de oficiais activos na cidade são ainda mencionados 25 

“malagueiros”, na sequência dos cesteiros e peneireiros e antes dos pescadores 

e “homens do mar”. A organização da informação não será fortuita e deverá 

corresponder a uma lógica organizativa e a uma certa estratigrafia da 

importância dos ofícios no contexto da própria cidade17. A presença de 

malegueiros indicia, a acreditar neste testemunho, a manufactura de louça de 

vidrado estanífero ou faiança para a Lisboa de 1551. 

                                                 

13 “Para comprimento do qual mandado pedi a todos os Priores E Curas da dita cidade que ao fazer dos Roles em que 
se servem todos os seus fregueses (para averem de ser confessados E sacramĕtados) fizessĕ certas diligĕcias cada 
hũ em sua freguesia per onde se podesse saber o certo do acima dito; dos quaes Roles E diligencias, E outras 
verdadeiras enformações, tirei o Summario das cousas ao diante feitas”. Cf. OLIVEIRA, 1551, fl. 1v. 
14 Nos registos das Devassas, feitas anualmente à cidade de Lisboa, é perceptível que havia pessoas que surgiam 
fazendo denúncias em paróquias diferentes. Não seria, portanto, de estranhar que elas pudessem ser contabilizadas 
em duas paróquias, por exemplo a de residência e a de trabalho (ainda que normalmente, à época, ambas se 
sobrepusessem com os indivíduos a trabalhar maioritariamente em casa). As informações relevantes retiradas deste 
material serão referidas pontualmente. Importa salientar que os Livros dos termos das Visitações, Devassas e 
Admoestações relacionados com as Visitas eclesiásticas à cidade de Lisboa não constituem um census. Os dados aí 
recolhidos são meramente indicativos, não constituindo um levantamento exaustivo de todos os habitantes da cidade. 
No entanto, mesmo tendo em conta tratar-se de uma informação parcelar, é possível elaborar gráficos comparativos 
das profissões aí referenciadas, elementos que nos permitem compreender melhor a estrutura do tecido social 
lisboeta no período considerado. A documentação encontra-se no Arquivo Histórico do Patriarcado de Lisboa, pelo 
que queremos agradecer ao seu responsável, Ricardo Aniceto, e a Teresa Ponces e Alexandra Xisto todo o apoio e 
sugestões que nos prestaram.  
15 Sendo que estes integravam a Bandeira dos oficiais de São José. 
16 Cf. OLIVEIRA, 1551, fl. 43. 
17 Para se ter essa percepção, basta referir que os primeiros profissionais mencionados no rol dos “Oficiais 
mecânicos”, por Cristóvão Rodrigues de Oliveira, são os pintores, seguindo-se os “debuxadores” e os “homens que 
fazem cartas de marear”. A separação de actividades que poderiam ser consideradas similares também ocorre, por 
exemplo, com os alfaiates, “mestres de vestimentas”, carapuceiros e barreteiros que aparecem à parte dos tecelães 
de várias especialidades. Outros exemplos podiam ser apontados, mas esta é uma questão periférica para o 
desenvolvimento desta reflexão. Cf. OLIVEIRA, 1551. 
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Se o total de 301 profissionais ligados aos trabalhos de olaria, nas suas diversas 

categorias, parece muito relevante em termos absolutos, assim tendo sido 

sempre tratado pelos autores que citam esta informação, importa comparar esta 

com outras categorias profissionais, nomeadas no mesmo texto18. Agrupando 

algumas especializações, definimos, com base no testemunho de Cristóvão 

Rodrigues de Oliveira, cerca de 12 grupos profissionais e uma categoria 

indistinta de trabalhadores (cf. Gráfico 1).  
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Gráfico 1 | Ofícios mecânicos em 1551

 
Fonte: Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Summario ... que ha na Cidade de Lisboa, 1551 

1) 133 pintores19, 2) 462 ourives20, 3) 1763 tecelães21, 4) 1334 carpinteiros22; 5) 501 pedreiros23; 
6) 1587 sapateiros24; 7) 813 homens do mar25; 8) 846 oficiais do ferro26; 9) 74 cerieiros; 10) 130 
esparteiros27; 11) 84 cesteiros28; 12) 301 oleiros; 13) 976 trabalhadores. 
                                                 

18 Esta comparação não pretende ser exaustiva (não tendo sido por isso colocadas todas as profissões referidas por 
Cristóvão Rodrigues de Oliveira). O objectivo é unicamente permitir uma ordem de grandeza para algumas das 
actividades relevantes da vida citadina. Os dados foram recolhidos nos fl. 42v.-43v. de OLIVEIRA, 1551. Do conjunto 
não foram consideradas as mulheres associadas aos ofícios, pois estas só surgem destacadas em actividades 
exclusivamente desenvolvidas por elas. Assim, no texto, nem há menção a alguma estar ocupada com actividades de 
olaria com excepção para “Mulheres que vendem louça 204”. Cf. OLIVEIRA, 1551, fl. 44v.  
19 Que integram: 76 pintores; 47 debuxadores; 10 “Homens que fazem cartas de marear”. 
20 Integra 430 ourives e 32 lapidários. 
21 Associaram-se aqui: 10 borladores; 6 mestres de vestimentas; 133 sirgueiros; 859 alfaiates; 15 barreteiros; 14 
carapuceiros; 6 touqueiros; 119 aljabebes; 27 colchoeiros de colchas; 10 esparaveleiros; 139 tosadores; 16 
cardadores; 206 sombrieiros; 39 tintureiros; 98 tecelães; 8 tecelães de seda; 4 tecelães de tapetes; 5 tecelães de 
çilhas; 6 texeleiros; 6 tapeceiros; 8 trapeiros; 8 manteiros que fazem mantas de retalhos; 11 tecelães que fazem 
cevadeiras e bolsas ou alforges. 
22 Toda a variedade de funções ligadas ao trabalho da madeira: 74 carpinteiros de marcenaria; 18 mestres de 
carpintaria; 19 mestres de navios; 93 carpinteiros de caixas; 492 carpinteiros de casas; 200 carpinteiros da Ribeira; 
114 carpinteiros calafates; 18 carpinteiros de gáveas; 13 carpinteiros de bombas; (10 carpinteiros de atafonas; 4 
carpinteiros de manicordios; 3 carpinteiros organistas; 16 violeiros; 4 carpinteiros que fazem pandeiros; 4 carpinteiros 
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Observando o gráfico podemos constatar que, apesar do número de oleiros 

poder parecer, em si mesmo, elevado, quando comparado com outras 

actividades não parece tão relevante, sendo mesmo ultrapassado pela maioria 

delas. Mesmo os “pobres” contabilizados na obra (552) eram em número 

superior aos que se ocupavam das actividades do barro. 

 

Observando os dados disponibilizados no Summario é difícil determinar o seu 

rigor. O próprio Cristóvão Rodrigues de Oliveira terá sentido, talvez, alguma 

incongruência, pelo que colocou, no final da sua exposição dos ofícios, um 

parágrafo em que refere que “ainda que esta gente dos officios atras, Homĕs E 

molheres sejão mais que os vezinhos [ou seja, as famílias assinaladas], He 

porque entrão com os officiaes os obreiros, E cõ as molheres as filhas E irmaãs 

que trabalhão pera si E são officiaes”29. O que esta frase parece indicar é que 

poderemos estar perante uma contabilização feita por cálculo e este 

considerando em excesso o número dos que trabalhavam, de facto, neste ofício. 

 

Do ano seguinte é o texto denominado Grandeza e Abastança de Lisboa em 

155230, cuja autoria tem sido associada a João Brandão de Buarcos31. Ainda 

                                                                                                                                                 

que fazem adufes); 44 carpinteiros torneiros; 8 carpinteiros conteiros que fazem contas; 143 tanoeiros; 8 carpinteiros 
que fazem pentes; 7 carpinteiros que fazem formas; 29 serradores; 13 fendedores de lenha. 
23 291 pedreiros; 4 calceteiros de calçada; 173 calceteiros; 13 caieiros; 20 cabouqueiros. 
24 Todos os que lidavam com couros: 1.119 sapateiros; 142 correeiros; 39 seleiros; 15 adargueiros; 77 curtidores; 127 
corradores; 17 peliteiros; 31 guadalmiceiros; 20 odreiros. 
25 Associaram-se: 603 pescadores; 90 barqueiros; 20 lava-peixes. 
26 Agruparam-se: 57 latoeiros; 14 bate-folhas; 39 douradores; 24 freeiros; 129 ferreiros; 93 serralheiros; 3 serralheiros 
de espingardas; 4 serralheiros de relógios; 43 caldeireiros; 42 pichaleiros; 20 anzoleiros; 51 ferradores; 4 homens que 
fazem sedeiros; 14 armeiros; 30 cutileiros; 32 coronheiros e mestres que fazem arcos de bestas; 8 lanceiros; 3 
viroteiros; 197 barbeiros; 21 bainheiros; 18 saca molas. 
27 56 esparteiros; 30 cordoeiros; 44 esteireiros. 
28 71 canastreiros; 13 cesteiros. 
29 Cf. OLIVEIRA, 1551, p. 44v. 
30 O texto conheceu denominações várias sendo, por vezes, citado de modo diverso consoante a edição de consulta: 
Estatística de Lisboa de 1552 (Copiado modernamente [c.1918] por Rodrigo Felner), cf. VASCONCELOS, Joaquim 
de, Cerâmica Portugueza. Série II, Porto: Typographia Elzeviriana, 1884. História da Arte em Portugal (quarto estudo), 
p. 36; BRANDÃO, João, Tratado Da Magestade, Grandeza e Abastança da Cidade de Lisboa, na 2ª metade do século 
XVI (Estatística de Lisboa de 1552). Ed. org. por Anselmo Braamcamp Freire, com comentário e notas de José 
Joaquim Gomes de Brito, Lisboa, 1923; e a edição por nós consultada: BRANDÃO, João (de Buarcos), Grandeza e 
Abastança de Lisboa em 1552, Org. por José da Felicidade Alves. 2ª ed. Lisboa: Livros Horizonte, 1990. 
31 A atribuição desta autoria deve-se a José Joaquim Gomes de Brito, cf. BRANDÃO, 1990, p. 5-6. 
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que o autor seja omisso no que se refere ao modo como procedeu à recolha de 

informação, é aceite que a mesma decorre do registo dos impostos cobrados em 

Lisboa o que, apesar de alguns erros que têm sido apontados às informações 

nele contidas32 será, não obstante, mais rigorosa do que a versão de Cristóvão 

Rodrigues de Oliveira.  

No rol de despesas da cidade, sob o título “Do que se gasta nas coisas que não 

são mantimentos, mas necessárias a eles”, são mencionados os gastos com 

carvão, lenha, palha e sabão para os 19 fornos de cal, 10 fornos de tijolo, e 

“sessenta fornos de louça, assim de barro como vidrado”33, prosseguindo a 

descrição com mais 2 fornos de vidro e ferragens.  

Da origem e tipos de combustível empregues na manutenção destes fornos de 

“barro como de vidrado” somos informados adiante34, assim como do local da 

venda destas louças, uma feira35 – que em nota se refere corresponder à da 

Ladra – mas que então era a que “se faz no Rossio”36.  

                                                 

32 Cf. ”Introdução” de José da Felicidade Alves, BRANDÃO, 1990, p. 15-20. 
33 “44 Fornos de louça Outrossim há nesta cidade sessenta fornos de louça, assim de barro como vidrado. E cozem 
em cada um ano, deles cada 15 dias e deles cada vinte, alguns três vezes cada mês. Assim que, tomado o meio 
deste cozimento, digo que ponho cada forno por ano [a cozer] 20 vezes, uns por outros. E avaliada cada fornada a 
tres mil rs, dando como dão alguns [fornos] por mais e outros por menos, vale o que rende cada forno, em cada um 
anno sessenta mil rs. E valem todos por estes rendimentos com os do vidrado, cada ano dez mil cruzados ..... 10.000 
cruzados [mais exacto: 9.000 dos].”. Cf. BRANDÃO, 1990, p. 38. Adiante, sob o título “Géneros de ofícios e tratos e 
modos que na cidade têm os homens”  em que é explicado que “estes são os ofícios de que ordinariamente a cidade 
– e as pessoas que ganham dinheiro todos os dias por ofícios que têm de muitas maneiras – tem necessidade” são 
assinaladas: “543 – Tem 60 tendas e casas tudo junto, em cada casa destas fazem louça de barro. Em cada tenda 
dois, três. Que são por todo cento e oitenta pessoas. 180 p.as; 544 – Tem 10 casas onde se faz louça vidrada. Em 
cada uma delas três, quatro pessoas. Que são trinta pessoas. 30 p.as.” Cf. BRANDÃO, 1990, p. 192, 195. 
34 Relativamente aos fornos, é mencionado serem de “barro vermelho e de vidrado” e que “os do vidro gastam, sós, 
mais lenha que dez dos outros”. A lenha empregue nos fornos referenciados era “assim de tojo como de mato, que 
chamam esteva, e rama de pinho, e algumas vezes tranca, no Inverno (...) E além disto, outra muita tranca de pinho, e 
sobro e cepa (...) Por onde parece que, não havendo estas charnecas e pinhais da banda de além, se põe muita 
dúvida poder-se sustentar tanta cópia de vizinhos. Por onde está claro ser mais proveito serem charnecas e pinhais, 
que terras de pão, toda essa banda de Riba Tejo”. Cf. BRANDÃO, 1990, p. 87. Noutro texto, de 1608, é referido: “naõ 
só he capaz agora esta charneca de provêr a Lisboa de lenha, e carvaõ, mas ainda que cresça nella com grande 
abundancia estas cousas; porque além de produzir a terra em brevissimo tempo o mato, e arvores donde estas 
cousas se tirão, tornando a nascer, donde as arrancaraõ, he de capacissima grandeza, tendo de circuito mais de 
cincoenta, ou sessenta legoas”. Cf. VASCONCELOS, Luís Mendes, Do sitio de Lisboa, sua Grandeza, Povoação e 
Commercio, &c. Reimpresso conforme a edição de 1608. Novamente correctos, e emendados. Lisboa: Officina Patr. 
De Francisco Luiz Ameno, 1786, p. 152. 
35 “229 Louça Vão mais mulheres que vendem louça de barro à dita feira 15 a 20 mulheres. E vendem cada uma por 
muitos preços. E ponho-os a três mil rs, que valem ao todo quarenta e cinco mil rs.... 45.000 rs”. Cf. BRANDÃO, p. 92. 
36 Esta era denominada “dos Martens” ou “da Ladra”. Cf. RODRIGUES, José Albertino, “Ecologia urbana de Lisboa na 
segunda metade do século XVI“, Análise Social, Vol. VIII, N.º 29. Lisboa, (1970), p. 105. “à terça-feira, o Rossio era a 
feira. Na «de Medina não se vende dia por dia tanto». O movimento maior era de Setembro a Abril, devido às 
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O autor da “Grandeza...“ informa-nos do rendimento do “ramo dos oleiros, da 

obra que vendem, rende quatrocentos cruzados”37. Na mesma feira, na menção 

às “Coisas extravagantes” que aí eram comerciadas, surgem “gaiolas, 

passarinhos, covões, cestos de verga branca, e louça branca”38. Esta última 

deverá corresponder, no item “De trinta e seis artigos diversos que se gastam 

em Lisboa”39, às referências a “Mercadorias de Castela”, “Louça de Sevilha”40 e 

de seguida a “Louça de Talavera”41. Adiante, quando são mencionadas as 

“mercadorias que vêm à Alfândega” é referida, sem a quantificar, “louça de 

Pisa”42. Parece-nos evidente que o consumo de louça branca de vidrado 

estanífero (ou faiança) em Lisboa, decorria da importação de produto 

estrangeiro – espanhol e italiano – e não, ao que tudo indica, da manufactura 

nacional circunscrita à louça de barro e à louça vidrada. Este testemunho parece 

contraditório face ao anterior, pois Cristóvão Rodrigues de Oliveira mencionara a 

presença de 25 malegueiros activos em Lisboa, especialização que está ausente 

da descrição atribuída a João Brandão. 

 

Quanto ao barro empregue, este teria duas proveniências dentro da cidade. Até 

cerca de 1563, seria extraído da encosta do Castelo, data em que uma postura 

municipal o veio proibir por colocar em perigo as fundações das construções 

                                                                                                                                                 

novidades recolhidas, ao aperto do Inverno, às festas do Natal e da Páscoa e à partida das naus para a Índia”. Cf. 
COELHO, António Borges, Ruas e gentes na Lisboa Quinhentista. Lisboa: Editorial Caminho, 2006, p. 37. 
37 Cf. BRANDÃO, 1990, p. 180. Valor idêntico rendiam os ferreiros, já os confeiteiros só chegavam aos 200 cruzados, 
mas os sapateiros, fanqueiros e os que trabalhavam na cal, telha e tijolo rendiam cada 600 cruzados. 
38 Cf. BRANDÃO, 1990, p. 95. 
39 Na sua maioria são artigos relacionados com o trabalho têxtil: sumagres; canastreiros; açafrão; retrós; fitaria; lãs 
das marcas de Aragão; cobertores; reposteiros; alcatifas; barretes; chapins de Valença; mercadorias de Castela; 
púcaros de Estremoz; talabartes; guadamecis; coxis; cabritas douradas; mealhas; cominhos, erva-doce, gergelim; das 
linhas que vêm do Porto, Guimarães, etc; linhas que vêm doutros lugares; fitas e reatas; barbilho que vem de muitos 
lugares de Portugal; seda branca; pastéis; retrós que vem de Lamego e doutros lugares; pano de linho e das que o 
curam; panos de lã que vêm de Castela; linho que vêm de Coimbra e doutros lugares; estribos e guarnições de 
cavalos e de mulas; guarnições de caixas de encourar que vêm de Torres Vedras; telha que vem do barco de 
Sacavém e doutros lugares; pedra que vem de Almada. Cf. BRANDÃO, 1990, p. 48-56. 
40 “93 Louça de Sevilha - Vem de Sevilha em cada um ano, de louça branca segundo informação que tomei por os 
direitos que pagam, dez mil cruzados.... 10.000 dos”. Cf. BRANDÃO, 1990, p. 50. 
41 “94 Louça de Talavera - Da mesma maneira, vêm por terra, de Talavera, trezentas cargas de louça branca, que vale 
cada carga a três e quatro mil rs. Assim que vale toda, uma por outra, a três mil rs, que são dois mil e quinhentos 
cruzados.... 2.500 dos” Cf. BRANDÃO, 1990, p. 50. 
42 Cf. BRANDÃO, 1990, p. 61. 
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locais43. Esta localização coincide com o grande aglomerado de oleiros 

concentrados desde há muito na zona e cuja implementação se estava a 

prolongar para a área de Anjos44. Um outro espaço de extracção desta matéria-

prima é revelado num manuscrito de cerca de 1620 -1622, divulgado por 

Gustavo de Matos Sequeira, onde se refere que no local onde hoje se encontra 

o edifício da antiga Faculdade de Ciências, “quando os obreiros, aí por 1586 e 

1587, examinavam o terreno para a edificação projectada do noviciado dos 

jesuítas, viram ser todo ele cortado de minas feitas «para a extracção do barro 

pelos oleiros do sítio»”45. Esta seria, talvez, uma actividade recente, por se tratar 

de um espaço de ocupação ainda pouco denso e sem grande tradição de oficiais 

mecânicos associados à manufactura cerâmica. Poderemos associar a esta 

informação as menções a dois homens activos em Lisboa, em 1616, Simão e 

Gregório Gonçalves46, moradores, respectivamente, às Janelas Verdes e na Rua 

de São Bento, cujas referências de ocupação são “que escolhe barro” e que “tira 

barro”. Estas denominações não se repetem na documentação relativa aos 

ofícios ligados à manufactura cerâmica. 

 

Ainda que não sejamos informados pelo autor da “Grandeza...” do processo 

através do qual reuniu os dados para coligir o rol de ofícios descritos no seu 

trabalho, há, no entanto, um aspecto importante no material aí disponibilizado, a 

saber, a maior diversidade de especializações profissionais – ainda que os 

oleiros sejam exemplo do contrário, face a outras actividades. Partindo dos 

mesmos 13 grupos analisados através do testemunho de Cristóvão Rodrigues 

de Oliveira temos, com a descrição associada a João Brandão, uma nova 

realidade (cf. Gráfico 2). 

                                                 

43 Cf. SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terremoto, subsídios para a História dos bairros ocidentais de 
Lisboa, Lisboa: Academia das Ciências, 1934. Vol. IV, p. 14. 
44 A concentração dos ofícios por ruas nasce de um arruamento estabelecido em Lisboa, no final do século XIV, para 
“bom regimento e maior formusura da cidade” e, simultaneamente, para permitir aos juízes dos ofícios a fiscalização 
dos objectos expostos à venda. Cf. PEREIRA, 1979, p. 79-80. 
45 Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 12-13. 
46 Cf. registos 624 e 627 da Base de dados de oleiros. Queremos agradecer a Susana Lourenço a construção desta 
Base de dados, assim como as sugestões para a tornar mais ágil e de fácil consulta. 
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Fonte: Comparação entre dados avançados por Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Summario... que ha na Cidade de 

Lisboa, 1551; e João Brandão (de Buarcos), Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552 
1) 138 pintores47, 2) 442 ourives48, 3) 2752 tecelães49, 4) 1844 carpinteiros50; 5) 920 pedreiros51; 6) 2638 
sapateiros52; 7) 1400 homens do mar53; 8) 1185 oficiais do ferro54; 9) 150 cerieiros; 10) 425 esparteiros55; 
11) 90 cesteiros56; 12) 260 oleiros (180 oleiros e 30 de “louça vidrada”, 50 “homens que fazem tijolo”)57; 13) 
1500 trabalhadores sem especialização. 
 

                                                 

47 Que integram: 90 pintores; 30 debuxadores; 18 “Homens que fazem cartas de marear”, agora sem a primazia que 
lhes deu Cristóvão Rodrigues de Oliveira, pois o rol de profissionais começa com os boticários, são só mais tarde 
referidos estes oficiais. 
48 Divide os ourives, especializando-os: 220 do ouro e 180 da prata; 42 lapidários. 
49 Associaram-se aqui: 16 burladores; 10 mestres de vestimentas; 240 sirgueiros; 800 alfaiates; 30 barreteiros; 30 
carapuceiros; 6 touqueiros; 320 aljabebes; 50 colchoeiros de colchas; 50 esparaveleiros; 250 tosadores; 40 
cardadores; 320 sombrieiros; 50 tintureiros; 450 tecelães; 20 tecelães de seda; 6 tecelães de tapetes; 12 tecelães de 
cilhas; 10 texeleiros; 6 tapeceiros; 6 trapeiros; 18 manteiros que fazem mantas de retalhos; 12 tecelães que fazem 
cevadeiras e bolsas ou alforges. 
50 Nesta relação não constam algumas das especializações referidas no rol de 1551. No entanto, este abre com um 
número de profissionais sem referir particularidades do ofício: 600 carpinteiros; 80 carpinteiros de marcenaria; 150 
carpinteiros de caixas; 350 carpinteiros da Ribeira; 300 carpinteiros calafates; 16 carpinteiros de bombas; 15 violeiros; 
90 carpinteiros torneiros; 12 carpinteiros conteiros que fazem contas; 180 tanoeiros; 12 carpinteiros que fazem pentes; 
16 carpinteiros que fazem formas; 30 fendedores de lenha. 
51 600 pedreiros; 320 calceteiros. 
52 Os que lidavam com couros: 1800 sapateiros; 160 correeiros; 60 seleiros; 8 adargueiros; 210 curtidores; 320 
corradores; 10 peliteiros; 30 guadalmiceiros; 40 odreiros. 
53 1200 pescadores; 200 barqueiros. 
54 Agruparam-se: 40 latoeiros; 20 bate-folhas; 45 douradores; 60 freeiros; 220 serralheiros; 8 serralheiros de 
espingardas; 4 serralheiros de relógios; 40 caldeireiros; 120 picheleiros; 50 anzoleiros; 100 ferradores; 5 homens que 
fazem sedeiros; 18 armeiros; 130 cutileiros; 60 coronheiros e mestres que fazem arcos de bestas; 15 lanceiros; 230 
barbeiros; 20 bainheiros. 
55 180 esparteiros; 125 cordoeiros; 120 esteireiros. 
56 70 canastreiros; 20 cesteiros. 
57 Deste rol estão ausentes as referências a oleiros de telhas e a ladrilhadores. 
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O primeiro aspecto que ressalta da comparação das duas fontes é a disparidade 

dos dados revelados, sendo evidente que, no documento de 1552, o número 

mencionado é, em alguns dos casos, significativamente superior ao que 

Cristóvão Rodrigues de Oliveira havia referido. As únicas excepções são os 

ourives – com menos 20 oficiais – e os oleiros, estes com menos 41 oficiais.  

Não obstante o número de profissionais activos, também importa perceber qual 

o destaque que os oleiros tinham na vida citadina. 

 

Na introdução ao Regimento, actualizada em 1786, é referida a “grande utilidade 

de que nos corpos políticos hajão Of.os, que sirvão para ornamen. da Cidade, e 

contribuão com aquilo que he indispençavel aos Cidadoins”58. Esta fórmula, que 

pressupõe uma contribuição do ofício para as festas que celebravam 

acontecimentos religiosos ou civis importantes, envolvendo a vida urbana, surge 

já enunciada no Regimento de 1562, do qual conhecemos a cópia de 1616, no 

“cuidado de arrecadar por seu offício o que cada hũ for taxado para despesa da 

festa de Corpo de deos, & assi de quaesquer outras pessoas que pelo tempo em 

diante occorrerĕ”59. Assim, já estaria subjacente à constituição destes corpos de 

profissionais o princípio que deveriam contribuir para celebrações de momentos 

específicos da vida das cidades.  

 

A procissão do Corpus Christi era um dos momentos principais do calendário 

anual dos ofícios mecânicos, incorrendo estes em grandes penalizações se nela 

não participassem. Esta era obrigatória e caso “o Official e pessoa, que viver dos 

officios e Mesteres atras declarados, e faltar no luguar de sua obrigação, e não 

acudir a elle na forma, que se declara, ou se sair da Procissão antes de 

finalmente se recolher na See, sem legitima causa, encorra em pena de dous mil 

                                                 

58 Cf. LANGHANS, 1943, vol. I, p. 210. 
59 Ainda que este Regimento tenha sido divulgado num artigo do Archivo Pittoresco (Cf. TULIO, António da Silva, 
Achivo Pittoresco. Lisboa: Editores Castro & Irmão, 1860. Vol. III, p. 334), ele só ganhou destaque com Sousa Viterbo 
(Cf. VITERBO, F.M. Sousa, “A cerâmica lisbonense nos princípios do século XVII”. Lisboa: Associação dos 
Arqueólogos Portugueses, 1922. Separata da revista Arqueologia e História, p. 5) e posteriormente com Vergílio 
Correia (Cf. CORREIA, Virgílio, “Oleiros Quinhentistas de Lisboa”, A Águia, Lisboa, 2ª Série, Vol. XVII, n. º 88, 89 e 
90, (1918), p. 135-139) sendo transcrito na íntegra por CARVALHO, J.M. Teixeira, A cerâmica coimbrã no século XVI. 
Coimbra: Imprensa da Universidade, 1921, p. 207. 
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reis, e os Mordomos dos ditos officios, que faltarem com as danças, e mais 

cousas a que ficão obrigados por este Regimento, encerrão cada hum em penna 

de quatro mil reis, e nenhuma Pessoa das sobreditas se podera escusar por 

rezão de qualquer previlegio que tenha, como está provido pellos Reis 

passados”60. A encenação que a ela dizia respeito era objecto de grande 

preparação e rigor, mas apresentava diferenças significativas nas várias regiões 

do País. Não possuímos, para uma mesma cronologia, os procedimentos que 

deveriam ser levados a cabo em cada uma das principais cidades, o que nos 

poderia ajudar a perceber melhor a percepção da importância dos oleiros a partir 

do lugar que ocupavam em cada cortejo. Num traslado de cerca de 1493, na 

descrição de como “ham de ir os ofiçios da çidade [Lisboa] na festa do corpo de 

ds”, os oleiros são mencionados em 11.º lugar de um total de 33 ofícios61, 

indiciando a sua importância na estrutura urbana de então. Para além da 

cenografia própria a que estavam sujeitos, também participavam nestas festas 

transportando e exibindo castelos62. No “Titulo do Regimento da festa do Corpo 

de Deos, e de como hamde ir os Oficios cada hum em seu logar”63, redigido em 

1517, em Coimbra, refere-se a cenografia dos ofícios e os lugares respectivos 

na procissão64. No que respeita aos oleiros, mencionados em 7.º dos 17 ofícios 

                                                 

60 Cf. RIBEIRO, 1829, Tomo IV, parte II, p. 204-205. 
61 São assim referidos: “Item – os olleiros e telheiros e vidreiros 20 – II diabos [personagens que estes e os tosadores, 
entre outros, desempenhavam no cortejo]”. Cf. OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História do Município 
de Lisboa, Lisboa: Typographia Universal, Tomo I (1885), p. 428-429.  
62 De acordo com Inácio Barbosa Machado, em 1719, “Dava-se o nome de castellos a umas hastes roliças, rematadas 
na parte superior por uma maçaneta ou obra torneada, e adornadas com bandeirolas ou ramalhetes, fitas e outros 
enfeites, que os mesteiraes levavam nas procissões da cidade”, cabendo aos oleiros o transporte de 18. Cf. 
OLIVEIRA, 1885, tomo I, p.427, 430. 
63 Cf. Titulo do Regimento da festa do Corpo de Deos, e de como hamde ir os Oficios cada hum em seu logar, Livro 
das Posturas da Camera de Coimbra, dito “da Correa”, p. 96, transcrito em RIBEIRO, João Pedro, Dissertações 
chronologicas e criticas sobre a historia e jurisprudencia ecclesiastica e civil de Portugal, Lisboa: Academia Real das 
Sciencias, Tomo IV - parte II (1829), p. 226-230. 
64 A sequência era: forneiros, carniceiros, teleiros, caieiros e lagareiros (“a fazer a judenga, com sua toura”); ferreiros e 
serralheiros (“ham-de dar o Segitorio bem concertado”); carpinteiros (“são obrigados de dar a Serpe”); cordoeiros, 
albardeiros, odreiros e tintureiros (“são obrigados a darem quatro cavalinhos fuscos bem feitos e pintados”); 
barqueiros (“seram obrigados de fazerem hum S. Christovão muito grande, com hum Menino Jezus ao pescoço”); 
regateiras, vendedeiras de pescado e as da fruta; oleiros; pedreiros e “alvanees” (levavam “todos Castelos nas 
maons bem obrados, asi como se costuma na Cidade de Lisboa”); alfaiates, alfaiatas e tecedeiras de tear baixo (“sam 
obrigados de fazer hum Emperador com huma Emperatriz”); sapateiros (que faziam uma “mouriqua e Santa Crara”); 
tecelães e tecedeiras de tear alto (“sam obrigados de fazer Santa Catherina”); correeiros (“sam obrigados de fazerem 
S. Sebastiam” e aqui entravam cirigueiros, latoeiros, bordadores, seleiros, adargueiros, livreiros e merceeiros); 
cerieiros (“sam obrigados de fazerem Santa Maria da asninha, e jochym”, nela entram os pintores e livreiros (?)); 
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presentes65 nesta celebração, a descrição refere: “Os Oleiros som obrigados de 

fazerem huma boa dansa de espadas que nom dessa de dez homens 

despostos, e que bem o saibam fazer, e ham hir com sua coroa, e page bem 

vestidos e louçaons, e hum tamboril ou gaita, e huma boa bandeira, e hamde hir 

em procição apos los Barqueiros, e isto hamde fazer asi os da cidade como os 

do termo”66. Num documento datado de 15 de Julho de 1621, denominado 

“Accordo e Regimento, que fizerão os Officiaes da Camara da Cidade do Porto, 

para a Procissão de Corpus Christi”67, refere-se a sequência que os ofícios 

deverão seguir nesta comemoração. Os oleiros, os penúltimos das 24 

corporações presentes no cortejo68, faziam uma representação: “Irá a figura de 

Nossa Senhora, do modo que se costuma pintar fugindo pera o Egipto, com o 

Santo Joseph, e dous Anjos, que acompanhem tudo com o ornato e decencia 

possivel, que darão os Oleiros, e pessoas que aluguão cavalgaduras”69. Trata-se 

                                                                                                                                                 

ataqueiros (“sam obrigados de fazer S. Miguel, e dous diabos grandes”, com os boticários); espingardeiros; barbeiros 
e ferradores (“sam obrigados de fazerem huma bandeira rica, e nella hamde levar S. Jorge pintado”, nela participam 
os picheleiros); a bandeira da cidade; as padeiras e depois a “cleresia”, figuras religiosas e funcionários da Câmara. 
Cf. RIBEIRO, Tomo IV - parte II (1829), p. 226-230. 
65 A diminuição aparente face aos ofícios presentes em 1493 deve-se ao facto destes surgirem agora associados em 
grupos que tinham missões específicas de representação. 
66 RIBEIRO, Tomo IV - parte II (1829), p. 227. 
67 Cf. Accordo e Regimento, que fizerão os Officiaes da Camara da Cidade do Porto, para a Procissão de Corpus 
Christi, com parecer do Doutor Antonio Cabral, Chanceler da Relação, e do Bispo da dita Cidade, conforme as 
Provisões de Sua Magestade, Liv. 4, de Propr. Provisões da Camara do Porto, fl. 397, transcrito em RIBEIRO, Tomo 
IV - parte II (1829), p. 201-206. 
68 A sequência era: hortelãos (com “seu Rey, Emperador, Usso [urso], carro, e montaria”); “mourisca” (“com seu Rey 
mouro, e Alfaqui” e a participação dos confeiteiros); duas “folias” (“hũa do Concelho de Gondomar, e a outra do 
Concelho de Guaia, que a Cidade pagua”); “taverneiros” (“com sua bandeira, Drago, e Dama”); carpinteiros (“com seu 
Rey, Imperador, e Serpe diante, com sua bandeira, e em lugar da dança despadas, que costumavão dar, darão hũa 
dança de Siganas” participavam neste desfile calafates, torneiros, canastreiros, cerradores, e caixeiros); tanoeiros 
(“com sua bandeira, e Rey”); bandeira de S. Jorge (“de vulto, armado e em cavalo bem ajaezado (...) tudo muito bem 
ornado, que darão os Douradores, Apavonadores, Conteiros, e Cirieiros”); barbeiros (com os sangradores e 
ferradores); padeiros; sapateiros (“com seu Rey, e Emperador, e figura de São João Baptista, e bandeira, e em lugar 
da dança despadas, que custumavão dar, darão hũa dança de Satyros e Nimphas”); ferreiros (“com seu Rey, 
Emperador, e bandeira, com a dança despadas, na forma em que acustumavão dar”); pedreiros e cabouqueiros; 
alfaiates (com calceteiros, tecedeiras e tecelões); merceeiros e tendeiros; pastores; sombreeiros e tosadores; 
mercadores e tratantes do vinho (“com figura de Bacho”); regateiras; seleiros, cutileiros, bainheiros, espadeiros, 
caeiros, asteireiros e correeiros (“com sua bandeira e castellos bem ornados de bandeirinhas, boninas, e flores, e sua 
cera com os cavalinhos, e Anjo armado no meio”); picheleiros, latoeiros, caldeireiros, agulheiros, anzoleiros, 
ataqueiros (“e irão os Orifices [ourives], e Pintores com suas tochas”); mestres pilotos e mareantes de Miragaia (na 
“Naó de São Pedro”); serigueiros (“Irá a Judich, que darão os Sergeiros, com sua Aya ricamente vestidas”); torcedores 
de sedas e retrós (com o “Sacrificio de Abrahão”); os oleiros e os que alugavam “cavalgaduras”; violeiros e 
emxambradores (com “o Menino Jesu, em Charola boa e bem ornada”). Seguiam-se figuras religiosas, funcionários da 
Câmara e algumas Ordens religiosas. Cf. RIBEIRO, Tomo IV - parte II (1829), p. 201-203. 
69 Cf. RIBEIRO, Tomo IV - parte II (1829), p. 203. 
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de um tema invulgar e do qual não conseguimos encontrar, até ao momento, 

sentido iconológico. Sabe-se que no período da União Ibérica (1580-1640) o 

tema da “fuga” e do “regresso do Egipto” foram, muitas vezes, de modo 

alegórico associados à ideia da própria monarquia portuguesa que se pretendia 

fazer voltar a governar os destinos do país70. No entanto, no caso dos oleiros 

cuja iconografia é mais frequente e logicamente associada à “criação de Adão”, 

este é um tema que nos parece invulgar, estando talvez ligado aos “que alugam 

cavalgaduras”. Nesse caso, a menos que tenha subjacente um propósito que 

ultrapassava a mera presença profissional, os oleiros eram secundários neste 

agrupamento, o que denotaria uma menor representatividade. 

 

De notar que, no início, os ofícios surgiam associados nas festividades, como se 

observa na descrição de Coimbra em 1517, talvez uma forma de suportar as 

despesas que lhe eram inerentes. No entanto, nas comemorações de 1621 para 

a entrada de Filipe II de Portugal, já se percebe uma maior autonomia, realçada 

numa passagem do próprio documento, por “irem oje os officios em tão grande 

crecimento”71. Um outro aspecto interessante neste mesmo texto, de que não 

conhecemos paralelo para a Lisboa da mesma época, são as referências à 

necessidade de alterar a cenografia da apresentação, o que também é explicado 

porque aos “Officiaes da Camara da Cidade do Porto (...) por alguns 

inconvenientes lhes pareceo, que convinha (...) tratar de poer em melhor ordem 

a Procissão de Corpus Christi da dita Cidade, por nella irem alguns jogos e 

danças não decentes ao tempo, por a muyta antiguidade”72. Entre estas 

                                                 

70 Acerca do tema da oratória sacra e o modo como esta e a literatura construíram um discurso concertado de 
imagens que foram corporizadas através de diversas manifestações sociais e artísticas, cf. MARQUES, João 
Francisco, A Parenética portuguesa e a dominação filipina. Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica – 
Centro de História da Universidade do Porto, 1986; MARQUES, João Francisco, A parenética portuguesa e a 
Restauração, 1640-1668, Porto: Instituto Nacional de Investigação Científica – Centro de História da Universidade do 
Porto, 1989. Vol. I. Sobre a expressão artística destes discursos, entre outros texto do autor, cf. SOBRAL, Luís de 
Moura, “A Ordem de Cister e a Restauração brigantina. Um Ciclo emblemático em Salzedas“, Oceanos, Lisboa, 6, 
(1991), p. 80-85. Numa outra vertente, “O corpus da literatura satírica produzida durante o Portugal dos Filipes é muito 
rico, e continua à espera de uma edição que o dê a conhecer como merece”. Cf. BOUZA ÁLVAREZ, Fernando Jesús, 
Portugal no tempo dos Filipes. Política, cultura, representações (1580-1668). Lisboa: Edições Cosmos, 2000, p. 31. 
71 Cf. RIBEIRO, Tomo IV - parte II (1829), p. 206. 
72 Cf. RIBEIRO, Tomo IV - parte II (1829), p. 206. 
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constavam as “danças de espadas” que, outrora, marcavam a participação dos 

oleiros de Coimbra. 

 

Deste modo, tudo faria crer que estes teriam uma participação efectiva nos 

grandes acontecimentos ocorridos nas cidades, mesmo antes do seu 

reconhecimento enquanto ofício independente, o que veio a acontecer, como 

sabemos, em 1539. No entanto, à medida que o tempo foi passando, esse papel 

nem sempre parece ter sido desempenhado do mesmo modo.  

 

Um dos mais importantes acontecimentos ocorridos na capital em 1552, na 

mesma data em que foi coligida a “Grandeza e abastança de Lisboa”, foram as 

festas para celebrar a chegada de D. Joana, futura mulher do príncipe herdeiro, 

D. João. 

A descrição destas festividades, o último casamento régio ocorrido em Lisboa no 

século XVI, é-nos dada por Frei Manuel de Menezes, na sua Chronica d’El Rey 

D. Sebastião. A celebração decorreu, essencialmente, no Tejo, sendo as 

representações organizadas em embarcações73, onde se encontravam “todos os 

Ministros, os Tribunaleiros, Juizes dos officios”74. Para além dos barcos de 

índole oficial – como os da Câmara da cidade75, da Casa da Índia76, do 

Armazém77, da Alfândega78, dos Contos79 – e de alguns particulares80, seguiam 

                                                 

73 “e estavão preparados, outros muitos batéis, ou Bergantins, por todos os tribunaes, naçoens Estrangeiras, e officios 
da Cidade, para acompanharem a El Rey, e obsiquiarem a Princeza, e erão todos formados com muitas galantarias, e 
invenções sobre monstros terrestres e marinhos”. Cf. MENESES, Manuel de, Chronica do muito alto, e muito 
esclarecido principe D. Sebastião decimosexto Rey de Portugal, Primeira parte, que contém os sucessos deste 
Reyno, e Conquistas em sua menoridade. Offerecida á Magestade sempre augusta d’El Rey D. João V. Lisboa 
Occidental: Officina Ferreyriana, 1730, p. 11. 
74 Cf. MENESES, 1730, p. 11. 
75 “hia toldado de seda branca, e preta, com a não e Corvos de São Vicente Martyr, pintados, que são as suas Armas, 
e os remeiros com librè da dita cor”. Cf. MENESES, 1730, p. 12. 
76 “toldado de seda branca, e amarella, e os remeiros vestidos do mesmo theor, e na proa levava huma donzella, 
vestida de seda, com huma Coroa de prata na cabeça, e na mão huma Esfera, posta sobre huma grande bola, figura 
do mundo, e com bandeiras de seda da mesma cor, e levava por Armas hum G. Grande, de letra gotica, e dentro nelle 
hum I. E hum C. Que queria dizer: Comercio das partes de Guiné, e Indias”. Cf. MENESES, 1730, p.12. 
77 “com toldo de seda branca, e azul, e remeiros da mesma libré, e em cada quina, ou remate do dito toldo, estava 
posto hum homem, armado de armas brancas, tendo em huma mão Escudos grandes, e na outra bandeiras, e levava 
na proa outro homem, armado das mesmas armas, com penachos na cabeça, e na mão direita huma Esfera”. Cf. 
MENESES, 1730, p. 12. 
78 “com toldo de seda amarela, e remeiros da mesma libré, muito bem embandeirado”. Cf. MENESES, 1730, p. 12. 
79 “com seu toldo de seda azul, e branca, com remeiros da mesma libré”. Cf. MENESES, 1730, p. 12. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 157 

uma série de barcos relacionados com os ofícios. Eram estes: o dos 

“bulgalezes”81; os dos mercadores de sobrado82, das logeas83 e da madeira84; o 

dos caixeiros85; o dos corretores de cavalos86; os dos tabeliães das notas87 e do 

cível e crime88; o dos ourives da prata89; o dos contratadores do trigo90; o dos da 

bandeira de São Miguel91; o dos da bandeira de São Jorge92; o dos fabricantes e 

cortadores de carne93; o dos pedreiros94; o dos cerieiros95; o dos correeiros e 

adargueiros96; os dos pescadores de Alfama97 e de Cataquefarás98 e o dos 

                                                                                                                                                 

80 São referenciados: Lucas Giraldo e a sua casa; Diogo Martins e a sua casa; Bento Rodrigues e a sua casa; Diogo 
de Castro e a sua casa; Marco António e os refinadores de açúcar e “Micer Bernardo”. Cf. MENESES, 1730, p. 12. 
81 “batel cõ toldo de seda, e remeiros de libré muito bem consertados, e à vinda lançavão muitos foguetes”. Cf. 
MENESES, 1730, p.13. 
82 “batel, com toldo de borcado, e remeiros de muito rica libré, e com velas de seda”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
83 “batel muito bem consertado, feito em figura de huma serpente, com remeiros, vélas, e bandeiras bem consertados, 
na proa levava a Imagem de S. Christovão muito agigantado com os pés na agua, e hum pinheiro nas mãos, dando 
mostras de que passava o mar, e na poupa hum arco Iris, com os sete Planetas, ricamente vestidos de tella douro, e 
prata, e assim mais duas serras”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
84 “batel, feito em fórma de serra, cuberta de ribeiras de agua, e na proa levava Santiago a cavallo, e na poupa huma 
Torre”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
85 “batel muito rico, com seu toldo de seda, e remeiros de libré da mesma, e diante levava o Deus Mercurio, com huma 
bandeira na mão”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
86 “batel, consertado muito bem, e dentro nelle, hia huma serra com dous Leões deitados lambendo as mãos, e duas 
Ninfas, com hum galante, que as defendia dos ditos Leões”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
87 “batel, e seu toldo de seda muito bem consertado, e embandeirado”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
88 “batel, com toldo de seda branca, com suas bandeiras, e á volta lançavão foguetes”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
89 “batel, muito bem consertado, e armado, em forma de hum arco triunfante, com rodas, que se movião pela agua, e 
na proa hião dous golfinhos grandes, ferozes, com filgas de prata na mão, e por cima delles hum homem negro, bem 
vestido à Mourisca, tangendo huma trombeta, e representava o Tritão, Deos marinho”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
90 “batel, com seu toldo azul, e vermelho, e remeiros da dita libré”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
91 “batel muito bem consertado com seu toldo de seda, e remeiros da libré rica, e na proa hião dous Gigantes ferozes, 
cada hum com sua massa na mão, e na poupa hũa Gigante grande musica”. Cf. MENESES, 1730, p. 13. 
92 “batel muy bem consertado, formado a modo de serra bem feita, e hia na poupa huma Torre, com duas janellas, em 
que estava hum Rey, que se mudava de huma para a outra, e falava com os Pastores, que estavão deitados na 
mesma serra, e na outra velava huma sua filha, a qual defendeo S. Jorge, e na proa hia a Imagem do dito Santo a 
cavallo armado, e diante delle, hia huma Serpe muito feroz, a qual estava com as garras levantadas contra o Santo, 
que lhe tinha a lança metida pela boca”. Cf. MENESES, 1730, p. 13-14. 
93 “levaraõ seus bateis muito bem concertados”. Cf. MENESES, 1730, p. 14. 
94 “Os Fabricantes, e cortadores de carne, e os pedreiros, levarão seus bateis muito bem consertados”. Cf. 
MENESES, 1730, p. 14. 
95 “batel muy galante, em que formarão hum jardim de cera, e na proa levava huma árvore carregada de maçans, e o 
vão do batel todo cuberto de huma parreira com uvas ferraes, e ao redor muitos alegretes com cravos, e outras flores, 
e na poupa huma horta, com muitas arvores, com fruitas verdes, e maduras, tudo de cera, e tudo cousa bem vistosa”. 
Cf. MENESES, 1730, p. 14. 
96 “batel, muito bem consertado, e embandeirado”. Cf. MENESES, 1730, p. 14. 
97 “levavão seis Caravellas pintadas, e huma dellas levava duas bandeiras grandes, huma do Espírito Santo, e a outra 
de Deus Padre, e nella levavão huma dança, toda vestida de libré preta, de pano muy fino, com suas cadeas, e 
collares de ouro, e gorras com medalhas e pontas de ouro, e talabartes, e adagas douradas”. Cf. MENESES, 1730, p. 
14. 
98 “levavão outras barcas, também pintadas, e muito bem consertadas, com suas musicas”. Cf. MENESES, 1730, p. 
14. 
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chincheiros99. Também os flamengos100 residentes na cidade se fizeram 

representar. 

Para além das festividades que tiveram lugar no Tejo, são mencionados dois 

arcos101 nas celebrações que decorreram na cidade, feitos a expensas da 

Câmara e que parecem ter sido decorativos, sem ligação a ofícios ou 

comunidades estrangeiras residentes na capital.  

Alguns dos ofícios ausentes no triunfo marítimo organizaram danças na 

cidade102 para usufruto da Corte e população. Surgiram, assim, os 

carpinteiros103, sapateiros104, alfaiates105, curtidores106, fanqueiros107, 

tanoeiros108, vinhateiros109, barqueiros110, tosadores e tintureiros111, cordoeiros 

do linho e esparto112, odreiros e picheleiros113, almocreves114, atafoneiros115, 

                                                 

99 “levavão suas barcas enramadas, e com bandeiras muito bem consertadas”. Cf. MENESES, 1730, p. 14. 
100 “batel com toldo de seda amarela, e com suas bandeiras da mesma, e remeiros da dita libré, e o dito batel feito em 
forma de Elefante, e na proa levava hum Leão ferós, cõ hum estandarte na mão, e no meyo levava duas colmeas, cõ 
seus rotolos, que dizião: Non plus ultra, e junto do toldo hião dous homens feitos marinhos, sobre os quaes hia posta 
hũa Águia Real grandes, com as Armas do Emperador”. Cf. MENESES, 1730, p. 14. 
101 O primeiro encontrava-se “as Portas da Ribeira, que guião para o Pelourinho velho, guarnecidas, e ricamente 
adornadas de lavoures, e pinturas, por ordem da Camara da Cidade, e o arco reformado de madeira pintada com 
emprezas, e geroglificos, com muito ouro de huma, e outra parte, e no meyo estava a Imagem do Anjo Custodio do 
Reyno, com as Armas de Portugal, e à mão direita estava a Imagem de S. Vicente Martyr, Padroeiro de Lisboa, e da 
outra parte, a de Santo Antonio, seu natural, com pinturas de peyxes, e de outras cousas muito galantes conforme a 
obra”. Cf. MENESES, 1730, p. 16. O segundo arco encontrava-se na “rua nova dos ferros, e passárão pelo arco dos 
pregos, que estava muito bem consertado, e pintado com huma rica face de arco triunfal da parte da rua nova, que a 
Cidade mandou fazer”. Cf. MENESES, 1730, p. 18. 
102 Ainda que as Bandeiras do Ofício de São Jorge e de São Miguel também tivessem participado no triunfo marítimo 
fizeram igualmente festejos na cidade. Os primeiros, com umas danças “de piques”, com pífaros e tambores; e os 
segundos com uma representação dos embaixadores portugueses aos reis da Índia e da Guiné “vestidos conforme o 
uzo da sua terra todos a cavallo, e diante com trombetas, timbales e charamellas”. Cf. MENESES, 1730, p. 18. Os 
correeiros e adargueiros também dançaram a história do arcanjo S. Rafael e de Tobias, e do casamento deste com 
Sara. Cf. MENESES, 1730, p. 19. 
103 Com a história de David e Golias. Cf. MENESES, 1730, p. 18. 
104 Com Cupido conduzindo um carro com quatro cavalos e transportando Hércules e “Dalmira” (é Djanira, a mulher do 
herói), Júlio César e Cleópatra, Alexandre e Tabá (referida como a sua mulher?), Eneias e Orfeu. Cf. MENESES, 
1730, p. 18-19. 
105 Foi, talvez, o Ofício com danças mais variadas, a primeira com doze sereias, quatro cisnes e um rei índio com seus 
pajens; a segunda a história de Judite com a cabeça de Holofernes; a terceira, uma dança de homens e mulheres a 
tocar instrumentos; a última de Salomão e da Rainha de Sabá. Cf. MENESES, 1730, p. 19. 
106 Com a história de Sansão e Dalila. Cf. MENESES, 1730, p. 19. 
107 Com uma luta entre uma serpente com sete cabeças, os Pecados mortais e as Virtudes respectivas. Cf. 
MENESES, 1730, p. 19.  
108 Com a história do juízo de Páris e as três deusas (Juno, Minerva e Vénus). Cf. MENESES, 1730, p. 19. 
109 Com um triunfo de Baco. Cf. MENESES, 1730, p. 19. 
110 Vestidos de libré e com uma dança de machados “pintados”. Cf. MENESES, 1730, p. 19. 
111 Com a história de cinco irmãos gigantes numa fortaleza, vencidos por um rei cristão. Cf. MENESES, 1730, p. 19-
20. 
112 Com a história de Hércules e do filho da Terra (Anteu). Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
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tecelões116, esteireiros117, as medideiras do Terreiro do Trigo118, as padeiras119 e 

as regateiras do peixe, da hortaliça e da fruta120. 

 

Na descrição destas sumptuosas festividades, pretexto para uma exibição da 

força e vitalidade económica dos grupos nelas intervenientes, é patente a 

presença de numerosos ofícios, mas deles está ausente qualquer menção aos 

oleiros. Poderemos considerar tratar-se de uma omissão por lapso da parte do 

cronista; no entanto esta não deixa de ser curiosa, pelo cuidado que se constata 

na descrição exaustiva de todos os restantes grupos participantes. Esta lacuna é 

tanto mais singular quanto os oleiros eram obrigados a participar nos cortejos do 

Corpus Christi e integravam uma corporação já com cerca de treze anos. Para 

além do mais, o seu número (de acordo com a “Grandeza...”) era superior, por 

exemplo, ao dos cerieiros, que marcaram presença no cortejo marítimo que 

recebeu a jovem princesa. Motivo plausível para a ausência talvez fosse o facto 

de os oleiros não possuírem rendimentos que lhes permitissem engalanar um 

barco, no entanto esse aspecto não explica por que não organizaram uma 

dança, que parece ter sido, em muitos casos, uma forma de participação mais 

económica121.  

Esta falta não é compreensível, nem lhe conseguimos associar um motivo 

específico, já que não se deveria à pouca importância do ofício, pois, no mesmo 

ano, na descrição da “Grandeza e abastança de Lisboa”, os oleiros são 

mencionados entre os “ofícios de que ordinariamente a cidade (...) tem 

necessidade”122. 

                                                                                                                                                 

113 Com uma dança de romeiros, com um urso e uma dama “muy ricamente vestida”. Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
114 Com uma dança de arcos e espadas. Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
115 Com uma dança de machados de seda. Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
116 Com uma dança de “certos segadores”. Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
117 Com uma história dos “Patagois”. Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
118 Com uma dança de mulheres “vestidas de seda ricamente”. Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
119 Com uma dança com “duas Pélas”. Cf. MENESES, 1730, p. 20. 
120 As representantes dos três ofícios juntaram-se e fizeram “huma Péla, e danças de Siganas”. Cf. MENESES, 1730, 
p. 20. 
121 Ainda que, de acordo com o redactor da “Grandeza…” alguns dos ofícios presentes nas danças tivessem muitos 
rendimentos como, entre outros variados exemplos, as vendedeiras de peixe que “estas ganham tão largo, quão 
largas têm as consciências”.Cf. BRANDÃO, 1990, p. 79. 
122 Cf. BRANDÃO, 1990, p. 192. 
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Aquele que poderá ser o primeiro e mais rigoroso census conhecido da 

população residente em Lisboa ocorreu treze anos depois desta celebração, em 

1565. Os seus resultados foram coligidos num documento com o título Livro do 

Lançamento e Serviço que a Cidade de Lxª fez a El Rei Noso Sõr O ano de 

1565123. Nele são contabilizados 15.020 moradores, dos quais 77 pessoas com 

actividades relacionadas com o barro124 (55 oleiros, 2 dos quais obreiros e um 

terceiro referido como “oleiro d’El Rei”, 1 “rendeiro de louça”, 7 vendedores de 

louça, “louceiros”125 ou “mercadores de louça”, 4 telheiros, 5 ladrilhadores e 5 

malegueiros)126. A menção a um oleiro “d’El Rei” é um elemento que demonstra 

de forma inequívoca o apreço que a actividade havia entretanto alcançado, com 

um produtor validado naquilo que hoje poderíamos qualificar como “fornecedor 

da Casa Real”. 

A disparidade de números entre estas três obras (Sumário de Cristóvão de 

Oliveira, a Estatística de João Brandão e o Livro do lançamento de 1565) já foi 

                                                 

123 “O manuscrito se encontra na Biblioteca Nacional de Lisboa (códice dos Reservados 1 400 folhas). Trata-se de um 
registo muito importante dos rendimentos de 15 mil pessoas e representando cerca de 60% dos fogos da cidade; são 
designadas por moradores, o que corresponde a chefe de família. Conforme o «Regimento do Lançamento» (vol. I, p. 
2-10) a avaliação dos rendimentos (fazendas) das pessoas que deviam pagar a contribuição foi feito por quatro 
pessoas, eleitas pela Câmara Municipal e escolhidas entre os «que conhecessem as pessoas da terra e sabiam as 
fazendas que eles possuíam e também aqueles que têm a experiência para saber avaliar estas fazendas»: estas 
pessoas encarregadas da avaliação escolhiam dois homens de cada rua que conhecessem os rendimentos dos 
moradores, para confrontar as informações obtidas (na realidade estes dois homens só fizeram o inventário de sua 
rua); não se incluíam na avaliação os leitos, o vestuário, os cavalos de montaria e as armas (salvo no caso dos 
mercadores). O Lançamento atingiu «todas as pessoas do povo», mesmo os privilegiados; mas de facto foram 
excluídos os membros das ordens sacras, os altos magistrados, os escudeiros, os cavaleiros, os cirurgiões, os 
licenciados, os doutores e bacharéis em teologia, as viúvas e órfãos de cavaleiros e escudeiros, os fidalgos da Casa 
Real, seus pais e avós. A avaliação foi feita a partir de um mínimo de 2$500 (para os braceiros) até um conto de reis 
no máximo. Os que apresentavam um rendimento avaliado em 2$500 ou menos pagavam a contribuição de 16 reis 
(chamada braçagem); os outros pagavam a contribuição proporcional de 7 por mil reis do rendimento estimado, até 
um máximo de 7$000 para aqueles que tiveram seus rendimentos estimados, em um conto”. Cf. RODRIGUES, 1970, 
p. 100, nota 13. Publicado pela primeira vez por CORREIA, 1919, p. 128-139. Cf. Livro do lançamento e serviço que a 
Cidade de Lisboa fez a el’ Rei Nosso Senhor no ano de 1565: documentos para a história da cidade de Lisboa / [ed. 
lit.]. Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa, 1948. 
124 Para comparar estes dados com a restante informação disponibilizada no texto do Livro de Lançamento, de 1565; 
cf. texto de RODRIGUES, 1970, p. 96-115. Importa realçar um dado que este autor menciona. O census só 
estabelece o número de “chefes de família” da cidade e não a totalidade de pessoas então aí residentes, 
nomeadamente os seus dependentes (mulheres e filhos). 
125 Esta designação parece sempre indicar, no contexto desta obra, “vendedores de louça”, ainda que, de acordo com 
Rafael Bluteau, “louceiro” seja “O official que faz louça (...) Oleiro”. Cf. BLUTEAU, 1716, vol. 5, p. 186. 
126 Não procedemos à elaboração de um gráfico comparativo com outras actividades, como fizemos com os registos 
de 1551 e 1552, por nos parecer suficiente estabelecer a relação entre o número de “chefes de família” residentes em 
Lisboa e aqueles que se ocupavam de actividades ligadas à cerâmica. 
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objecto de reflexão por parte de vários autores, o primeiro dos quais terá sido 

Vergílio Correia127, que questionou o rigor da primeira destas fontes. Assim, se, 

de facto, como tudo parece indiciar, os números avançados por Cristóvão 

Rodrigues de Oliveira foram calculados por excesso, torna-se cada vez mais 

evidente que as actividades relacionadas com a olaria ocupavam um número 

reduzido de oficiais mecânicos, correspondendo, talvez, a um rendimento 

corporativo pequeno, o que poderá explicar aspectos que, de outro modo, 

seriam pouco claros. Entre eles, refira-se o facto de não possuírem bandeira e – 

ainda que pouco credível – a sua ausência nas celebrações de 1552, aquando 

do casamento do príncipe herdeiro D. João com D. Joana. 

 

Considerando os três documentos e as especializações neles consideradas 

temos, ao que tudo indica, uma nova realidade (cf. Gráfico 3)128.  
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Gráfico 3 | Especialização dos oleiros

1551 206 16 22 32 25

1552 180 30 50

1565 55 4 5 5

1 2 3 4 5 6

 
Fonte: Comparação entre dados avançados por Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Summario... que ha na Cidade de 

Lisboa, 1551; João Brandão (de Buarcos), Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552 e o Livro do lançamento e 
serviço que a Cidade de Lisboa fez a el’ Rei Nosso Senhor no ano de 1565 

                                                 

127 “O número indicado por Cristovam de Oliveira deve pois ser global e não representar exclusivamente os artistas” . 
Cf. CORREIA, 1919, p. 135. 
128 Não foram considerados rendeiros, nem vendedores de louça. 
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1) oleiros; 2) oleiros de louça vidrada; 3) oleiros de telhas; 4) “homens que fazem tijolo”; 5) 5 
ladrilhadores; 6) 5 malegueiros. 
 
Um aspecto curioso que ressalta da comparação entre as três obras 

mencionadas, é que à medida que se avança no tempo o número de oleiros em 

actividade aparenta ser cada vez menor. No entanto, importa reflectir melhor 

sobre os dados que cada uma destas obras fornece. Se os valores avançados 

pelo texto de 1551, de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, têm sido considerados 

excessivos, é necessário cotejar melhor os dados da “Grandeza...” (1552) e do 

“Livro do lançamento...” (1565). O número de artífices referido no primeiro é 

calculado a partir dos 60 fornos nele mencionados. Por outro lado, no census de 

1565, são assinalados os responsáveis pelas olarias, não contabilizando oficiais 

e aprendizes a trabalhar nestes locais. Temos assim, considerando fornos 

activos, 60 para 1552 e, ao que tudo indica, 64 para 1565129. Deste modo, é 

possível estabelecer alguma coerência entre estes dois números, apresentados 

para o espaço que medeia os 13 anos que separam as duas obras, mesmo que 

não seja possível, a partir deles, perceber de forma rigorosa o número de 

pessoas envolvidas na actividade, aspecto que Cristóvão Rodrigues de Oliveira 

procurou avançar no seu trabalho. Ainda que pudéssemos ser tentados a ver na 

comparação das três obras uma diminuição de profissionais activos, não é 

possível comparar a informação fornecida para 1552 e 1565, com os valores de 

1551. Nesta óptica, a disparidade de números dos malegueiros mencionados em 

1565 – 5 – comparando-os com o avançado por Cristóvão Rodrigues de Oliveira 

– 25 – deverá ser avaliada com cautela, pois se na primeira este corresponde 

aos responsáveis pelas olarias que manufacturam este produto, no segundo o 

valor remete para todos os que se ocupavam dessa actividade, ainda que, como 

afirmámos, a relação de 1552 seja omissa no que se refere a esta categoria 

profissional.  

No que respeita à ausência de referências a pessoas ligadas à manufactura de 

telhas e tijolos, no census de 1565, esta será uma constante nas fontes 

                                                 

129 São aqui contabilizados os 55 oleiros, 5 malegueiros e 4 telheiros, pois as restantes actividades eram paralelas à 
manufactura da louça (vendedores, rendeiro e ladrilhadores). Não estamos certos que cada um dos oficiais mecânicos 
de olaria mencionados no census tenha um forno associado à sua morada, mas parece credível que assim ocorresse. 
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documentais subsequentes. Sendo claro que a actividade se manteve, é 

provável que os que a ela se dedicavam surjam assinalados como oleiros, por 

se tratar de uma designação profissional mais prestigiada. 

 

Organizando na cidade os vários profissionais relacionados com as actividades 

de louça referenciados no “Livro do lançamento...”, constatamos a sua elevada 

concentração na zona de Anjos130 (cf. Fot. 8), (cf. Anexo 1 – 1. Mapa de distribuição dos oleiros 

no século XVI131). Ainda que esta se tratasse de uma localização já assinalada com 

ocupação de oleiros, com destaque para as populações mouras que residiam 

em Lisboa, talvez a ela estivesse também associada alguma facilidade em 

recolha de material combustível para os fornos, pois esta era uma área de 

implementação de quintas e charnecas.  

                                                 

130 “Desde muito tempo existiam disposições especiais para localizar os ofícios mecânicos numa só rua da cidade — 
os arruamentos, que deixaram marcas evidentes in loco até os nossos dias. O objectivo deste urbanismo empírico 
era, de acordo com a primeira lei desse tipo ordenada por D. João I em 1391, melhor garantir o ‘bom regimento e 
maior formusura e nobreza dessa cidade’, além de tornar mais fácil a visitação dos ofícios por parte de seus juizes e 
dos almotacés da cidade. Mas as antigas disposições serão ultrapassadas também pela expansão urbana 
seiscentista e o recenseamento de 1565 indica que a maior parte dos ofícios mecânicos achava-se fora de seus 
antigos arruamentos: apenas pouco mais de um quarto (26,1%) dos moradores então inventariados eram encontrados 
no arruamento de seu ofício. Uma boa amostra de 23 ofícios para os quais o arruamento era ainda válido, indica que 
os moradores mais favorecidos do ponto de vista da riqueza residiam nas ruas que traziam o nome de sua respectiva 
profissão: mas apenas 5 desses ofícios (ourives, torneiros, carpinteiros de caixas, fanqueiros e seleiros) tinham a 
maioria de seus profissionais no seu arruamento, dos toneleiros a metade apenas se encontrava nessa situação. Para 
esses mesmos ofícios o rendimento médio mais elevado era daqueles que habitavam fora de sua rua própria: 79 508 
contra 73 282 reis. Entre os 2 384 indivíduos destes 23 ofícios, 610, que moravam em seu arruamento, apresentavam 
um rendimento médio de 50 220 reis, enquanto que para os outros que se achavam fora do arruamento, a média era 
de apenas 29 118 reis. Entretanto, no que se refere aos ofícios que englobavam grande número de indivíduos, tais 
como os sapateiros, carpinteiros, alfaiates e calceteiros — e para os quais ainda vigorava a obrigação referente a sua 
localização — a maior parte de seus profissionais não se submetia ao arruamento; mas eram os alfaiates e os 
sapateiros que se encontravam nas suas ruas tradicionais que apresentavam então os rendimentos mais elevados. 
Nessas condições, o abandono gradual desses antigos dispositivos constitui outro indicativo seguro do 
extravasamento dos antigos quadros urbanos”. Cf. RODRIGUES, 1970, p. 96-97. 
131 Sempre que necessário serão introduzidos mapas gerais da distribuição dos oleiros em Lisboa. Em Anexo a este 
texto, os mesmo mapas podem ser observados com mais detalhe, inclusivamente divididos por áreas menores, o que 
permite a identificação mais rigorosa de todos os oleiros activos na zona com morada identificada. Este trabalho 
excepcional deve-se à paciência e perseverança de Joana Campelo, a quem queremos agradecer todo o apoio e 
entusiasmo. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 164 

 
Fot. 8. Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa no século XVI, com morada identificada. Autoria 

Joana Campelo. 
Fonte: Base de Dados de oleiros, em anexo.  

 
Outras áreas de concentração de oleiros, ainda que menos significativas, 

situavam-se junto a São Vicente de Fora e à Sé de Lisboa. Na zona de Santos 

concentravam-se também alguns destes oficiais, sendo aí assinalados os cinco 

malegueiros132, alguns dos quais alguns eram flamengos. A sua presença nesta 

zona poderá ser explicada pela proximidade com as áreas portuárias, do 

comércio com o exterior e do acesso a matérias-primas diversificadas, talvez o 

próprio combustível para os fornos133. Não por acaso, a maioria das outras 

                                                 

132 Cf. registos 110, 203, 212, 216, 219 da Base de dados de oleiros e Anexo 1 - mapas 44, 57 e 37, 
respectivamente. “A importância desse bairro, com cerca de 25 mil habitantes em 1565, é também expressa pelo 
rendimento per capita dos moradores recenseados nessa data: 51$293, em segundo lugar, após a Ribeira. Se 
excluirmos os braçais, que formavam 21 % dos moradores, este rendimento eleva-se a 64$100, enquanto a média da 
cidade, sem os braçais, era de 61$986. Estes números elevados devem-se em parte à presença no bairro dos 
homens do mar, principalmente pilotos, calafates e fornecedores de navios. Em outros termos, com 19,5 % da 
população abrangida pelo lançamento, encontram-se aí 21,7% das fazendas avaliadas”. Cf. RODRIGUES, 1970, p. 
108. 
133 Ainda que, de acordo com Luís Mendes de Vasconcelos, no seu “Do sítio de Lisboa”, de 1608, estes “se haõ de ter 
do proprio destricto. Estas (como disse) saõ algumas de pouco preço, e de que se tem quotidiana necessidade, pelo 
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indicações que surgem ao longo da costa ou nas áreas do Rossio e próximo do 

Terreiro do Paço estão relacionadas com actividade comercial de venda destes 

produtos (mercadores, louceiros, rendeiros e vendedores de louça)134. 

 

Analisando o valor atribuído a cada profissional e aqueles que têm menção a 

possuírem casa própria, constatamos alguns aspectos interessantes. Os 

mercadores de louça (incluindo nestes, louceiros e rendeiro) apresentam valores 

que oscilam entre 3$000 rs135 e 250$000 rs, não tendo nenhum registo de casa 

própria. Os oleiros apresentam valores de avaliação que oscilam entre 3$000 rs 

e 300$000 rs136 e dos 47 assinalados, 34 possuem casa própria. Bartolomeu 

                                                                                                                                                 

que naõ podem vir de fóra, pois nem dellas se póde fazer mercancía, nem sem ellas de póde viver, porque estas saõ 
lenha para fórnos, e para as chuminés, carvaõ para o particular uso das casas, e para o commum dos artifices dos 
metaes (...) a charneca de outra parte [do Tejo] incapaz de muitas, nem grandes povoações, por ser a maior parte 
della estêril, para as sementeiras: mas de lenha fecundissima para o provimento da Cidade (...) se se cultivara, e 
povoara toda a charneca, donde lhe havia de vir tanta lenha, e carvaõ, como gasta?”. Cf. VASCONCELOS, 1786, fl. 
150.-151. 
134 Cf. Anexo 1, registos 201, 202, 204-208, 211 da Base de dados de oleiros. “A terceira zona urbana de Lisboa no 
século XVI era uma área de expansão da cidade, estreitamente ligada à Ribeira e sem qualquer solução de 
continuidade topográfica e arquitectónica com ela: é a SANTA JUSTA, cuja designação tomamos emprestada à 
principal freguesia de Lisboa quanto à extensão e população. Esta zona se estendia a partir do Rossio a leste em 
direcção a Santa Bárbara e ao norte, pela Porta de Santo Antão, até Palhavã, São Sebastião e caminho de Alvalade; 
todos esses bairros estavam em fase de desenvolvimento e localizados fora dos muros do século XIV (cerca nova ou 
de D. Fernando). Nesta zona de Santa Justa localizam-se o Hospital Real de Todos-os-Santos (sede também da 
Casa dos Vinte e Quatro), o Mosteiro de São Domingos (reconstruído pela segunda vez em 1566 e o Palácio dos 
Estaus (sede da Inquisição): todos estes edifícios se encontravam sobre a grande praça do Rossio, menos importante 
do que o Terreiro do Paço, mas a mais popular; um pouco ao norte se achava a estrebaria d'el rei. Primitivamente 
rossio significava praça e seu nome era Rossio de Santa Justa, protectora dos oleiros: na Lisboa mourisca os oleiros 
(dos quais muitos, até o fim do século XV, eram mouros) se instalavam nas encostas do Mouro do Castelo ao norte 
onde se localizava também a Mouraria, bairro exclusivo dos mouros, cuja designação permanece até nossos dias. O 
novo bairro de Santa Bárbara apresentava, no século XVII, uma concentração significativa de oleiros. Enquanto a 
Ribeira era o bairro mais rico e mais importante do ponto de vista económico-social, a Santa Justa abrigava os 
elementos das classes populares, não somente oficiais mecânicos (19%), mas também lavradores — hortelãos, 
granjeiros, vinhateiros e pastores, com 35 % do total — que desde longo tempo ocupavam os vales dos arrabaldes da 
cidade e garantiam seu abastecimento. Mas os braceiros é que constituíam a maioria das famílias inventariadas em 
1565, com 44% do total dessa zona; eles representavam então 22,7% dos moradores incluídos no Livro do 
Lançamento. Após a Ribeira, a Santa Justa era o segundo bairro de Lisboa do ponto de vista da população, Os 
moradores aí discriminados em 1565 representavam 24 % do total da cidade”. Cf. RODRIGUES, 1970, p. 104-106. 
135 Os valores são: 3$000 rs (1); 15$000 rs (1); 20$000 rs (2); 30$000 rs (2) e 250$000 rs de Simão Rodrigues (cf. 
registo 202 Base de dados de oleiros).  
136 Os valores são:3$000 rs (1); 4$000 rs (2, um dos quais com casa própria); 5$000 rs (2); 6$000 rs (2); 10$000 rs 
(1); 12$000 rs (1); 20$000 rs (2, um dos quais com casa própria); 25$000 rs (2 ambos com casa própria); 30$000 rs (5 
todos com casa própria); 35$000 rs (1); 40$000 rs (8, seis dos quais com casa própria); 50$000 rs (5, quatro dos 
quais com casa própria); 55$000 rs (1, com casa própria); 60$000 rs ( 2, ambos com casa própria); 70$000 rs ( 2, 
ambos com casa própria); 80$000 rs (3, todos com casa própria); 100$000 rs (3, todos com casa própria); 150$000 rs 
(2, ambos com casa própria); 200$000 rs (1, Luís Guerra – cf. registo 224 da Base de dados de oleiros - com casa 
própria); 300$000 rs (1, Pero Vaz – cf. registo 266 da Base de dados de oleiros - com casa própria). 
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Luís, referido como “oleiro d’El Rey”137 foi avaliado somente em 50$000 rs e o 

seu irmão Francisco Luís138 em 70$000 rs. Os 5 ladrilhadores referenciados 

apresentam valores entre 3$000 rs e 80$000 rs139 e destes, 4 têm casa própria.  

Poderíamos pensar, por se tratar de uma especialização mais sofisticada que a 

olaria, que os malegueiros se destacariam dos restantes profissionais. No 

entanto, nenhum possui casa própria e os valores de avaliação oscilam entre 

3$000 rs (João de Góis)140 e 80$000 rs (João Fernandes)141. O flamengo Filipe 

de Góis142, que aqui não tem registo de profissão, mas deverá corresponder ao 

malegueiro denunciante do pintor de azulejos Marçal de Matos143, autor dos 

azulejos da capela de São Roque, na igreja da mesma invocação, surge 

avaliado em 8$000 rs. Cerca de 14 oleiros e 1 louceiro pagam o valor mínimo 

(16 rs), não estando sujeitos a avaliação, o que indicia uma actividade modesta. 

Para se aferir destas verbas, importa assinalar que, por exemplo, um imaginário 

– ou escultor que criava obras originais – como Bastião de Artiaga, que alcançou 

alguma notoriedade na época, é referenciado sem casa própria e avaliado em 

5$000 rs144, ou o mestre-de-obras da Madre de Deus, Jerónimo Gonçalves, este 

já com casas suas, avaliado em 80$000 rs145. Assim, é perceptível que muitos 

dos oleiros, ladrilhadores e mesmo malegueiros não poderão ser considerados 

como detentores de fracos rendimentos, o que nos leva a questionar de novo 

com estranheza a sua ausência nas festas de 1552. Poderemos ponderar que, 

talvez, nos treze anos que separam este acontecimento do census, a actividade 

ganhou uma importância crescente e, em consequência, um valor económico 

mais considerável. Apesar de esta ser uma hipótese credível, comprovada pela 

                                                 

137 Cf. registo 246 da Base de dados de oleiros e Anexo 1 - mapa 28. 
138 Cf. registo 247 da Base de dados de oleiros e Anexo 1 - mapa 28. 
139 Os valores são: 3$000 rs (1); 10$000 rs (1, com casa própria); 40$000 rs (1, com casa própria); 50$000 rs (1, com 
casa própria); 80$000 rs (1, António Pires – cf. registo 278 da Base de dados de oleiros – com casa própria). 
140 Cf. registo 110 da Base de dados de oleiros. 
141 Cf. registo 203 da Base de dados de oleiros. 
142 Cf. registo 212 da Base de dados de oleiros. 
143 Cf. registo 618 da Base de dados de oleiros. Cf. PAIS, Alexandre Nobre, “O espólio azulejar nos palácios e 
conventos da Misericórdia de Lisboa”. Património Arquitectónico 1, Lisboa: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, 
2006, p. 136-161. 
144 Cf. Livro de Lançamento e Serviço que a Cidade de Lisboa fez a El Rey Nosso Senhor no ano de 1565, 1947, p. 
43. 
145 Livro de Lançamento e Serviço que a Cidade de Lisboa fez a El Rey Nosso Senhor no ano de 1565, 1947, p. 265. 
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chancela que um dos oleiros alcançou trabalhando para “El-Rei”, ela não explica 

de modo conclusivo a omissão deste grupo nessas festividades. 

 

No que parece corresponder a um esforço para a sistematização de elementos 

que permitissem um mais efectivo conhecimento e organização da cidade, entre 

1569 e 1571, a Câmara de Lisboa encarregou Duarte Nunes de Leão de coligir 

as posturas existentes para os ofícios da capital. Desse trabalho terão sido 

produzidas as “Posturas gerais para os officiaes mecânicos” que se encontram 

no “Livro dos Regimĕtos”146, do qual só conhecemos uma cópia de 1616. Com 

estas posturas ficaram estabelecidos tanto os critérios para o fornecimento da 

carta de exame dos ofícios147 – que permitiria o comprovativo de aptidão para o 

exercício da arte e estabelecimento por conta própria, até à aptidão para formar 

aprendizes e empregar obreiros –, bem como a clarificação das funções e limites 

das actividades inscritas na mesma. Assim, surgiu a especialização de 

estatutos. A posse de uma carta de exame148 permitia ao profissional a 

designação de “mestre de tenda”, se o mesmo tivesse estabelecimento próprio, 

“e nenhũa pessoa natural como estrangeiro que dos ditos officios quizer usar E 

poer tenda o poderaa fazer sem primr.o ser examinado pelos examinadores que 

para Isso são eleitos”149. Se esta última condição não ocorresse, seria 

designado como oficial examinado, distinguindo-se do oficial por este, apesar de 

exercer o ofício, não ter sido sujeito a um exame150. Na escala mais baixa da 

organização do trabalho encontrava-se o aprendiz, a quem já eram atribuídas 

                                                 

146 Que, no caso dos oleiros, foi publicado pela primeira vez por Vergílio Correia. Cf. CORREIA, 1919, p. 135-139. O 
documento foi publicado na íntegra por CARVALHO, 1921. 
147 “os que assi forem examinados (...) E forem havidos por habiles E pertencĕtes para poerem tenda lhes passaraõ 
sua carta de examinaçaõ assinada por todos os examinadores E feita pelo escrivaõ de seu cargo A qual levaraõ aa 
Camara para la ser vista E confirmada E registaraa no livro em q. as taes cartas se registraõ”. Cf. CARVALHO, 1921, 
p. 204. 
148 “O qual exame se faraa em casa do Juiz do officio de que o exame se faz a que elles serão presentes, para que 
vajão se o tal official faz obra conveniente per que mereça ser aprovado, & sendo examinado de louça vidrada seraa 
presente o Juiz de seu officio cõ os dous de louça vermelha”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 203. 
149 Cf. CARVALHO, 1921, p. 203. 
150 Os custos envolvidos num exame eram consideráveis, tendo em conta os valores assinalados no Regimento: “o 
official que se assi examinar pagaraa trezentos rs. & sendo estrangeiro seiscentos rs de que seraõ as duas partes 
para as desp.as do officio E a terça parte para os examinadores & o esCrivaõ levaraa da carta dez rs.”. Cf. 
CARVALHO, 1921, p. 205. Caso falhassem a avaliação só podiam candidatar-se após seis meses de aprendizagem. 
Também as sanções para aqueles que não tinham carta de ofício eram pesadas, envolvendo mesmo penas de prisão. 
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algumas funções, e o obreiro, que tinha adstritas as actividades mais pesadas e 

sem intervenção directa na produção, como a limpeza e o transporte das 

matérias-primas.  

Os juízes e examinadores do ofício, de acordo com o Regimento, eram eleitos 

todos os anos em Janeiro, estando presentes “os officiaes do officio dos oleiros 

assi de louça vermelha como de vidrada, E telheiros”, sendo também 

seleccionados um “Juiz do officio de louça verde vidrada E outro de louça branca 

vidrada” 151. O ofício tinha assim três áreas de especialização: louça vermelha152, 

louça verde – ou seja aquela que era revestida com vidrados transparentes em 

                                                 

151 Cf. CARVALHO, 1921, p. 202. 
152 “o official que se examinar quizer de louça Vermelha saberaa muy bem lavrar E temperar o barro segundo convem 
a qualquer lavor. Item saberaa enfornar de todo E cozer a louça como deve (...) Saberaa muy bem fazer talhas de 
agoa que serao Igoaes da grossura do barro E tenhão bôos fundos e cheos (...) cantaros e potes para ter agoa de 
meo almude E atanores e quartões (...) panelas e azados (...) almotalias pucaros E candieiros E quaesquer outras 
cousas meudas”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 203. De acordo com as Vereações de Coimbra para 1573-1574 fl. seg. 
nos preceitos aí vigentes a preocupação, aparentemente, prendia-se essencialmente com a manufactura rigorosa e o 
valor de comercialização dos objectos: “Huma talha gramde com seu testo, não pasara de vinte reaes. * Huum 
quantaro grande e burnido com seu testo não pasara de dezoito reaes e levarão ate seis e sete meãs. * Huum 
allguidar de dous allqueires de barro náo pasara de trinta reaes. E sendo o dito alguidar majs pequeno e major levarão 
solldo a Ijvra do preso sobre dito por alqueire. * Huma quarta que leve meio almude com seu testo, dez, digo dez 
reaes. * Declararão que os allguidares de barro que levarem três allqueires de pão, sinquoenta reaes e levamdo seis 
allqueires por mais major que seja não pasarão de quatro vjnteis. E vender se ão sendo necesario. * Huma enfusa de 
huma mea não pasara com seu testo de quatro reaes. E sendo de pimta a dita jnfuza, dous reaes. E a este respeito 
as cabaças, semdo das ditas granduras. Huum poquaro para beber com seu allguidar e cubertoura de curucheu 
sendo de pee três reaes. Huum puquaro grande para beber chão, um reall. E dos mais pequenos meo reall. Huum 
testo para cubrir o puquaro meio reall. E sendo allguidarinho para debaixo, não pasara de huum reall. Huma panella 
de sumicha não pasara de reall. E d'ahi solldo á livra ate huma mea que darão a quatro reaes, e sendo de seis 
sumichas seis reaes. E dahi para sima solldo a livra, sendo majores ou menores. * Huma allmutalia de huma sumicha 
dous reaes. E dahi para sima a reall por sumicha. * Huum privado de dous pallmos em allto, bem cuzido e forte, com 
seu testo não pasara de quinze reaes. E sendo mais pequenos doze reaes. Para mininos e crianças pequenas oito 
reaes. Huma tijella de fogo não pasara de quatro reaes sendo de huma mea, digo de sinquo reaes, e sendo de pinta 
três reaes, de barro bem cozido, forte e groso. Tigellas para gente não pasarão de huum real. E as majores para 
comer companhia de gente reall e meio. * Huma tigella para sallgar carne, que leve três pintas, quatro reaes. * Huma 
vieyra para candieiros, meio reall. * Huum pote, semdo bem groso para azeite e bem sintado, por cada allqueire que 
levar, não pasara de dezojto reaes. * Huma talha para lagar dazeite, sendo bem feita e forte por major que seja, 
levamdo ate dezoito e vinte allqueires, não pasara de oito cemtos reaes. E, sendo mais pequena, solldo a livra. Huum 
fugareiro gramde para taverneiro, para asar e cozer, que tenhão huum pallmo e meio de vão, barrado e bem acabado 
e forte quorenta reaes. Huum fugareiro mais pequeno, de huum palmo e meio ĕ vão bem barrado e acabado trjnta 
reaes. Os outros somenos vinte reaes. E outros mais pequenos a dez reaes. Huum milheiro de tigello de allvenaria, 
sendo boom, náo pasara de sete centos reaes, o quall será da marqua da cidade. Huum milheiro de tigello forquado 
não pasara de novecemtos reaes. Huum milheiro de tigello para fornos de ladrilho a dous reaes o tigello que sai o 
milheiro a dous mill reaes. Huum milheiro de tigello mazarill para ladrilhar pelo mesmo preso, a dous reaes o tigello. O 
tigello chamfrado para portaes e janellas a dous reaes o tigello. Huum milheiro de telha bem cosida e forte, a oito 
cemtos reaes. Huum milheiro de telha de canudo sete cemtos e sinquoenta reaes. E pelos lugares do termo desta 
cidade valera a dita telha ho milheiro della a seis centos reaes. A quall telha e tigello será da marqua da cidade e 
serão obriguados a vir aferir com os padrões da cydade, cada ano em Janeiro. E serão obrigados a gardar o 
regimento que estaa feito sobre o cozer da lousa, sob as penas em elle contheudas. Huum asador para castanhas 
três reaes. E huum bacio de barro para asar carnes ĕ forno, reall e meio”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 49-50. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 169 

amarelos de ferro ou verde de cobre153 – e louça branca de “Talavera”154 ou 

“malegueira”, sendo esta última aquela que, à data de redacção do Regimento, 

tinha menor representação, pelo número reduzido de oficiais que exerciam esta 

especialização. 

No que se refere à louça vidrada, era exigido que “se a não exacotar [ou seja, 

submeter a uma primeira cozedura, antes da vitrificação] lhe seia quebrada a 

obra que lhe for achada e do tronco pague mil rs a metade para a Cidade E a 

outra para quĕ o accusar”155. 

Apesar de poderem ter carta de ofício o trabalho dos oficiais era avaliado de 

forma sistemática pois, de acordo com o ponto 26 do Regimento: “os juizes dos 

oleiros teraõ cargo de trinta en trinta dias visitar as tendas dos officiais & fazer 

correiçaõ cõ o esCrivão & assi todas as mais vezes que lhes parecer & visitaraõ 

outrosi cõ cada hum dos Juizes da louça vidrada & branca”156. 

 

                                                 

153 “& o que se quiser examinar de louça vidrada verde saberaa fazer alguidares grandes & pequenos & frigideiras & 
tijellas de fogo (...) panellas de mea arroba (...) mais pequenas e de toda a sorte... almotolias grandes e pequenas (...) 
tachos (...) enfusas de toda a sorte (...) pratos de toda a sorte. (...) canos para telhados de cinco palmos (...) fervidor 
(...) malegas grandes que chamão vermelha (...) esCudelas de feição de porçelana (...) saberaa enfornar, vidrar, E 
cozer (...)  fundir o chumbo em hũa fornalha de modo que se faça em poo muito meudo E se pineire (...) sabera moer 
a area que se lhe bota E pineirala (...) Saberaa deitar lhe o cobre por seu peso”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 204. 
154 “& o que se quizer examinar de louça branca de tallaveira saberaa fazer hũa almofia de boticairo que leve meo 
alquere (...) almofia grande de pee (...) hũ prato grande que se chama gallynheiro (...) albarrada de Canada de agoa 
(...) Toda hũa botica cõ suas arredomas e botões Epanellas que levem ate arroba (...) saberaa enfornar, vidrar e 
cozer.” Cf. CARVALHO, 1921, p. 204. É interessante comparar estes preceitos de exame exigidos aos oleiros de 
Lisboa e aqueles que, para o mesmo período e especialidade, validavam os que estavam activos em Coimbra. Assim, 
de acordo com as Vereações de Coimbra para 1573-1574 fl. 120, “Huum allguidar vidrado de dous allqueires (...) 
Huma panella vidrada de dentro e de fora não Ievarão mais por sumicha (...) azados grandes para cozer, vidrados de 
dentro soomente e não de fora (...) Maleguas vidradas por dentro e fora, de feição de porçolanas, dellguada da borda, 
a sinquo reaes o par. * E das outras majores repolgadas polias bordas a oito reaes o par. * Bacios vidrados de dentro 
para comer (...) sallceiras de mostarda (...) Allmotulia vidrada por sumicha (...) Huum candyeiro vidrado com seu cano 
(...) Huma tigella com seu cabo de pallmo e meio (...) Huma tigella para cozer lamprea sendo vidrada (...) Huum 
priuado vidrado de dous pallmos em allto e por major que seja e melhor sendo bem acabado e forte com seu testo (...) 
E os outros mais pequenos com seu testo de cobrir (...) Huum perfumador bem feito, vidrado, de dous cumes de 
curicheos (...) Huum cuscuzeiro boom de huma mea, vidrado”. Cf. CARVALHO, 1922, p. 71. 
155 Cf. CARVALHO, 1921, p. 206. Uma Ordenação da Câmara de Lisboa, datada de 21 de Dezembro de 1603, 
mantém estes preceitos exigindo que “«todos os ollejros que lavram louça nesta cidade a fasam em tempera e com 
area nesesaria comforme ao Regimento e de bom baro e bem cozida» e que não «vendam lousa quebrada e as 
vendedejras que as (sic) vendem / Fl. 184 a Resebam dos oleyros sam e sem quebradura», sob pena «de quem o 
comtrario ffizer da cadea onde estara vimte dias pagar vinte cruzados...»”. Cf. Documentos para a História da Arte em 
Portugal. Posturas diversas dos séculos XIV a XVII na cidade de Lisboa, Arquivo Histórico da Câmara Municipal de 
Lisboa, Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1969, vol. 2, p. 48. 
156 Cf. CARVALHO, 1921, p. 207. 
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Uma especialização referida nos Regimentos de Lisboa e Coimbra para os 

oficiais de “louça verde” (Lisboa) e para os malegueiros (Coimbra) tem sido 

apontada como indiciadora da manufactura de faiança à maneira da China. Nos 

primeiros surge a menção que deverão saber fazer “esCudelas [sic] de feição de 

porçelana” e os segundos que deverão ter competência para executar 

“Maleguas vidradas por dentro e fora, de feição de porçolanas, dellguada da 

borda”. Importa reflectir se o que é aqui enunciado são, de facto, peças de 

vidrado estanífero, decoradas a azul de cobalto, imitação da China, ou se 

estamos perante outro tipo de manufactura. Dois aspectos parecem-nos 

relevantes. O primeiro é o facto de, em Lisboa, ser aos oficiais de “louça verde” 

que são exigidas estas peças e não aos seus companheiros especializados na 

louça malegueira ou seja a faiança, a única passível de imitar a produção 

chinesa. Esta só poderia ser manufacturada pelos malegueiros, de acordo com o 

Regimento de Coimbra. No entanto, o destaque que é dado a ambas as 

manufacturas reporta-se à “feição de porcelana”, enfatizada no descritivo 

“dellguada da borda”, indiciando que o que estava em causa era um aspecto 

morfológico, pretendendo-se a criação de objectos de paredes finas, à maneira 

da louça da China, e não a tradicional e pesada louça de barro vermelho. Em 

nenhum dos Regimentos é referido ser necessário aos malegueiros saber fazer 

as tintas para a decoração, nomeadamente aquela que será a mais comum, o 

azul de cobalto, factor que seria decisivo numa produção mais sofisticada e na 

qual já se poderia encontrar paralelo com a porcelana oriental.  

 

2.2 A UNIÃO IBÉRICA 

Em 1580, cerca de oito anos depois da elaboração do Regimento dos oleiros, 

um acontecimento fundamental veio modificar a situação do País. Portugal ficou 

sob o domínio da coroa espanhola, devendo ter sido algures no final deste 

século que ocorreu a consolidação da manufactura e da decoração da louça de 

vidrado estanífero, que caracterizou a produção de Lisboa na centúria seguinte. 

Importa, neste contexto, realçar que, de acordo com as deliberações aceites por 
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Filipe I de Portugal nas Cortes de Tomar de 1581, o país não perdia a sua 

identidade, ficava simplesmente submetido à coroa espanhola157. 

 

Com a entrada nesta cidade, outrora capital de um Império, do primeiro monarca 

espanhol reinante em Portugal, as celebrações de 1580 definiram um padrão 

que ainda iremos reconhecer, se bem que mais sumptuário, em 1619. As 

descrições que nos chegaram, pela sua própria natureza158, permitem-nos 

conhecer melhor as construções efémeras presentes159 e o papel que tiveram na 

manifestação e consolidação dos ofícios presentes. Devemos a Mestre Afonso 

Guerreiro a descrição mais detalhada do que ocorreu com a chegada a Lisboa 

de Filipe I160, em 1580. Contavam-se, então, armadas em várias ruas da cidade, 

dezanove estruturas arquitectónicas161: um Arco na Alfândega162; o Arco dos 

                                                 

157 Ficava, assim, garantido que eram nomeados portugueses para cargos administrativos, tal como as fortalezas 
mantinham as suas guarnições nacionais, para além de se manter a unidade monetária, o que garantia que os dois 
impérios coloniais se mantinham distintos. Cf. HERMANN, Christian, MARCADÉ, Jacques, A Península Ibérica no 
século XVII. Lisboa: Publicações Europa-América, 2002. (Col. «Fórum da História», N.º 38), p. 183. “Filipe II foi 
forçado, na verdade, a jurar nas cortes de Tomar de 1581, embora com sabor amargo, a conservação dos «foros, 
liberdades, privilégios, usos e costumes do reino», colocando, a justiça, a fazenda e o governo em mãos de 
portugueses: a identidade, formalmente, mantinha-se”. Cf. OLIVEIRA, António de, Poder e oposição política em 
Portugal no período filipino (1580-1640). Lisboa: Difel, 1990, p. 9. 
158 “Em 1581 e sobretudo em 1619, as descrições privilegiam os aspectos formais das entradas, a ornamentação das 
ruas, que transforma a cidade numa cidade ideal que se oferece ao rei como espelho da sua magestade. (…) Se o 
aspecto formal das entradas filipinas corresponde a um processo barroquizante de que em Portugal não há exemplos 
importantes até esta data, ao nível do conteúdo apresentam-se como um fenómeno absolutamente novo na história 
cultural e política portuguesa: espectáculo dado por e para o rei, a expensas da cidade, como até aí fora hábito, a sua 
grandeza, monumentalidade, coerência programática e a sua deliberada intenção política transformam-nas em 
verdadeiras plastizações de uma petição ao rei. Esta politização da entrada, inédita em Portugal, deixara de o ser em 
Espanha a partir de Carlos V”. Cf. ALVES, [s.d.], p.50-51 
159 A arquitectura efémera terá um papel fundamental na construção identitária do Portugal sob o domínio filipino e 
após a Restauração até ao início do século XVIII. Estas questões foram tratadas por Fernando Bouza Álvarez que 
salienta que estas “arquitecturas têm a ver, antes de mais, com a dimensão projectual; que a sua é, em summa, a 
Arquitectura em ideia”, cf. ÁLVAREZ, 2000, p. 30. 
160 São conhecidas outras descrições deste acontecimento, no entanto mais sucintas e com poucos pormenores, 
como a de ESCOBAR, António, Verdadera Recopilación de la Felicíssima Jornada que la Cathólica Magestad del rey 
don Felippe, nuestro señor, hizo en la conquista del reyno de Portugal, Valencia: en casa de la viuda de Pedro de 
Huete, 1586, Cf. cap. LVII. “De la entrada que su Magestad hizo en Lisboa, y en qué tiempo bolvió a Castilla, después 
de haver hecho que jurassen al Príncipe don Phelipe señor nuestro”. Fl. 108v. Também a que nos deixou André 
Falcão Resende, sobrinho de André de Resende e Garcia de Resende, não possui muitos pormenores. Cf. PERES, 
Domingos Garcia, Catalogo razonado biográfico e bibliográfico de los autores portugueses que escribieron en 
castellano. Madrid: Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1890, p. 173-179. Existe ainda uma terceira 
descrição, esta de VELAZQUEZ, Isidro, La entrada que en el Reyno de Portugal hizo la S.C.R.M. de don Philippe, 
invictíssimo Rey de las Españas, segundo deste nombre, primero de Portugal. [Lisboa], 1583. 
161 Ao contrário do que muitas vezes sucede, a grande maioria dos arcos não é associada, no texto do autor, a 
nenhum ofício. Algumas das atribuições que iremos fazer prendem-se com os símbolos ou santos que se associam à 
invocação dos ofícios e com descrições similares que foram apresentadas na entrada de Filipe II, de Portugal, em 
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Alemães163; o Arco dos mercadores164, o arco duplo na entrada da Ribeira165; 

um Arco na Rua do Aver do Pezo166 (que deverá corresponder ao “Arco de São 

Jorge”, pelas semelhanças com a estrutura que veio a ser montada em 1619); 

um Arco “do pé da Padaria”167; dois Arcos geminados168: um para a Madalena, o 

                                                                                                                                                 

1619. O que é evidente é o discurso apologético à figura do rei, como testemunha André Falcão Resende “Todo es 
lleno de ornamento De plata y oro entallado: Y de triumphales arcos Y colunas de alto grado Y de misticas figuras De 
esculpido y dibuxado, Significaban del Rey La gran Monarchia y estado Y su corona invencible Y gran cetro 
sublimado”. Cf. PERES, 1890, p. 179. 
162 “A Primeira obra das que se fabricarão pera ornamento da entrada de sua Magestade (cuja frontaria sómente do 
mar se via bem, & da terra pouco & mal.) Era hũa fachada de muyta soberba & sumptuosidade (...) sobre hũ taboleyro 
como palanque, alevantado do cham em partes mais de trinta palmos, a modo de fortaleza em escarpa. Era esta 
fachada dividida por dous arcos de ordem dorica, que fingião ser de pedra de cor de claro & escuro. Cada hum tinha 
hũa columna de cada parte de comprimento de trinta palmos, os quais tinhão seu fundamento em duas põtes de 
madeira, que sayão pera o mar: (...) sobre o taboleyro, o qual tinha seys piramides de trinta palmos de altura em igual 
distancia. Cujos pedestais tinhão dez, todos da mesma cor dos portais, com hũas bolas nos remates: E entre estes 
hũs pyramides & outros avia outros seys pedestais (...) dos queas avia hũa estatua de vulto com certas insignias na 
mão”.Cf. GUERREIRO, Afonso, Das festas que se fizeram na cidade de Lisboa, na entrada del Rey D. Philippe 
primeiro de Portugal. Lisboa: Em casa de Francisco Correa, 1581, cap. quinto. 
163 “De hum arco triumphal que os mercadores Alemães fizerã (...) Tinha este arco de grossura trinta e seys palmos, 
de largura sesenta & seys, & de altura cincoenta & quatro. Tinha tres portais, hum redondo no meyo, de altura de 
trinta palmos, & de largura dezoyto. De cada parte estava outro portal quadrado, & cada hum tinha em alto dezoyto 
palmos, & de vão nove. Nos quatro cantos, estavão sobre quatro pedestais, quatro pyramides do comprimento do 
edificio, com bolas prateadas nos remates”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. Sexto. 
164 “feyto por os mercadores da cidade de Lisboa. (...) avia hum pilastrão quadrado, que teria cincoenta palmos 
daltura, & de largo oyto em cada face. E continuando a ordem avia oyto columnas, quatro de cada parte do 
cõprimento dos pilastrões, & de quatro palmos de grosso, cujos terços erão pintados de brutesco, & os outros de 
jaspe: os capiteys erão Corynthios de folhajĕ dourada. (...) antre as columnas & pilares avia repetidamente des 
pedestays, cinco de cada parte, (...) sobre os quaes estavão hũas estatuas de relevo, que fingião ser de pedra, cõ 
roupas compridas, & hũas carapuças altas na cabeça”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XIII. 
165 “são estas portas de sua natureza dous arcos redõdos, ambos iguaes cõ hum pilar no meio q. o divide (...) todas 
corinthias, os terços debaixo de cada hũa erão pintados de brutesco, & os dous dos capiteis eram estriados de branco 
& preto, & os capiteis e folhagem dourados q. tinhã de altura 40 palmos (...) Por cima do friso, em direyto das duas 
colũnas do meio, aparecia hũa nao dourada, que são as armas da cidade de Lixboa. (...) Sobre a nao estava hũa 
molher muyto fermosa, q. fingia ser de marmore, cõ coroa dourada na cabeça (...) E de hũa parte S. Antonio, & da 
outra S. Vicente, padroeyros desta cidade”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XV. “Entró S. M. Por la puerta que se dijo se 
llama de la Mar, donde habia otro arco triunfal com una mujer hermosa, de bulto, que significaba Lisboa, con la mano 
extendida, convidando á S. M. Entrase en la ciudad donde le amaban y descaban”. Cf. PIDAL, Marquês de; 
MIRAFLORES, Marquês de, SALVÁ, Miguel, Coleccion de documentos inéditos para la Historia de Espaňa, Madrid: 
Imprenta de la Viuda de Calero, 1862. Tomo XL. pág. 408. 
166 “arco de tres portas. Hũ arco redõdo no meio, & de cada parte hum quadrado sobre oito colunas de feição 
corinthia, assentadas sobre pedestais jaspeados de differentes cores, no alto do arco sobre o friso tinha hum 
quadrado a maneira de janela, em q. estava a historia de sam Iorge & sobre as portas quadradas duas janelas a 
maneira de nichos, onde estavão penduradas maças de armas & outros instrumĕtos de guerra (...) as historias erão 
de vulto & bem obradas”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXVI. 
167 “ao pé da Padaria, na entrada da rua que vay pera a porta do mar, estava hum arco que mostrava hum portal 
redondo, sobre pilares quadrados: os cantos dos quaes fingião ser de pedra lios, & os campos de jaspe vermelho e 
branco. E sobre a cornija hum painel quadrado, que tinha dentro de rico broslado S. Vicente no meio, vestido em 
Dalmatica como Diacono, & de hũa parte as armas Reaes, & da outra a Esphera. E nos dous cantos estavão duas 
molheres, que fingiam ser de pedra, hũa com hũa anchora ao hombro, & outra com hũa columna nos braços (...) nos 
cantos abayxo do friso dous homens da mesma cor, vestidos com trajo commum”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. 
XXVII. 
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outro para S. Crispim169; um Arco na Porta de Ferro (que parece corresponder 

ao Arco dos Cerieiros, a partir da descrição de 1619); a Porta da Sé170; os Arcos 

dos Ourives da Prata171; uma Portada na Travessa do Poço da Fótea172; uma 

fachada sobre o Chafariz da Rua Nova173; um Arco na Porta da Moeda (que pela 

descrição apresenta semelhanças com aquele que foi erguido pelos moedeiros 

em 1619)174; a estátua dos Ourives do Ouro175; um nicho nas Fangas da 

                                                                                                                                                 

168 “he hum arco redondo, toda muy lindamente ornada com toda a diversidade de fructas feytas de cera, que com a 
variedade das cores dava de si hũa grande fermosura. E por todo o vão do arco, entre as fructas aparecião hũs 
diamantes da mesma cera, que fazião a obra mais perfeyta. E na fronteria hum painel, com hũa toalha em pares 
encarnada, & de cada parte hum pyramide prateado delgados, de comprimento de quinze palmos. E ao pé do arco de 
cada parte, hũa molher nua sem braços nem pernas”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXIX. 
169 “no topo da rua estava outro edificio com dous arcos iguaes ambos jũtos, muito grandes & fermosos, cada hum 
sobre quatro columnas, hum delles dava entrada à rua que sobe da Magdalena, & outro à que dece de S. Cryspim: & 
sobre os frisos de cada hum, estava hum paynel. No que tynha as costas pera S. Cryspim, estava hũa dõzella nua de 
cinta pera cima, com cabellos soltos, encostada com o lado direyto ao tronco da hũa arvore, com o braço emcima & a 
cabeça reclinada sobre a mão. E detras desta outra assentada (...) a quem hum homĕ nu, cingido com hũa pelle de 
animal em cabelo ameaçava (...) E dãtre ellas ambas q. mostravão semblãtes tristes, hia fugindo o minino Cupido (...) 
abayxo deste paynel antre as columnas estava de cada parte hũ nicho, em hum dos quaes hũa molher com hũa 
guedelha na moleyra da cabeça, que mostrava ser a occasiam, & no outro hum velho com hum minino nas mãos, que 
o encetava com a boca por hũa perna pera o comer, que era o tempo. (....) O painel do outro arco, que hia pera a 
Magdalena, tinha hũas arvores muyto fielcas & verdes, ao pé de hũa dellas estava hũa donzella nua assentada. E por 
detras aparecia hum Satyro velho, & Cupido em idade de minino, & ambos com o dedo a mostravão”. Cf. 
GUERREIRO, 1581, cap. XXVIII. 
170 “sobre a porta principal abayxo dos sinos, estava hum painel grande, que cobria todo o frontispicio. Em o qual se 
via representado o estado da igreja militante (...) na cimalha de todo riba estava nossa senhora cercada dos 
Apostolos, a quem o Spiritu Sancto alumiava (...) abaixo aparecião os quatro Evangelistas em figuras dos animaes, 
que o propheta Ezechiel os vio (...)”. O painel apresentava mais símbolos, mas por não interessarem no presente 
contexto não se transcreveram. Cf. GUERREIRO, 1581, cap.XXX. 
171 “Dos arcos dos ourives da prata (...) hum soberbo & loução edificio (...) O qual era de dous arcos grandes, & 
fermosos redõdos, todos de cantaria de prata (...) Cujo friso se fundava sobre seys columnas jonicas repartidas (...) E 
a altura de cada hũa era de doze palmos, estriadas de prata conforme a pedraria. (...) Sobre o friso avia tres 
pyramides da mesma cãtaria de prata, dos quaes o do meio era de 40 palmos de comprimento, & as duas dos lados 
de 25. E pera mostra de maior riqueza & ornamento tinhão por a face de fora huns relexos cheos de riquissimas 
peças de prata dourada e branqueada, de pratos gomis, & saleyros a modo de baixelas. Entre estes pyramides avia 
dous paineis de forma ouvada, debaixo de duas aguias, que os cingião com as unhas, postos sobre dous pedestais”. 
Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXXIII. 
172 “portada cõ duas portas jaspeadas de vermelho (...) tinha hũa tribuna chea de frestas ao redor com huns vasos nos 
cantos, & hum ramo de frol de lix no remate”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXXV. 
173 “fachada muito lustrosa, & de muita curiosidade, que tomava todo o cõprimento & altura do chafaris: & ainda sobia 
ate o tecto da igreja de nossa senhora da Oliveyra, que sobre elle está fundada: a qual tinha cincoenta palmos de 
altura, & sesenta de largo. E de cada parte hũa columna Corynthia de comprimĕto de 50. sobre pedestais de altura de 
10, quadrados, jaspeados de branco & preto. No remate de cada hũa, hũa Nympha armada cõ estãdartes vermelhos 
nas mãos (...) Tinha toda esta machina tres paineis”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXXVII. 
174 “ainda q. pequeno, era de muita obra, & lindo artificio. O qual era fundado em quatro columnas, duas de cada 
parte. No remate do frontispicio, estava hũ anjo com as armas de Portugal em hũ escudo, q. sam as cinco quinas, & 
de cada parte sobre o friso hum minino cõ hũas bandeyras na mão quarteadas de brãco & vermelho, semeadas de 
moedas douro”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXXVII. 
175 “De hũa singular estatua q. fizeram os ourives do ouro na boca da sua rua (...) hũa estatua de molher agigãtada, 
que tinha de altura vinte palmos. A qual fingia ser de marmore branca com as bordaduras da roupa douradas. Estava 
de pé com o corpo direyto, somente tinha o pé esquerdo lançado hum pouco atras (como de homem que faz misura) 
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Farinha176; um nicho na Travessa a São Francisco (o qual deverá ter sido 

erguido pelos oleiros, pela invocação e semelhanças com o que fizeram em 

1619); um Arco na Rua da Tanoaria177 e um Arco no Armazém178. 

 

Assim, das dezanove estruturas então erguidas, três estavam ligadas à 

cidade179; uma estava relacionada com a comunidade alemã residente em 

Lisboa; uma outra dirigia-se à celebração religiosa na Sé Catedral; sendo seis 

associadas aos ofícios mecânicos180. Os restantes oito elementos parecem ter 

sido decorativos181 ou de associação pouco clara182. 

 

É na estrutura que se encontrava na Travessa que vinha a São Francisco que 

podemos ver a expressão dos oleiros lisboetas e a sua primeira presença, de 

que tenhamos conhecimento, num acontecimento deste tipo. Essa descrição 

indicia uma obra modesta, longe da sumptuosidade que caracterizará a futura 

construção de 1619: “Mais adiante na volta, antes que entrem na Tanoaria, na 

boca da rua que vê da calçada de S. Francisco, estava outro nicho q. fazia hum 

vão metido por dêtro, cô seu friso e frontispicio. E de hũa parte tinha S. Ruffina, 

                                                                                                                                                 

com o peyto direyto descuberto, & hũas estrelas na cabeça. Tinha o braço direyto estendido, & sobre a palma da mão 
hũa coroa dourada grande, & nos dous dedos do meio hũa balãça (...) Estava posta sobre hum pedestal antiguo, de 
columna de Trajano pintado de preto, com huns ramos de oliva douro que lhe dão muyta graça.Seria o pedestal de 
comprimento de doze palmos, & oyto de largo”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXXVIII. “estátua mayor que cuerpo de 
hombre, sobre una basa, con un peso grande dorado en la mano, que significaba la justicia”. Cf. PIDAL y DE 
MIRAFLORES, SALVÁ, 1862. pág. 409. 
176 “hum nicho metido pera dentro com duas colũnas de cada parte, entre as quaes estavão dous nichos, hũ a cada 
parte, de pintura, mais pequenos q. o do meio”. Cf. GUERREIRO,1581, cap. XXXIX.  
177 “defronte da porta do ouro estava hũ arco redõdo sem friso nem frõtispicio, q. era de altura de 25. palmos, sobre 
pilares quadrados, todo jaspeado de diversas cores. Tinha o arco no fecho hũa carranca de Leão dourada, & por cima 
do remate hũ globo, cõ hũa coroa, & de cada parte hũa Aguia dourada E ao pé dous pyramides q. chegavão ao 
chapitel do arco”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXXXI. 
178 “sobre o arco natural na frontaria, estava hum painel, em q. aparecia hũa não (...) q. mostrava andar ĕ grande 
tormenta, & acima dela S. Sebastião & S. Antonio, & S. Vicĕte no meio”. Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XLII. 
179 Os Arcos na Alfândega, na entrada da Ribeira e no Armazém.  
180 Quer nominalmente, como o arco dos ourives da prata e a estátua dos do ouro, quer por associação às invocações 
neles representadas: armeiros ou oficiais de São Jorge; cerieiros; moedeiros e oleiros. 
181 Como o arco da Rua da Tanoaria ou a portada na Travessa do Poço da Fotea. 
182 Aparentemente com sentido meramente alegórico eram os dois arcos geminados, um para a Madalena; o outro 
para S. Crispim e a fachada sobre o chafariz na Rua Nova. Relativamente aos arcos do pé da Padaria e das Fangas 
da Farinha, não foi possível estabelecer nenhuma relação com quaisquer ofícios ou comunidades residentes em 
Portugal. 
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& da outra S. Iusta sua irmã, pintadas em tavoas cortadas ao perfil183. No vão de 

hũ painel redondo estavão as tres pessoas da sanctissima Trindade formando 

nosso primeiro padre Adão do limo da terra. Cuja letra dizia. Primum hominem 

superûm rector finxisse videtur, / Ut regem innictum secula nostra darent. O Rector dos Ceos 

parece que formou o primeiro homem, pera que delle procedesse em nossos 

tempos este tão perfeito Rey184”. A presença das santas, que correspondiam ao 

ofício dos oleiros, e o tema do painel central, a formação do primeiro homem a 

partir do barro – iconografia que também marcará a futura decoração do Arco de 

1619 – são indícios objectivos dessa associação. Em nenhuma das descrições, 

ao contrário do que ocorrerá na entrada de 1619, é referido integrarem esta 

estrutura objectos de cerâmica de produção portuguesa. 

 

Ainda que tenha sido uma das mais singelas construções185 a receber Filipe I de 

Portugal, e da qual não nos são dadas as medidas ou custos da construção, 

constata-se na crónica a escassa representação dos ofícios mecânicos nesta 

festividade. Essa presença reduzida poderá estar relacionada com algum 

desconforto associado à própria cerimónia, ao contrário do que virá a suceder na 

recepção ao seu filho, Filipe II, em 1619, onde são mencionadas cerca de 

dezoito estruturas associadas com os profissionais da cidade. No entanto, 

importa realçar a presença dos oleiros, que poderá indiciar uma intenção 

específica. É provável que tivessem conhecimento dos incentivos que o novo rei 

dera à manufactura cerâmica em Talavera, à qual concedera o patrocínio Real 

em 1576186. Esta mercê permitira mais regalias e aumento de produção, que 

                                                 

183 É perceptível em muitas destas arquitecturas o uso de representações figurativas, executadas em madeira, que se 
encontra cortada de modo a respeitar o contorno da imagem. Salvaguardando as devidas distâncias (temporais, 
matéricas e de intenção) podemos encontrar aqui alguma semelhança com as chamadas “figuras de convite”, que 
virão a ser características da azulejaria do 2º quartel do século XVIII. 
184 Cf. GUERREIRO, 1581, cap. XXXX. 
185 As restantes construções associadas aos ofícios eram mais grandiosas, como o arco da Bandeira de São Jorge, na 
Rua do Aver do Pezo, o arco dos Ourives da prata que “era um soberbo & loução edificio”, o arco dos Moedeiros, que 
estava na Porta da Moeda ou ainda o arco da Porta do Ferro, dos Cerieiros,  que aproveitava a existência de um arco 
de pedra no local. Não sendo uma arquitectura, mas sim uma escultura, a peça dos ourives do ouro não deixava de 
ser, segundo a descrição, também sumptuosa.  
186 “Talavera torna-se o grande centro cerâmico ibérico, especialmente após os privilégios outorgados por Filipe II, em 
1576”. Cf. RODRIGUES, Manuel Ferreira, MENDES, José Amado, A História da indústria portuguesa da Idade Média 
aos nossos dias. Mem-Martins: Publicações Europa-América, 1999, p. 110. 
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conduziam a lucros mais elevados. Assim, é provável que subjacente à 

homenagem que era a construção do arco, houvesse um propósito de busca de 

incentivos à manufactura cerâmica da cidade. 

 

Não sabemos qual a impressão que estas estruturas tiveram no rei187, no 

entanto, numa carta de 3 de Setembro de 1582, dirigida às suas filhas, as 

infantas Isabel Clara Eugénia e Catarina Micaela, refere que assistiu a uma 

procissão organizada pela paróquia de São Julião, que “dicen que la hazen muy 

bien, y esto pocas veces, porque les cuesta mucho. Y á la de ayer no pudo 

dexar de ser así, porque cierto fué muy buena (...) hubo unos diablos que 

parecian á las pinturas de Hieronimo Bosc”188. Das danças de Corpus Christi, 

que ocorreram antes da sua entrada oficial na cidade e às quais assistiu 

incógnito189, a reacção terá sido menos favorável, salientando delas, as das 

mulheres190. 

                                                 

187 No entanto, sabemos que “«havia no palácio madrileno do Alcazar «una pintura con los quince arcos triunfales que 
en su honor alzara Lisboa»”. Na nota 3 do capítulo 3 do livro de Fernando Bouza Álvarez são mencionados diversos 
registos que o autor recolheu a propósito destas pinturas, e de outras feitas a partir das mesmas. Cf. BOUZA 
ÁLVAREZ, Fernando Jesús, Portugal no tempo dos Filipes. Política, cultura, representações (1580-1668). Lisboa: 
Edições Cosmos, 2000, p. 64, e nota 3, p. 304. 
188 Cf. GACHARD, M. Lettres de Phillippe II a ses filles les Infantes Isabelle et Catherine écrites pendant son voyage 
en Portugal (1581-1583). Paris: Librairie Plon, 1884, p. 187. Foi publicada recentemente nova versão BOUZA 
ÁLVAREZ, Fernando, Cartas de Felipe II a sus hijas. Madrid: Ediciones Akal, 2008. 
189 “Aviendo su Magestad llegado a Almada, como en otra Relacion se dio cuenta, quiso luego passar a Lisboa, y ver 
de secreto la Procession y fiestas del Corpus, que se hizo con toda solenidad, advirtiendo, que su Magestad avia de 
bolver a entrar segũda vez en Lisboa, mostrandose en publico el dia de S. Antonio  (…) La procession enpessó á salir 
en la forma siguiente. Yvan delante veynte y quatro atabales, y quatro ternos de trompetas, todos ricamente 
adereçados. Seguianse seys carros de los Hortelanos, que son todos llenos de arboles y fruta, con invenciones de 
agua, y musica, de suerte que representavan una hermosa floresta, o bosque deleitoso. Tras estos carros, y los de los 
Toneleros, yva S. Iorge armado, cõ sessenta cavallos encubertos delante, quinientos lacayos ricamête adereçados en 
habito de Moros, y duzientos pajes con curiosos vestidos, y cadenas de oro. Los Gigantes, y dança de los Esparteros 
duplicados de otros años, con curiosos adereços. Siguian quarenta y dos Cofradias con pendones, y los Hermanos 
con achas blancas encendidas. Veynte y dos oficios con sus Insignias bien vestidos, y duzientas y ochenta cruzes de 
plata y oro, con mangas ricas. A las Cruzes se seguian seys hermosos carros triũfantes, con muchas figuras 
riquissimamente adereçadas de ropas, y cubiertas de gran cantidad de oro y pedreria, entre las quales avia algunas, 
cuyo valor passava de cinquenta mil ducados, siendo lo que representavan algumas historias del viejo y nuevo 
testañeto; (...) quarenta dãças de diferentes invêciones, repartidas, sin mudarse de su puesto cada una (...) la 
procession: la qual tardó cinco horas en passar, assistiêdolas el Rey nuestro Señor y los Principes”. Cf. LYRA, 
Francisco de, Solemne procession y fiestas del Corpus, que la ciudad de Lisbona hizo, assistiendo de secreto a ellas 
la Catholica Magestad de el Rey Don Felipe III nuestro señor. Sevilla, 1619, p. 1-3. 
190 Numa carta datada de 25 de Junho de 1582 refere as “danças de Corpus Christi. Y si vuestro hermano tiene 
myedo de aquellas cosas, procurad que no le tenga, y decídle de lo que son, que con esto lo perderá. Acá no ubo 
foliones, sino muchas danças de mugeres”. Cf. GACHARD, 1884, p. 180. Talvez esta memória das danças das 
mulheres não seja inocente. De acordo com uma descrição citada no importante estudo de Fernando Bouza Álvarez, 
aquando da passagem do rei, uma regateira “saída de um grupo de padeiras e vendedoras que tinham bailado em 
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No mesmo ano em que Filipe I de Portugal fez a sua entrada em Lisboa, em 

1580, dois embaixadores da República de Veneza, os cavallieri Tron e 

Lippomani, dirigiram-se a esta cidade para apresentarem cumprimentos ao 

recém-empossado monarca. Da sua descrição da geografia social e económica 

do local somos informados que os objectos orientais, com destaque para as 

porcelanas, atingiam então valores elevados, sendo um dos motivos apontados 

“não terem vindo armadas da India durante dois annos” 191. Em nenhum 

momento do texto e nas referências aos produtos que nesta cidade se 

comercializam surge mencionada a produção de vidrado estanífero nacional, 

ainda que sejam assinaladas outras manufacturas com esta origem, como a da 

louça de folha de estanho ou a ourivesaria. 

 

Dois anos depois, numa das missivas que Filipe I de Portugal escreve para as 

suas filhas, datada de 25 de Outubro de 1582, surge uma das referências mais 

citadas da história da cerâmica portuguesa: “Porque no bayan vacías [as caixas 

que deveriam voltar, como no ano anterior, cheias de peras bergamotas], embio 

en la unas porcelanas para vuestro servicio y de vuestros hermanos, y una bay 

dentro della con otras porcelanas de nueva manera, á lo menos yo no las he 

visto sino agora”192. Esta frase tem sido utilizada como sendo a mais antiga 

referência à produção de faiança em Lisboa, sendo considerada prova 

incontestável desta manufactura no início da dinastia filipina. No entanto, importa 

                                                                                                                                                 

sua honra, lhe dirigiu a palavra para dizer que todas elas o «reciuvían i juravan a Su Magestad por su Rey y señor”, 
mas com uma ressalva importante demonstrativa do espírito da recepção “en tanto que benía el rey Sevastián, pero 
que biniendo se havía de bolver con Dios a Castilla y le avía de dejar el reino»”. Cf. BOUZA ÁLVAREZ, 2000, p. 63. 
191 “a Rua-nova pelo seu comprimento e largueza, mas sobre tudo por ser ornada de uma infinidade de lojas cheias de 
diversas mercadorias para o uso de nobre e real povoação.―Entre ellas ha quatro ou seis que vendem objectos 
trazidos da India, como porcellanas finissimas de varios feitios (...) que d'antes se compravam por moderado preço, 
mas que ultimamente eram carissimas por tres respeitos: o da peste que havia assolado a cidade; o do sacco dado 
pelos castelhanos quando entraram em Lisboa, bem que el-rei houvesse ordenado ao duque d'Alva tal não 
consentisse aos soldados; e ultimamente pela razão de não terem vindo armadas da India durante dois annos”. Cf. 
“Viagem a Portugal aos Cavalleiros Tron e Lippomani” in HERCULANO, Alexandre, Opúsculos, Lisboa: Viúva 
Bertrand & C.ª, 1884. Tomo VI, p. 122. 
192 Devemos a Joaquim Martins Teixeira de Carvalho a primeira menção conhecida a esta passagem, tendo o autor, e 
grande parte dos ceramógrafos que se lhe seguiram, considerado ser esta “A referência mais antiga que conheço à 
faiança portuguesa, imitação da China, é de 25 de Outubro de 1582 e encontrei-a numa carta escrita, nesta data, por 
Filipe II a las Infantas”. Cf. CARVALHO, 1921, p. 228. 
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analisar, com mais detalhe, o contexto desta notícia para aferir, de modo mais 

rigoroso e dentro do que nos é possível, a que “porcelanas” poderia o rei estar a 

referir-se na célebre carta.  

 

Interessa, assim, considerar o texto na sua totalidade, pois parece-nos nunca ter 

sido transcrito na íntegra neste contexto: “Al Calabrés he embiado á Estremoz á 

hazer púcaros como los en que tenia ay las flores, y lleva unas caxas que 

estavan acá, para que traygan en estas peras bergamotas como agora un aňo, 

para que las embie desde allí y él se buelba. Porque non bayan vacías, embio 

en la una porcelanas para vuestro servicio y de vuestros hermanos, y una hay 

dentro della con otras porcelanas de nueva manera, á lo menos yo no las he 

visto sino agora, y con otras cosas que ha juntado Santoyo; y aquí va la llave 

desta arquilla: mas no llegará algunos dias después d’este correo, porque ha 

pocos partió de aquí. No son cosas muy buenas, ni aun nada, y podréis partir 

con vuestros hermanos de lo que os pareziere; y dos vestidos que van allí, de 

los que traen de la India, me guardad para quando yo baya. Y otras cosas ando 

buscando para llevar, pero son malas de hallar, aunque en una destas naos diz 

que vinieron muchas cosas. Y de lacre que han traydo en ellas os embio aquí 

unos pedaços, porque son de diferente forma que suele, y unos de lacre blanco 

que yo no he visto sino agora” 193.  

 

É importante salientar dois aspectos que, até ao momento, não terão sido 

equacionados em toda a sua dimensão. O primeiro é que quer as porcelanas 

mencionadas inicialmente, quer as de “nueva manera”, não eram “cosas muy 

buenas”, deixando por isso o rei (grande apreciador de porcelana da China) que 

os jovens príncipes as dividissem entre si. O segundo aspecto, talvez mais 

relevante, é a contextualização da informação. Na sequência da explicação 

acerca das porcelanas, Filipe I de Portugal refere ainda “vestidos” da Índia e 

lacre de “diferente forma”, realçando deste um tipo branco, o qual, tal como as 

porcelanas da “nueva manera”, “no he visto sino agora”. Assim, tudo parece 

                                                 

193 Cf. GACHARD, 1884, p. 203-204.  
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indicar que os produtos mencionados na missiva dirigida às princesas, com 

excepção dos púcaros que mandara fazer em Estremoz194, poderiam ser 

provenientes de uma carga chegada do Oriente.  

Lendo a correspondência anterior a esta missiva, somos informados pelo próprio 

rei que já em Outubro de 1581 havia chegado à Madeira a armada proveniente 

da Índia195, que sabemos pelos embaixadores venezianos era então de trânsito 

pouco regular. Dos vários barcos, o primeiro a chegar a Lisboa, em Agosto de 

1582, ou seja dois meses antes do envio das porcelanas da “nueva manera”, 

trazia um elefante, presente do Vice-Rei da Índia para o príncipe196.  

Numa carta posterior, datada de 17 de Setembro, Filipe I de Portugal anunciou 

às suas filhas que as restantes naus da Armada da Índia haviam chegado: 

“Decís, vos, la mayor, que avían dicho ay que avían llegado las galleras que 

venian de la India, y no se os acuerda que no son galeras, sino naos y muy 

grandes; y no llegaron sino antier aquí”197. 

 

Tendo em conta esta sequência de acontecimentos e acreditando na informação 

dos cavallieri Tron e Lippomani referindo que a Armada das Índias, em 1580, já 

não entrava em Lisboa havia dois anos198, parece plausível que as porcelanas 

                                                 

194 Aliás, os púcaros não seguiram nesse envio, pelo que percebemos na carta seguinte, datada de 8 de Novembro de 
1852, ou pelo menos aquela que se conhece após a famosa missiva das “porcelanas da nueva manera”, onde o rei 
refere: “El Calabrés ha buelto ya d’Estremoz, aunq’él dexa haciéndose alli los púcaros, y las arcas para las peras creo 
que serán ya llegadas quando llegue esta”. Cf. GACHARD, 1884, p. 207. 
195 Numa carta de 2 de Outubro de 1581, escreve o rei: “Las armadas de las Indias llegaron ya, como abreis savido, si 
no fué una que se pensó que se avía perdido; pero después se ha savido que llegó á la isla de la Madera; y así creo 
que no se perderá nada”. Cf. GACHARD, 1884, p. 118. 
196 Em carta de 30 de Julho 1582 informa o rei às suas filhas: “Ayer vino nueva como ha llegado, 40 leguas de aqui, á 
un puerto, una nao de las que vienen da la India, que por ser vieja vino primero que las demás. Creo que vendrá aquí 
presto. No sé lo que traerán: solo he savido que viene en esta nao un elefante que embia á vuestro hermano el 
visorey [D. Francisco de Mascarenhas] que embié á la India desde Tomar, que hera ya llegado allá y llegó á buen 
tiempo, porque hera muerto el que allá estava, digo el visorey que allá estava”. Cf. GACHARD, 1884, p. 184. Em carta 
de 3 de Setembro refere: “De las tres [naus] que faltan aun de la India hay alguna nueva de las dos, aunque no muy 
ciertas; si lo fuesen, creo que vendrán presto aquí”. Cf. GACHARD, 1884, p. 188. 
197 Cf. GACHARD, 1884, p. 192. 
198 De acordo com o Livro em que se contém toda a Fazenda e Real Património dos Reinos de Portugal... de Luís de 
Figueiredo Falcão, de 1617: “Das naus, galés, caravelas e mais embarcações atraz declaradas que partiram deste 
reino para as partes da Índia, ficaram nas ditas partes 285 embarcações a saber: 256 do ano 1497 té o de 1579 que 
sua Magestade sucedeu neste reino. 29 do ano de 1580 té o ano de 1612”. A estes números acrescem as “que se 
queimaram” (2, até à data da missiva de Filipe I de Portugal) e as “que se perderam” (31 “do ano de 1500 té o ano de 
1579”, 35 de “1580 té o de 1610”). Entre 1497 e 1579 saíram de Lisboa para a Índia 620 embarcações, tendo-se 
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da “nueva manera” sejam provenientes do Oriente, muito provavelmente carga 

que chegou a Lisboa a 15 de Setembro de 1582. Desta seriam os vestidos e os 

diferentes tipos de lacre mencionados pelo monarca, talvez ofertas do recém-

empossado Vice-Rei, D. Francisco de Mascarenhas, que enviou o elefante para 

o príncipe herdeiro.  

 

Dois anos depois destas cartas, em 1584, chegou do Japão uma embaixada 

com destino à Cúria romana. Da viagem e impressões provocadas quer nos 

embaixadores, quer nos que com eles privaram, conhece-se a descrição 

atribuída a Duarte de Sande, o Missione Legatorum Japonensium ad Romanam 

curiam, publicado em 1590. Do impacto que esta poderá ter tido no que à 

cerâmica então produzida diz respeito, não conseguimos ter notícia. Temos, no 

entanto, a descrição da zona das Olarias, em Nossa Senhora do Monte, mas, tal 

como em referências anteriores, em nenhum momento se mencionam outras 

louças que não a de barro, não havendo nestas descrições nenhuma menção a 

uma qualquer produção local à maneira oriental199, o que se poderia esperar 

tendo em conta a origem dos embaixadores. Se o exotismo desta embaixada, 

que tanta curiosidade suscitou à época, provocou uma maior apetência pela 

produção à maneira do Oriente, conduzindo à sua manufactura nas olarias de 

Lisboa, é outra questão que permanece sem resposta. 

 

Ainda que não seja possível associar, quer ao período anterior à governação de 

Filipe I de Portugal, quer aos primeiros anos do seu reinado, objectos de faiança 

de vidrado estanífero produzidos em Lisboa, é, no entanto, perceptível, da sua 

parte, a preocupação com os ofícios mecânicos portugueses. Esta traduziu-se 

num certo proteccionismo que lhes foi outorgado e aos oficiais seus 

executantes, conforme podemos ver publicado em mercês do rei destinadas à 

                                                                                                                                                 

perdido cerca de 289, números que ajudam a explicar a irregularidade deste comércio. Cf. CARVALHO, A. Farinha, 
Diogo do Couto, o soldado prático e a Índia. Lisboa: Editorial Vega, 1979, p. 88-90. 
199 “voltemos aos lugares elevados, e deixando de lado aquele no qual existe um templo dedicado à Senhora do 
Monte, porque está algo distante, e deixando os muitos objectos de barro que artisticamente são feitos no seu sopé, 
porque a argila de Lisboa se presta muito a fazer estas vasilhas”. Cf. SANDE, Duarte de, Missão dos embaixadores 
japoneses. Coimbra: Imprensa da Universidade, 2009, p. 340.  
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Câmara de Lisboa: “Cap. V - Que nestes reinos haja sempre todos os officios, 

que em vida dos Reis houve, assi da Casa Real, como do reino, & que sejão 

providos nelles Portugueses, os quais sirvão os mesmos officios, quando Sua 

Magestade, & seus sucessores vierem a estes reinos”200.  

Esta protecção aos oficiais mecânicos portugueses veio a ser de novo reforçada 

no ano de 1612, em Cortes, determinando que se guardassem as Ordenações 

do Reino a respeito de não se admitirem estrangeiros em ofícios, nem terem 

deles benefícios ou pensões no Reino201. De novo, em 1633, nova Carta de Lei 

visava impedir estrangeiros de terem ofícios no Reino, renovando uma lei 

outrora promulgada por D. Manuel e que os seus sucessores haviam confirmado 

de modo contínuo202. Assim, e ainda que estas menções não sejam dirigidas em 

especial aqueles envolvidos no trabalho cerâmico, pois é provável que se 

destinassem prioritariamente às manufacturas têxteis, importa reflectir um pouco 

acerca destas disposições, pois de acordo com o Livro dos Regimĕtos coligido 

por Duarte Nunes de Leão, entre 1569 e 1571, “nenhũa pessoa natural como 

estrangeiro que dos ditos officios quizer usar E poer tenda o poderaa fazer sem 

primr.o ser examinado pelos examinadores que para Isso são eleitos”203. É 

provável que quando foi coligido o Livro dos Regimĕtos a presença de 

estrangeiros activos em Lisboa, pudesse ser considerada residual, sem efeitos 

significativos na concorrência com as produções locais. A prosperidade 

portuguesa, mas, em especial, a sua integração na Coroa espanhola concerteza 

fomentaram a instalação de artesãos de outras partes deste vasto reino em 

Lisboa. No entanto, esta deverá ter sido uma presença mais agressiva para os 

ofícios locais, pois irão surgir, de forma sistemática, disposições proteccionistas 

que, atendendo ao número crescente de estrangeiros instalados, não deverão 

                                                 

200 Cf. Patente das mercês, graças, e privilégios, de que El Rei Dom Philippe nosso senhor fez merce a estes seus 
Regnos ... Estas Patentes mandou Sua Majestade que se posessem na Camara desta Cidade de Lisboa, & outras 
taes do mesmo teor na torre do Tombo, onde stão, Lisboa: Antonio Ribeiro impressor D’El Rey, 1583, p. 3. 
201 Arquivo da Torre do Tombo, Maço 8 das Cortes, doc. 3, cit. SANTARÉM, Visconde de, SILVA, Rebelo da, Quadro 
elementar das relações politicas e diplomáticas de Portugal com as diversas potencias do mundo, desde o principio da 
monarchia portugueza ate � aos nossos dias. Paris: J. P. Aillaud, 1842-1869, Tomo I (1842), p. 34. 
202 Cartório do Senado da Câmara de Lisboa, Liv. Das Confirmações, fl. 20v., cit. SANTARÉM, Tomo I, (1842), p. 33. 
Acerca do tema dos estrangeiros a residir em Portugal e o impacto que tiveram nas diversas actividades do século 
XVI, cf. RODRIGUES, 1999, p. 80-81. 
203 Cf. CARVALHO, 1921, p. 203. 
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ter tido o efeito desejado. Assim, observamos as presenças de oleiros 

flamengos204, italianos205 e espanhóis206 activos em Lisboa desde o terceiro 

quartel do século XVI, pelo que é provável que também este ofício apresentasse 

problemas de competitividade. É neste contexto que se deve integrar outra 

importante e sempre citada informação acerca da manufactura cerâmica 

nacional. Trata-se do texto de Manuel Severim de Faria (1584-1655), Notícias de 

Portugal207, publicado no ano da sua morte, mas como muitos dos seus textos 

compilados antes de 1625, conforme o próprio refere na introdução “Aos 

leitores”, sob o título Discursos vários políticos208. Nele, o autor remete a génese 

da faiança portuguesa para um artífice espanhol: “Poucos annos hà, que um 

Oleiro, que veio de Talaveira a Lisboa, vendo a bondade do barro da terra, 

começou a lavrar louça vidrada branca, não só como a de Talaveira, mas como 

a da China, porque na formusura e perfeição pòdem competir com as 

perçolanas de Lisboa com as do Oriente, e imitando-o outros Officiaes cresceo a 

mercadoria de maneira, q. não sómente está o Reino cheio desta louça, mas vay 

muita de carregação para fóra da barra”209. 

 

Importa também contextualizar este texto fundamental nos estudos dedicados à 

produção cerâmica nacional. Ele insere-se no Cap. IV do livro de Severim de 

Faria: “Como se remediará a segunda causa da falta da gente com a introdução 

de algumas artes mechanicas”, integrado no “Discurso I” “Dos meyos, com que 

Portugal pode crescer em grande numero de gente, para augmento da Milicia, 

Agricultura, e Navegação”210. Nele, o autor reflecte acerca dos motivos que 

                                                 

204 Cf. Filipe de Góis, registo 212 da Base de dados de oleiros. 
205 Cf. António italiano (act. 1607), registo 55 da Base de dados de oleiros. 
206 Cf. António Roiz (act. entre 1628-1639), Pero Capacho e Juam Thez (ambos act. 1607), registos 99, 51 e 52 da 
Base de dados de oleiros. 
207  Citado pela primeira vez, tanto quanto sabemos, por Joaquim de Vasconcelos. Cf. VASCONCELOS, 1884, p.35. 
208 “No anno de 1625 dey à estampa alguns Discursos; e Elogios para instrucção das Artes (...) e tendo eu naquelle 
tempo huma obra grande, que intitulava: Noticias de Portugal, e suas conquistas jà quasi em estado para se poder 
imprimir”. Para a presente citação socorremo-nos da 2ª edição, da responsabilidade do padre D. José Barbosa. Cf. 
FARIA, Manuel Severim de, Notícias de Portugal... nesta segunda impressão acrescentadas pelo padre D. Joze 
Barbosa. Lisboa Occidental: Officina de António Isidoro da Fonseca, 1740, p. 1. 
209 Cf. FARIA, 1740, p. 19. 
210 O objectivo deste texto, de acordo com o próprio autor, é: “O primeiro Discurso he sobre o augmento da povoação 
deste Reyno, porque sendo a multidão da gente o fundamento de todos os Estado, em Portugal he isto muito mais 
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determinavam a decadência do país211, dos quais realça que o primeiro é a falta 

de população, fruto da dispersão causada pelas conquistas e o segundo, entre 

outros, era o facto de as gentes “não terem officios, com que ganhem de comer 

por sua industria”212. Acerca deste último acrescenta que, para escapar a esta 

situação, muitos oficiais “se passão a Reynos estranhos, principalmente para os 

de Castella pela facilidade da vizinhança, onde antes da Acclamação havia 

tantos Portuguezes, que muitas pessoas affirmavão, que a quarta parte dos 

moradores de Sevilha erão nascidos em Portugal, e que em muitas ruas 

daquella Cidade se fallava a nossa lingua, e não a Castelhana. Quasi o mesmo 

se podia dizer de Madrid; e por toda Castella a Velha, e Estremadura he notorio, 

que os mais dos mechanicos erão naturaes deste Reyno, os quaes por não 

terem cà em que trabalhar, hião là ganhar sua vida”213. Ao longo do texto, 

Severim de Faria vai analisando uma série de aspectos que são causa e 

consequência destas situações, surgindo, no mesmo Cap. IV, a argumentação 

relativa à necessidade de promover as artes mecânicas, citando, entre outros, o 

exemplo das sedas no engrandecimento económico de Florença, Génova e 

Veneza. Neste contexto, o autor menciona várias actividades que se podiam 

promover com sucesso em Portugal – trabalho do ferro, vários tipos de têxteis, 

ou papel –, referindo, por exemplo, acerca dos panos de algodão, que, no seu 

fabrico nacional, “para Mestres se poderão mandar buscar os Teceloens da 

India, que são os melhores do mundo, e fazer em Lisboa os canequins, e 

                                                                                                                                                 

necessario, pois tem mais Conquistas, que nenhum outro Reyno de Europa; e assim necessita mais de tratar desta 
materia”. Cf. FARIA, 1740, p. 1-2.  
211 Esta decadência ultrapassava o espaço português. Em Espanha, “até ao reinado de  Filipe II, a sociedade e a 
monarquia vivem muito aquém dos seus meios. Três dados novos aparecidos à volta de 1600 impedem-na de 
continuar assim: a recessão demográfica [entre 1595 a 1602 a peste faz c. 500.000 mortes, só na região Noroeste de 
Espanha, a expulsão dos mouros entre 1609 e 1614 levou ao exílio de 275.000 pessoas] que restringe o mercado 
interior e diminui o potencial produtivo do país, a deflacção dos preços reais [a inflação quadruplicou num século os 
preços no país, fazendo da Espanha o país mais caro da Europa], exprimidos em dinheiro e a poderosa subida das 
economias da Europa setentrional em detrimento da Europa mediterrânica”. Cf. HERMANN, MARCADÉ, 2002, p. 84. 
212 Cf. FARIA, 1740, p. 8. 
213 Cf. FARIA, 1740, p. 8. “Sabe-se que, desde os finais do século XVI, o comércio a retalho e o comércio ambulante 
são exercidos por numerosos portugueses em toda a coroa de Castela. Foram realizados estudos sobre a presença 
desses portugueses nas sociedades fronteiriças que mostram a sua considerável importância numérica. Podde 
lamentar-se a falta de investigações recentes sobre a demografia histórica de uma cidade como Sevilha que tinha 
então fama de ser uma cidade meio portuguesa”. Cf. SCHAUB, Jean-Frédéric, Portugal na monarquia hispânica 
(1580-1640). Lisboa: Livros Horizonte, 2001, p. 49. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 184 

bofetás”214. Conclui Severim de Faria, referindo a vinda para Lisboa do oleiro 

proveniente de Talavera, que iniciativas como esta “se introduzirão em nosso 

tempo só pela industria dos particulares”215. 

 

A partir destes elementos podemos retirar alguns dados, para além da óbvia 

“paternidade” da associação da manufactura de louça à “maneira da China” a 

um oleiro de Talavera. Um dos aspectos a salientar é que, de acordo com 

Severim de Faria, os ofícios nacionais beneficiariam do ensino de mestres 

estrangeiros, citando como exemplo o caso dos oleiros e do que poderia 

também suceder com os panos de algodão. Esta ideia parece ter subjacente a 

noção da fraca competitividade de muitas das manufacturas portuguesas e o 

óbvio desinteresse que a elas votavam aqueles que estavam no poder.  

Uma informação interessante, mas ao presente difícil de comprovar, é a grande 

quantidade de portugueses a trabalhar em vários pontos de Espanha, antes da 

unificação da Península. Mesmo que o seu número não fosse tão elevado como 

o que é apontado no texto, nada sabemos acerca do que lhes aconteceu, pois a 

estruturação do discurso faz pressupor que terão saído de Espanha e, na falta 

de informação do autor, eventualmente terem regressado a Portugal, o que 

poderia explicar os diversos focos produtivos, não só de faiança, mas também 

de azulejos, que se consolidaram na transição do final de Quinhentos, em 

Lisboa. No caso da azulejaria, padrões de matriz hispânica, como o “ponta de 

diamante” ou “parras” poderão ter integrado as decorações portuguesas, 

trazidos por oficiais nacionais que tivessem trabalhado em Sevilha ou Talavera e 

que teriam então regressado ao país. Sabemos que alguns dos oficiais 

mecânicos estrangeiros que por cá se instalaram, fizeram-no na sequência ou 

                                                 

214 Cf. FARIA, 1740, p. 18. Na mesma óptica vão os textos de Duarte Gomes Solis, Discursos sobre los Comercios de 
las dos Indias (impresso 1622) e Alegacion en favor de la Compañia de la India Oriental (imp. 1628), analisados por 
António Borges Coelho e onde se refere “Mandem-se vir casais inteiros de Flandres e Alemanha para instruir os 
ibéricos nas artes mecânicas ou, melhor ainda, tragam-se matérias-primas e oficiais da Índia que poderão lavrar 
tapeçarias melhores que as melhores da Flandres. Nesta Corte tenho eu uma tapeçaria incomparável fabricada na 
Índia. «Quem faz raios de ouro tão delicados e figuras tão perfeitas de pequenos animais, melhor faria figuras 
grandes»”. Cf. COELHO, António Borges, Clérigos, mercadores, «judeus» e fidalgos. Lisboa: Editorial Caminho, 1994. 
(Col. «Questionar a História», II), p. 204.  
215 Tal como para Coimbra ocorrera com as plantações de massarocas, provenientes da Guiné. Cf. FARIA, 1740, p. 
20.  
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em paralelo ao desempenho militar, conforme podemos observar no que se 

refere a, entre outros, dois soldados, um dos quais do Castelo, que em 1638 

exerciam em simultâneo a função de passamaneiros216. No que diz respeito à 

produção cerâmica, há registo de um artilheiro da Armada castelhana que 

trabalhou em Lisboa, entre 1628 e 1639, designado como “pintor de louça”, 

“vendedor de louça” e “oleiro”217.  

Não é possível apurar, no entanto, se esta situação ocorreu com o oleiro 

talaverano sobre quem escreve Severim de Faria, mas esta terá sido uma 

situação incomum para o ofício, pois tratou-se, como ele o refere, da iniciativa de 

um “particular”.  

No que diz respeito ao trabalho desenvolvido por este oleiro anónimo somos 

informados que, inicialmente, “começou a lavrar louça vidrada branca”, à 

maneira de Talavera, seguindo-se a cópia das peças da China. Tendo em conta 

o desenrolar dos acontecimentos mencionados, como a diminuição da chegada 

de cargas do Oriente, agravadas pelo crescente corso por parte dos holandeses, 

entre outras nações218, a escassez da porcelana, associada aos preços que a 

mesma vinha atingindo, de acordo com o testemunho já com alguns anos dos 

embaixadores venezianos Tron e Lippomani, propiciariam o aparecimento de 

uma faiança nacional de qualidade e com semelhança com a porcelana chinesa. 

Uma data que deverá ter tido importância nesta produção foi o ano de 1602, 

com a criação da Companhia holandesa das Índias Orientais, a Verenigde 

Oostindische Compagnie ou VOC. Com esta, surgiu um importante opositor ao 

comércio de porcelana da China destinada a Lisboa, o aspecto que terá 

favorecido o aparecimento de uma produção evocativa do produto. Essa 

predisposição está implícita no próprio testemunho de Severim de Faria, que 

                                                 

216 Cf. AHPL, Livro 128, Livro dos termos da Devassa da Visita que tirou o Doutor Vicente F.co o anno de 638 Lxa 
(1638), fl. 10v (para o soldado do Castelo); AHPL, Livro 213, Livro prim.ro da Visita que tirou o D.tor Vicente Feo 
Cabral nesta cidade o anno de 638 (1638), fl. 61v 
217 Cf. registo 99 da Base de dados de oleiros. 
218 Com as proibições de comércio com a Holanda (1585) e com a Inglaterra (1586), foram-se agravando 
vulnerabilidades nas rotas portuguesas, que a derrota da “Invencível Armada”, em 1588, veio agravar. Entre outros 
exemplos, em 1602, os holandeses tomaram a carraca portuguesa Santiago, ao largo da ilha de Santa Helena, o que 
se repetiu em 1604, com outra carraca, a Santa Catarina. Em 1605 foi passado um alvará que proibia o comércio 
entre o Reino e os rebeldes holandeses, irlandeses e demais. Cf. Arquivo da Torre do Tombo, Corp. Cronológico, P.1, 
m.114, doc. 19, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo I, p. 83 
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refere “imitando-o outros Officiaes cresceo a mercadoria de maneira, q. não 

sómente está o Reino cheio desta louça, mas vay muita de carregação para fóra 

da barra”. 

 

Severim de Faria não nos diz nem o nome, nem quando chegou a Lisboa este 

importante oleiro. Se não podemos, ao presente, apurar a sua identidade sem 

entrar em especulações pouco seguras219, no que diz respeito ao tempo em que 

se terá instalado em Lisboa já é possível aferir melhor a cronologia.  

 

Em 1610 foi publicado postumamente o livro Descrição do Reino de Portugal de 

Duarte Nunes de Leão (1530-1608), o mesmo que fora responsável pelas 

“Posturas gerais para os officiaes mecânicos” coligidas quase trinta anos antes. 

Desta obra, no presente contexto, interessa-nos salientar a passagem referente 

ao comércio português. Depois de mencionar o que vinha para Lisboa dos vários 

pontos do mundo, destacando “as baixellas de porcelanas da China, que sam os 

vasos da mais fermosa vista de quantos os homens inventaram, de que as que 

sam legítimas, sam muito mais aprazíveis à vista, que todos os vasos de prata, 

ou ouro, ou vidro cristallino”220, e do que daí saía refere “se podem chamar 

mercadorias de Lisboa às que daquellas partes lhe vêm [do Oriente221], e que 

comunica com outras gentes”222.  

Estas duas frases encerram em si duas ideias importantes de ressalvar. A 

primeira é um aspecto que até ao presente não observámos ainda salientado 

por nenhum dos que se debruçaram sobre este tema, ou seja, a referência às 

porcelanas “que sam legítimas” da China, o que nos faz acreditar que Duarte 

Nunes de Leão procura estabelecer aqui uma comparação entre as peças que 

provinham do Oriente e outras que, é provável, as imitariam. Neste contexto, 

                                                 

219 O primeiro autor a colocar a hipótese do oleiro de Talavera, que terá introduzido esta arte em Lisboa, poder ser 
Francisco de Matos, o autor dos azulejos da Bacalhoa e da capela de São Roque, estes datados de 1584, foi Joaquim 
Martins Teixeira de Carvalho na sua importante obra A cerâmica coimbrã no século XVI. Esta ideia criou escola sendo 
numerosos os autores que perfilham desta opinião. 
220 Cf. LEÃO, Duarte Nunes, Descrição do Reino de Portugal. Lisboa: Centro de História da Universidade Clássica de 
Lisboa, 2002, p. 210. 
221 Índia e China. 
222 Cf. LEÃO, 2002, p. 211. 
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ainda que seja perceptível uma certa displicência face às porcelanas “ilegítimas”, 

por antinomia, importa realçar a necessidade do autor de diferenciar os 

produtos. É, portanto, possível que cerca de 1599, data em que a obra estaria 

concluída223, já existisse alguma produção e comércio de faiança a imitar a 

porcelana em Lisboa, o que nos permite, a acreditar no testemunho de Severim 

de Faria, colocar a chegada do oleiro talaverano a esta cidade no final da última 

década do século XVI. 

 

O segundo ponto do texto de Duarte Nunes de Leão que é de realçar é que, às 

mercadorias provenientes do Oriente, por se disseminarem na Europa através 

da capital portuguesa, se podiam chamar, de acordo com o autor, “mercadorias 

de Lisboa”. Esta ideia já deveria ser de certo modo corrente, pois é disso 

exemplo o “Libro de los inventores de la Arte de marear”, de António de Guevara 

(1480-1545), copiado em 1657 a partir de uma obra anterior224. No capítulo VI 

“De otros vejnte trabajos que ay en la galera” surge a descrição “Es privilegio de 

galera que nadie ose pedir alli para beber taza de plata, ó vidro de Venecia, ni 

bernegal de Cadahlso, ni jarra de Barcelona, ni porcelana de Portugal”225. Não 

sabemos a data exacta desta obra, tanto mais que o prólogo dedica-a a D. João 

III de Portugal (1502 -1557), mas, o que importa considerar, é o uso de uma 

terminologia que, quando empregue em cronologias mais tardias, torna ambígua 

a compreensão do material referenciado. Parece consensual, no entanto, que 

para o período de redacção do texto a “porcelana de Portugal” é a louça 

proveniente do Oriente e exportada a partir de Lisboa, antecipando, assim, a 

proposta de Duarte Nunes de Leão.  

 

A referência, talvez, mais segura e de que temos conhecimento objectivo à 

existência de louça portuguesa, sendo também a mais recuada, é a que surge 
                                                 

223 De acordo com o prólogo de Gil Nunes de Leão, seu sobrinho. Cf. LEÃO, 2002, p. 122. 
224 Esta obra foi dada a conhecer por Carolina Michaëlis de Vasconcelos, tendo passado despercebida a outros 
autores. Cf. VASCONCELOS, Carolina Michaëlis de, Algumas palavras a respeito de púcaros de Portugal Coimbra: 
Imprensa da Universidade, 1921, ( Subsídios para a História da Arte Portuguesa; 2), p. 59.  
225 Cf. GUEVARA, António de, Libro de los inventores de la Arte de marear, y de muchos trabajos que se passan en 
las galeras. Copiado por el illustre Señor Don Antonio de Guevara, Obispo de Mondoñedo, predicador, y chronista, y 
del consejo de su Magestad... Coimbra: En la officina de Manoel Dias impressor de la Universidad, 1657, fl. 45. 
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no inventário de bens do cónego Baltazar Estaço (cujo pai tinha sido “cavaleiro 

fidalgo” do cardeal D. Henrique), preso pela Inquisição em 4 de Agosto de 1614. 

Nele é referida – para além dos móveis, tapeçarias e têxteis, um “crucifixo de 

ouro” e “meia duzia de colheres e garfos de prata” – “uma dúzia de porcelanas 

da India e de Lisboa”, seguidas de “estanho e outras miudezas da cosinha”226. 

Neste contexto, é clara a diferença entre a origem das porcelanas, podendo nós 

assumir que a menção à proveniência de Lisboa corresponderá à faiança de 

vidrado estanífero de produção local. Não parece haver aqui margem para 

ambiguidades na terminologia empregue, pela indicação do local de fabrico, ao 

contrário do que ocorre nas referências antes citadas, passíveis de várias 

interpretações. 

Num outro processo, este ocorrido em Coimbra e envolvendo uma freira do 

convento de Sant’Ana, Mariana do Deserto, presa a 17 de Outubro de 1621, 

para além de grande número de objectos devocionais (numerosos retábulos, 

oratórios e crucifixo) são referidos dois armários grandes, onde se encontram 

“duas almofias – louça de Lisboa”227.  

É deste ano que se conhece a mais antiga peça marcada de faiança portuguesa 

em Portugal, uma taça que se encontra no Museu Nacional de Soares dos 

Reis228. 

 

Nos arrolamentos efectuados no Brasil, para a primeira metade do século XVII, 

praticamente só se conhece o que foi publicado por Eldino Brancante sobre a 

capitania de São Vicente, hoje S. Paulo, onde a louça europeia surge com três 

                                                 

226 Este documento surge transcrito em BAIÃO, António, Episódios dramáticos da Inquisição portuguesa, Vol. I. Porto: 
Renascença Portuguesa, 1919, p. 81. Foi referido pela primeira e única vez por SANDAO, Artur, Faiança Portuguesa: 
Séculos XVIII e XIX. Porto: Livraria Editora Civilização, 1976, Vol. I, p. 42. 
227 Para além destas, encontravam-se nos referidos armários: “um boão [boião] de porcelana grande; quarenta 
porcelanas means que chamam de pucaro d’agua, da India, todas novas e finas; quatro porcelanas da India grandes; 
vinte e quatro escudelas de porcelanas da India, grandes e pequenas; des pires de porcelana; um taboleiro da China 
de quatro palmos de comprido; redomas e gomis; pucaros d’Estremoz dourados; pucaros da Merciana; pires dos que 
vendem os flamengos; uma confeiteira e duas almofias – louça de Lisboa – cheias de mel branco”. Cf. BAIÃO, 1919, 
vol. I, p.148. 
228 Esta possui o nº de inv. CMP 609. Há referência a uma peça datada de 1620, leiloada em Londres e em parte 
incerta, que será referida no capítulo III. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 189 

identificações: de “Talavera”229, do “Reino”230 e de “Lisboa”231, esta última 

assinalada em inventários cuja data mais recuada é de 1616. Um aspecto 

interessante é que os valores associados a elas parecem demonstrar que a 

louça de Lisboa seria mais valorizada que a do “Reino”. Assim, “no período de 

1619 a 1635, são arrolados em três inventários trinta e oito peças de louça do 

Reino, variando o valor entre 40 e 60 réis. Quanto ao facto de no mesmo 

inventário, constar uma louça de $40,00 e outra de $80,00 réis de Lisboa, e 

outra de $40 e $60 réis do Reino, explica-se pela razão de que havia pratos de 

uso corrente com apenas um filete azul ou vinoso na borda, evidentemente mais 

baratos e outros de farta decoração, evidentemente mais caros (aranhões, etc.). 

Esses dados nos levam a crer, embora por pequena margem, que as louças de 

Lisboa no começo do século XVII, eram mais reputadas que as chamadas do 

Reino, provavelmente por sua melhor qualidade e apresentação, já que 

alcançavam preço superior. (...) Assim, temos a impressão de que as louças do 

Reino, consignadas em nossos inventários do começo do século XVII, poderiam 

ser as louças populares, produzidas em «olarias de Coimbra», de «Cervães», 

«Cabanellas» e também do «Prado»”232. O que importa assinalar nestas 

menções é que, a partir da segunda década de Seiscentos, é evidente a 

existência de louça de vidrado estanífero em Lisboa, distinta da produção 

comum que podia ter como proveniência outros locais do Reino. 

 

A existência de um crescente fluxo produtivo de cerâmica em Lisboa pode ser 

detectada na actividade crescente das olarias localizadas na zona da Calçada 

                                                 

229 “Com referência à Espanha, os inventários só consignam Talavera (...) no período que vai de 1600 a 1635, o valor 
médio de um prato de porcelana da Índia era de 220 réis, enquanto que, no mesmo período, a média dos pratos de 
procedência europeia era de mais ou menos 50 réis, considerando os de Talavera, de Lisboa e do Reino (...) embora 
o seu preço que oscilava entre $42 e $50 réis equivalesse ao valor da louça do Reino. Nesse primeiro terço do século 
XVII, ela é assinalada em Piratininga, nos seguintes inventários: no de Izabel da Cunha, onde constam sete pratos de 
Talavera com o valor de $350 réis e no de António de Oliveira onde são arrolados doze pratos no valor de $500 réis”. 
Cf. BRANCANTE, Eldino da Fonseca, O Brasil e a Cerâmica antiga. São Paulo: [s.n.], 1981, p. 257-258. 
230 “A louça do Reino, como é chamada nos inventários, é tida, sem confirmação, como fabricada na região do Porto, 
infelizmente sem bases ainda para uma identificação segura quanto aos motivos e coloridos que ostentava”. Cf. 
BRANCANTE, 1981, p. 257. 
231 “no período de 1616 a 1623, foram consignados em dois inventários vinte e três pratos de Lisboa, oscilando o 
preço entre 40 e 80 réis”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 257. 
232 Cf. BRANCANTE, 1981, p. 258. 
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do Combro. Assim, em 1610, foi publicada uma postura municipal proibindo a 

extracção de barro neste local, pelo perigo que colocava às construções que aí 

se encontravam. Esta proibição seguia as linhas já enunciadas numa postura 

anterior, datada de 1583, que também impedira a recolha desta matéria-prima 

na encosta do Castelo, levada a cabo pelos oleiros da área da Calçada do 

Monte e do aglomerado de Anjos233.  

 

Entretanto, em 1619, ocorreu uma das mais importantes manifestações de que 

havia memória em Portugal: a entrada na cidade de Filipe II de Portugal234, com 

o objectivo de fazer coroar como seu sucessor o príncipe Filipe. De todas as 

celebrações régias que marcaram Lisboa na centúria de Seiscentos, esta foi a 

que mereceu, sem dúvida, maior número de descrições. O esforço financeiro 

que acarretou para o município235 e a mobilização de artífices dos diferentes 

ofícios estão patentes numa carta para o vice-rei, datada de 29 de Maio de 

1619236. O impacto desta festividade é também perceptível no número de 

publicações que se conhecem descrevendo a cenografia empregue, sendo a 

mais citada pelos autores portugueses a célebre descrição de João Baptista 

Lavanha, publicada em 1622237. Ao apreço alcançado por esta obra não será 

                                                 

233 Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 14. 
234 Filipe II informou a Câmara de Lisboa sobre a sua vinda a Portugal em carta datada de 18/08/1602 (cf. Arquivo 
Municipal de Lisboa-Arquivo Histórico, Chancelaria Régia, Livro I de D. Filipe II, doc. 25), prosseguindo os 
preparativos ainda em 1610, conforme carta em que o Rei agradece à Câmara de Lisboa as diligências efectuadas 
para a sua entrada (AML-AH, Chancelaria Régia, Livro I de D. Filipe II, doc. 85). A correspondência prossegue, com 
assentamentos de despesas ainda em 1612 (AML-AH, Chancelaria da Cidade, Livro III de Assentos do Senado, f. 25 
a 25v e f. 26), ficando o montante cativo e com proibição de o gastar até ocorrer a entrada (conforme assento de 
30/12/1613, cf. AML-AH, Chancelaria da Cidade, Livro III de Assentos do Senado, f. 35 a 35v). Este protelar constante 
levou ao aparecimento de uma “sátira O aparelho das festas que se ordenavão na cidade de Lisboa, a qual, com 
os seus «librés, motes e bandeiras», ridicularizava aqueles que esperavam por um Filipe II que nunca mais se 
dispunha a viajar na direcção da antiga capital portuguesa”. Cf. BOUZA ÁLVAREZ, 2000, p. 32. 
235 Só Lisboa terá contribuído para esta celebração com 340.000 cruzados, cabendo ao resto do país 270.000. Cf. 
OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História do Município de Lisboa, Lisboa: Typographia Universal, 
Tomo II (1887), 1ª parte, p. 462. 
236 “Carta da camâra ao vice-rei em 29 de maio de 1619 / Nas festas que se ordenão por ordem da cidade se anda 
trabalhando de dia e de nocte, não perdoando aos domingos e sanctos, com toda a pressa; e ja stiuerão mais auante, 
se senão tomarão os milhores officiaes, que nellas andão, pª as obras do paço; e isto he cubrir hum sancto por 
descobrir outro. Sirvasse V. ex.ª de ordenar q. se não tomem, e com isto assi ser se podera tudo ajustar a hum tempo, 
e darsea da parte da cidade toda a pressa, pª que as de sua obrigação se acabem; e quando de todo o stiverem 
avisaremos a V. ex.ª a quem Deos guarde”. Cf. OLIVEIRA, 1887, p. 459. 
237 Cujo primeiro registo é uma comunicação do visconde de Juromenha, de 17 de Outubro de 1844, citada pelo 
conde Raczynski. Cf. RACZYNSKI, Conde A., Les arts en Portugal. Lettres adressées á la Société Artistique et 
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alheia a colecção de treze gravuras, representando alguns dos arcos que então 

foram erguidos, vinte e um238 de acordo com este autor, vinte e oito de acordo 

com Francisco Rodrigues Lobo239, outro dos cronistas que mais detalhe 

descreve estas construções. Também Juan Sardina, autor pouco divulgado, faz 

uma importante e, por vezes, complementar descrição das estruturas presentes 

nesta cerimónia. Para além dos nomes mencionados, iremos socorrer-nos, 

sempre que necessário, das descrições de Gregório de San Martin, Jacinto 

Cordeiro, Francisco de Arce e de Nicolau de Oliveira, o único cronista que dá 

custos para algumas das estruturas então erguidas240. 

 

                                                                                                                                                 

Scientifique de Berlin, et accompagnées de documents. Paris: Jules Renouard et C.ie, Libraires-Éditeurs, 1846, p. 
429-430. 
238 Ainda que só 18 sejam arcos ou estruturas arquitectónicas, as restantes são conjuntos de pedestais com estátuas 
representando províncias, territórios ou figuras da História portuguesa. 
239 Também ele só refere 25 arcos, sendo as restantes os conjuntos de estatuária mencionados na nota anterior. Este 
autor é citado pela primeira vez por Sousa Viterbo, em 1882. Cf. VITERBO, Sousa, “A Exposição d’Arte Ornamental”, 
Boletim da Sociedade de Geografia, Lisboa: Imprensa Nacional, 3ª série, N.º 9, (1882), p. 545. 
240 Dos muitos textos que descrevem a cerimónia e os quais não mencionamos por não acrescentarem elementos ao 
que nos propúnhamos assinalar, são, entre outros: AGUYLAR e PRADO, Jacinto de, Certíssima Relación de la 
entrada que hizo Su Magestad y Sus Altezas en Lisboa, y de la Jornada que hizieron las galeras de España y de 
Portugal, desde eí Puerto de Santa María hasta la famosa ciudad de Lisboa. 11 lmpresso en Lisboa. por Pedro 
Craesbeeck. Año de 1619; LYRA, Francisco de, Relacion de las grandiosas fiestas que la ciudad de Lisboa tiene 
prevenidas para recibir á la C. M. Del Rey D. Felipe III N. S. Sevilha, 1619; MATOS, Francisco de, Obra curiosa y 
verdadera en que se refere la solenísima entrada que su Magestad el Rey nuestro Señor hizo en la ciudad de Lisboa, 
cabeça de Portugal y de los reynos de aquella monarquía, y del triumpho y aparato grande con que le recivieron, 
Compuestos por Francisco de Matos. lmpressa con licencia de la Santa Inquisición. En Braga por Alonso Martin, Año 
de 1619; QUEVEDO, Vasco Mousinho de, Triumpho del Monarcha Philippe Tercero en la felicissítna entrada de 
Lisboa. Dirigida al Presidente Juan Furtado de Mendonça y Senado de la Cámara. 1619. Impresso en Lisboa Con 
todas las Licencias necessarias por Jorge Rodrigues; SÁ, Francisco de Matos de, Entrada y Triumpho que la ciudad 
de Lisboa hizo a la C. R. M. del Rey D. Phelippe Tercero de las Españas y Segundo de Portugal Con la explicación de 
los Arcos Triumphales que se levantaron a su félicíssirna Entrada. Dirigido al IIIustríssimo Señor D. Allfonso de 
Lencastre Comendador mayor de Portugal, 1620. lmpressa en Lisboa con todas las licencias necessarias por Jorge 
Rodríguez; SOTTOMAYOR, Elói de Sá, A la felicissíma entrada de Sua Magestad en esta Ciudad de Lisboa. Por el 
Licenciado Vezino y natural desta Ciudad de Lisboa. En Lisboa. con todas las licencias necessarias. lmpresso por 
Pedro Crasbeeck (sic.) Año 1619. Vendese en casa de Martin Parra a la Misericordia; VARGAS, Iuan Serrano de, 
Coronacion de la Magestad del Rey don Felipe Tercero nuestro Seňor. Iuramento Del Serenissimo Principe de 
Espaňa su hijo. Celebrado todo en el Real Salon de Palacio, en la ciudad de Lisboa, Domingo catorce de Iulio. 
Sevilha, 1619; VARGAS y UREŇA, J. Serrano de, Entrada en publico y recibimiento grandioso de la Magestad del C. 
Rey D. FelipeIII N. S. en la insigne y leal Ciudad de Lisboa á 20 de Junio á las cuatro de la tarde. Dase cuenta del 
grandioso acompaňamiento de galeras ,navios, barcos y otros vasos, que desde Belem á Lisboa fueron con S. M. Y 
extraordinarias invenciones de pescados artificiales en el mar, muelles, arcos, hieroglificos y pinturas en el lugar en 
que desembarcó, y en Palacio. Sevilha, 1619; Recibimiento que la ciudad de Lisboa hizo á la entrada de la Catolica 
Magestad del Rey Felipe III en el dia de San Pedro y siguientes. Lisboa: Officina de Jorge Rodriguez, 1619. 
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Na sua obra, João Baptista Lavanha inclui, como referimos, gravuras 

identificativas dos Arcos: dos Mercadores ou Homens de negócios241; dos 

Oficiais da Bandeira de São Jorge242; dos Prateiros ou Ourives da prata243; dos 

Cerieiros244; dos Pintores245; dos Ourives e Lapidários246; dos Moedeiros247; dos 

                                                 

241 O autor dedica-lhe 15 páginas de descrição: “hũ Arco triunfal tam sumptuoso, & de tanta grãdeza, & magestade, 
quanto para receber tamanho Monarcha era conveniente, & necessario. Era o edificio quadrado de 60 palmos de cada 
lado delle (...) mostrava toda a obra ser lavrada de jaspes vermelhos, marmores brãcos e Ouro. Avia quatro arcos de 
50 palmos de alto cada hũ, & 25 de largo. Os quatro lados erão dedicados às quatro Virtudes, Prudĕcia, Fortaleza, 
Liberalidade, & Religião, & às quatro partes do Mundo Europa, Africa, Asia, Mundonovo chamado vulgarmente 
America. A cada hũa destas quatro virtudes acõpanhava hũ Rei de Portugal. (...) America, era esta hũa estatua de 
madeira de doze palmos de alto de perfeita escultura fingida de Marmore branco, a roupa perfilada de Ouro (como 
erão todas as outras estatuas desta grande maquina) (...) No alto desta grande machina nos quatro angulos della avia 
quatro figuras (...) Iasão, Hercules, Ulisses, & Theseo”. Cf. LAVANHA, João Baptista, Viagem da Catholica Real 
Magestade d’El Rey D. Filipe II, N. S. ao reyno de Portugal e rellação do solene recebimento que nelle se lhe fez. 
Madrid: Thomas Iunti, 1622, p. 15v e 19v. “Custou toda esta obra dezoito mil cruzados”. Cf. OLIVEIRA, Nicolau de, 
Livro das Grandezas de Lisboa. Composto pelo Padre Frey Nicolao D’Oliveyra religioso da Ordĕ da Sãctissima 
Trindade & natural da mesma Cidade. Lisboa: Jorge Rodriguez, 1620, fl. 6v. 
242 Descrito em 2 páginas: “fabrica de 63 palmos de alto, & trinta de largo, que fizerão os officiaes da bandeira de S. 
Iorge, tinha hum Arco para a serventia da rua; aos lados avia dous altos pedestaes em cujas dianterias se vião 
pintadas batalhas entre Portugueses & Mouros, sobre os pedestaes estavão duas peanhas, & sobre elas duas 
estatuas armadas (...) sobre o Arco em meio do frontispicio avia hum quadro grade, & nelle pintados os exercitos del 
Rei D. Afonso Enriquez, & dos Mouros no campo de Ourique (...) Sobre o mesmo quadro em toda a sua largura se 
levantava hũa grande peanha, & sobre ella hũa figura a Cavallo armada ao antiguo com hũa lança”. LAVANHA, 1622, 
p. 22-22v. Francisco Rodrigues Lobo, na sua descrição, confunde este com o Arco dos Douradores, referindo ainda 
que o quadro da Batalha de Ourique é “pintado al olio” e confundindo a figura de S. Jorge, no remate, como “La 
guerrera Lusitania”. Cf. LOBO, Francisco Rodrigues, Obras políticas, moraes e métricas. Lisboa: Officina Ferreyriana, 
1723, p. 681. Também Juan Sardina confunde este Arco, dizendo-o dos “Doradores”. Cf. SARDINA, Juan, Relacion 
de la Real Tragicomedia con que los Padres de la Compaňia de Iesus en su Colegio de S. Anton de Lisboa recibieron 
a la Magestad Catolica de Felipe II de Portugal, y de su entrada en este Reino, cõ lo que se se hizo en las Villas, y 
Ciudades en que entró. Lisboa: Officina de Iorge Rodriguez, 1620, p. 144. Nicolau de Oliveira identifica-o 
correctamente referindo ser  aquele “cuja bandeyra seguem todos os officiaes de ferro desta Cidade”, mas não 
menciona o seu custo. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 7. 
243 É descrito numa página: “fabricarão os Prateiros hum grande Arvore dos dezoito Reis de Portugal (…) Era o tronco 
desta Arvore de madeira prateada, & todos os ramos & folhas de fina prata com grande arte & perfeição lavradas. Os 
Reis erão estatuas do tamanho natural (...) Arrimavase este Arvore à hum rico & grande dosel, tinha aos lados duas 
mui altas pilastras com varios trofeos, & rematadas com escudos das armas Reaes de Portugal”. Cf. LAVANHA, 1622, 
p. 29. Este Arco merece por parte de Jacinto Cordeiro, uma das descrições mais completas da sua crónica, pretexto 
para referir cada uma das obras e qualidades dos reis nela representados. Cf. CORDEIRO, Jacinto, Comedia De la 
entrada del Rey en Portugal. De Jacinto Cordeiro natural de Lisboa. Dirigida ao lllustríssimo e Reverendissimo Senhor 
Bispo D. Fernáo Martins Mascarenhas Inquisidor geral de Portugal. Lisboa: Jorge Rodríguez. 1621. Refere Nicolau de 
Oliveira que “custou esta arvore com o seu ornato, mais de dous mil cruzados”. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 7v. 
244 É descrito em pouco mais de 1/2 página: “ha hũa porta que chamão do Ferro; esta tomarão os Cerieiros à sua 
conta, & com extraordinaria invenção a ornaão toda com cera branca (…) revestindo todos os membros deste edificio 
de varias flores, & frutos cõ que todo elle parecia hũa vaga & deleitosa Primavera. A estatua que ficava no alto 
representava a Deosa Flora, era grande da mesma cera lavrada”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 31v. Rodrigues Lobo não 
poupa elogios a este Arco “Mostrava ser de alabastro. / Siendo blanquissima cera, / Que con oro resplandece / Como 
si de vidrio fuera”. Referindo-se à estátua de Flora, que coroava o conjunto, diz ser “La figura mas hermosa / Que 
imaginar se pudiera”. LOBO, 1622, p. 686. Nicolau de Oliveira menciona-o como “obra muy vistosa, & curiosa”, mas 
não menciona o seu custo. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 8. 
245 Surge descrito em meia página: “era todo pintado de branco, & negro perfilado de ouro, tinha por remate a Imagem 
de vulto de S. Lucas de cor de bronze (...) sobre os dous pedestaes que carregavão sobre os capiteis das colunas, se 
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Alfaiates248; dos Ingleses249; dos Italianos250; dos Flamengos251 e dos 

                                                                                                                                                 

vião duas estatuas abronzadas, hũa dellas era a da Geometria, & a outra da Perspectiva”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 37. 
Rodrigues Lobo refere ser obra de “Los Pintores, y Escultores”. Cf. LOBO, 1622, p. 693. 
246 Descrito em 2 e ½ páginas: “Sobre hum alto pedestal se levantava hũa peanha, encima da qual arrimado à hum 
dosel de rico brocado estava a estatua del Rei D. Filipe I, em pee mui ao natural retratado ,com o trajo com que entrou 
em Lisboa o aňo de 1581. (...) sobre a cornija avia hũ pedestal alto com duas estatuas, que representavão Castella, & 
Portugal, as quaes como outro Hercules, & outro Atlante sostentavão com as mãos hum grande Globo da terra (...) 
Sobre o Globo se via a Imagem da Fé (...) era o seu vestido de Cetim branco semeado de lentilhas de ouro, os 
cabelos soltos”. Cf. LAVANHA, 1622, p.48-48v.  Rodrigues Lobo denomina este Arco como dos “Joyeros”. Cf. LOBO, 
1622, p. 694. Nicolau de Oliveira menciona o seu custo em “ao menos mil duzentos, & sincoenta cruzados”. Cf. 
OLIVEIRA, 1620, fl. 8v. 
247 Surge descrito em 1 página: “no alto avia hum quadro grande (...) Ao lado deste quadro avia dous nichos, em cada 
hum hũa estatua, ambas negras, que representavão as minas de Ouro, & Prata (...) No remate deste Arco, como se 
vee no seu debuxo, avia hũa Imagem de hum Anjo vestido de branco, hũa espada nua na mão dereita, & na esquerda 
o Escudo das armas Reaes de Portugal: era este Anjo o da guarda do Reino, que os officiaes desta casa tem por seu 
advogado, & he a insignia da sua bandeira”. LAVANHA, 1622, p. 50. Rodrigues Lobo menciona: “La orla, y la 
guarnicion / Es sobre ceda, y brocado”. Cf. LOBO, 1622, p. 694. Tal como no arco anterior Nicolau de Oliveira refere 
ter este custado “ao menos mil duzentos, & sincoenta cruzados”. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 8v. 
248 É descrito em 1 página: “fabrica de 75 palmos de alto, & 30 de largo, fundada sobre hum plintazo de pedraria de 10 
palmos. Era todo o edificio pintado de branco brunido, que fingia ser de Marfil lavrado de ouro (...) no meio avia hum 
Arco grande entre quatro maiores colunas de obra Corinthia, com os terços revestidos de excellente grutesco de meio 
relevo de cera branca á partes douradas (...) No Arco avia hum trono de seis degraos terminados nas pontas com 
doze Leões de ouro, sobre este trono avia hũa cadeira Real (...) assentado el Rei Salamão, estatua grande de cera 
branca de perfeita escultura (...) Acompanhavão este trono duas figuras de nove palmos cada hũa, erão de cera 
branca bordadas as roupas de ouro (...) Rematava esta obra sobre o frontispicio (...) a estatua da Iustiça de dez 
palmos de alto da mesma matéria”. Cf. LAVANHA, 1622, p.51v-52. Rodrigues Lobo menciona “Los Sastres que en 
esta entrada / Andaron siempre occupados / En libreas differentes, / Galas, vestidos, y ornatos. (...) Muestra ser la 
materia / De blanquissimo alabastro”. Cf. LOBO, 1622, p. 696. En Juan Sardina parece ter havido truncagem de parte 
do texto, terminando abruptamente a descrição deste arco, na passagem da página e na seguinte já decorre a 
descrição do Arco dos Familiares do Santo Oficio. Cf. SARDINA, 1620, p. 155-155v. Nicolau de Oliveira assinala o 
seu custo em “mil & quinhentos Cruzados”. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 8v. 
249 Surge descrito em 6 páginas: “Arco de duas fachadas iguaes da traça que se vê no debuxo, tinha toda a fabrica 
137 palmos de alto, & pouco mais de 50 de largo (...) no tempo del Rei D. Afonso Enriquez, na tomada de Lisboa aos 
Mouros. Esta se pintou no quadro grande que estava sobre a porta; era de 18 palmos de alto, & 31 de comprido (...) 
sobre hũa peanha estava a estatua de Lisboa, era de doze palmos de alto fingida de marmore brãco bordada a roupa 
de Ouro & perolas (...) Encima deste quadro no nicho que tinha 17 palmos de alto, & dez de comprido, estavão cinco 
estatuas (...) Sobre este nicho avia hũ pedestal grande, & sobre elle a estatua de S. Jorge”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 
23v-24. 
250 É descrito em 3 páginas: “pintado de branco, & negro representava ser todo de pedraria. Tinha este Arco hũa so 
entrada grande, sobre a qual avia hũ quadro que a occupava toda, na qual se vião pintadas duas figuras maiores do 
natural, a hũa era del Rei N. Sõr, a outra de hũa donzella que representava Italia (…) Rematavase este edificio com 
hũa Tiara Pontifical, & duas chaves (...) aos lados della avia quatro estatuas, erão de Iano, Eneas, Cesar & Otaviano 
Augusto (...) Sobre o Arco estavão as Armas de Portugal”. Cf. LAVANHA, 1622, p.32v-33. Deverá ter sido um dos que 
mais impressionou Juan Sardina que dele diz “Hizo la nacion Italiana un phantastico Arco tiumphal”. Cf. SARDINA, 
1620, p. 148. 
251 É minuciosamente descrito em 19 páginas: “hũa grande fabrica, cuja altura era de 127 palmos, a largura de toda a 
Rua que he de 65 palmos sem os soportaes, & o grosso de 25 tinha duas fachadas de hũa mesma architectura (...) 
Dos tres Arcos o do meio era de 22 palmos da largo, e de 35 de alto, & os colateraes de 10. (...) as colunas, & todas 
suas partes & ornamĕtos erão de cor de bronze, & da mesma dezasete estatuas que estavão na fachada Oriental, de 
sete até doze palmos de alto (...) [sobre o quadro principal, acima do arco central] avia outro de 17 palmos de alto, & 
12 de largo (...) sobre os dous pilares que abraçavão o quadro maior avia sobre dous pedestaes duas estatuas, era 
hũa de dez palmos, & a outra de sete, representavão à sua Magestade, & ao Principe”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 38-
39v. Também Rodrigues Lobo elogia esta obra referindo “Por seňalada en el mundo / Numerarse entre las siete”. 
LOBO, 1622, p.690. Outro dos arcos que mais impressionou Juan Sardina “levãtó su hermoso Arco la naciõ Flamĕca 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 194 

Alemães252. Este último grupo, para além de uma estrutura arquitectónica 

complexa, compôs uma série de percursos paralelos delimitados por cinquenta e 

quatro pilastras encimadas por esculturas ou pranchas de madeira pintadas com 

águias imperiais com a heráldica da Casa dos Habsburgo. Na face das pilastras 

estavam pintadas figuras, em tamanho natural, que exibiam os brasões do 

Império austríaco.  

No que parece ter sido uma excepção, também os Familiares do Santo Ofício 

ergueram um Arco de grande sumptuosidade, pelo menos, nas suas 

proporções253.  

Sem imagem, mas identificando-os no texto e descrevendo-os, são 

mencionados os Arcos: dos Corrieiros254; dos Atafoneiros255; dos Oleiros; dos 

                                                                                                                                                 

(...) Era la obra sumptuosa”. SARDINA, 1620, p. 150v. Nicolau de Oliveira refere que era “obra de muy grande artificio, 
& engenho muy subido (...) & custou este Arco quatro mil & quinhentos Cruzados”. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 8-8v. 
252 É descrito em 12 ½ páginas: “Era esta fabrica de quatro fachadas, as duas principaes ficavão para o Mar, & para a 
Cidade (...) nas duas principaes avia tres Arcos divididos com dezaseis colunas (....) O Arco do meio tinha quarenta 
palmos de alto, & os colateraes vinte. Sobre estes no espaço que ficava até igualar a altura do maior, estavão dous 
quadros de pintura de cor de bronze (....) Sobre o Arco maior (...) avia hũa taboa de 20 palmos em quadro, viasse 
nella pintadas duas grandes figuras de mulheres, hũa cõ Coroa de Rainha que se conhecia ser Espanha (...) a outra 
representava a Alemanha (...) Rematava esta fachada outra taboa redonda de outros 20 palmos de diametro, na qual 
estava descripto hũ Hemisferio da terra (...) Estava sobre esta descripção da terra hũa grãde Coroa Imperial 
sustentada das mãos de duas grandes figuras de 26 palmos cada hũa pintadas em taboas, & coroadas pelos perfis; 
era hũa da Religião (...) [a outra] o Esforço em figura de Marte”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 55-56. Este é o Arco ao qual 
Rodrigues Lobo dedica mais espaço na sua obra e, aparentemente, o que mais o impresssionou: “Quãdo el Monarca 
de Hespaňa / Tras tantos arcos triubfales / Pára junto al mas hermoso, / Rico, ilustre, altivo, y grande. (...) Era esta 
fabrica bella / La insigne, famosa, y grande / Que hizieron los generosos / Mercadores Alemanes (...) Hizieron un Arco 
triunfal, / Rico, fuerte, y admirable (...) Entre altivos pedestales (...) Tenia cada uno dellos / Con sus insignias, y trajes / 
De las tierras del Imperio / Un famoso personage. / Todos pintados al olio / Con escudos arrogantes”. Cf. LOBO, 1622, 
p. 698-699. A sumptuosidade deste arco valeu-lhe a descrição individual num livro de autor anónimo: Edificio y arco 
triumfal que los Mercadores alemanes imperiales que assisten en esta Ciudad de Lisboa hizieron, quando entró en 
ella la S. C. Y R. Magestad de Felipe III de las Espaňasy II de Portugal en 1619 a 19 de Junio. Lisboa: Pedro 
Craesbeck, 1619. Talvez aquele que mais impressionou Nicolau de Oliveira que refere ter esta obra custado “sinco mil 
novecentos & vinte Cruzados”. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 10. 
253 Não se regista a presença do Santo Ofício em nenhuma outra festa deste tipo entre a segunda metade do século 
XVI e o início do século XVIII. No próprio texto, João Baptista Lavanha refere: “os Familiares do Santo Officio da 
Inquisição de Lisboa, os quaes não sendo muitos, & não tendo obrigação para o fazer, sendo por seus privilegios 
isentos de todos os encargos, & contribuições”. Descrito em 2 ½ páginas: “hũa fabrica de tres Arcos ornados de boa 
architectura (...) arrimados à outros tres Arcos de pedraria de hũa varanda (...) Levantavasse a maquina mais que o 
telhado da varanda, & sobre os tres Arcos avia seis quadros de boa pintura”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 53.   
254 A sua descrição ocupa 1/3 de página: “Arco de altura de cinquenta palmos, & trinta de largo, tinha quatro colunas 
duas de cada parte do Arco, & entre ellas duas estatuas fingidas de marmore branco, hũa da Fortaleza, & outra da 
Prudencia (…) [o] vitorioso Rey D. Afonso Enriquez, o qual armado se representava em hũ nicho q. ficava sobre a 
cornija, & no frontispicio estavão as armas de Portugal”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 29v. Rodrigues Lobo refere serem as 
duas estátuas das Virtudes “de bulto” e que “Un quadro se forma encima Que del frontespicio nasce, Do estava El 
Rey Don Alfonso”. Outro aspecto interessante é que esta obra foi financiada por “Los pocos guarnicioneros, Pero 
buenos officiales”. Cf. LOBO, 1622, p. 683. 
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Sapateiros256; dos Esparteiros257; dos Pasteleiros258; dos Pedreiros e 

Carpinteiros259 e dos Tanoeiros260. De entre uma série de esculturas presentes 

ao longo do percurso, uma representava o Ofício da Bandeira de São Miguel261. 

                                                                                                                                                 

255 Tal como a anterior, esta descrição ocupa 1/3 página: “entre quatro colunas revestidas, com lavores de cera 
branca, à parte douradas; puserão sobre hum estrado de quatro degraos hũa estatua de sua Magestade assentado 
em hũa cadeira arrimada à hum dossel de tela; encima da cornija avia hũa grande peanha sobre a qual estava a 
Imagen de N. Senhora do Desterro com S. Ioseph, por ser insignia da bandeira dos Atafoneiros  (…) aos lados dous 
Anjos; estatuas todas ricamente vestidas, & detras da Imagem de N. Senhora avia hũa alta Palmeira. Sobre outras 
duas peanhas que carregavão sobre as colunas avia outras duas figuras, hũa da Providencia, & outra da Vigilancia”. 
Cf. LAVANHA, 1622, p.29v. De acordo com Rodrigues Lobo, este Arco era “En altura semejante A este, mas muy mas 
rico [que o dos Correeiros]”. Cf. LOBO, 1622, p. 683. 
256 É descrito em meia página: “hũa representação da tomada de Lisboa, fingiãose os muros do seu Castello, & aporta 
por donde ella foi entrada (…) Estava à estatua deste esforçado fidalgo [Martim Moniz] (...) armado à mesma porta 
(....) No alto avia hum quadro de mui boa pintura da conquista de Lisboa, aos dous lados duas Imagĕs de vulto dos 
Santos Martyres Crespim, & Crespiniano, advogados dos çapateiros”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 30v. Rodrigues Lobo 
fornece mais dados: “el arco tiene dos cuerpos, / Quatro columnas Corinthias / Sustentavan el primero (...) Cargava 
encima del Arco / Un quadro muy grande y bueno, / Do estava pintado al olio / De mano de buen maestro (...) Por 
encima deste arco / Se formava el otro cuerpo”. LOBO, 1622, p. 685. Nicolau de Oliveira menciona-o, explicando a 
escolha do tema porque “el Rey Dom Afonço Henriques tomou esta Cidade aos Mouros dia de S. Crispim, & 
Crispiniano [patronos dos sapateiros], a vinte & sinco dias do mez de Octubro de mil cento & quarenta & sete annos”, 
mas não refere o seu custo. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 8. 
257 É descrito num ¼ de página: “ornado cõ quatro colunas Corintias cõ os terços de boa talha, nos angulos do Arco 
avia dous simulacros, dos Rios Tejo, & Gange (…) Encima da cornija estava a estatua de sua Magestade metida em 
hũ nicho, aos lados dous quadros (...) no tampano as armas Reaes de Portugal sostentadas de dous anjos”. Cf. 
LAVANHA, 1622, p. 35. Rodrigues Lobo descreve os Rios: “Sobre el friso dos pilastras / En cuyo assiento se estrivan / 
Dos viejos de largas canas / Que con el busto autorizan. / Coronado uno de Palma, / Otro de Laurel, y Oliva, / 
Vertiendo de oscuras urnas / Corrientes de plata fina”. Cf. LOBO, p.692. Gregorio San Martin refere para este arco: 
“Repararon en su artesis altura / Del Chino astuto las colores varias / De brocados alfombras la hermosura, / Telas, 
sedas alfin trasordinarias: / Del Indio colchas biombos en pintura, / Y las tapisserias ordinarias, / El pavellon la gala, 
que es mas rica / Que para fiesta tal el noble aplica”.Cf. SÃO MARTINHO, Gregório de, El Triumpho más famoso que 
hizo Lisboa a la entrada del Rey Don Phelippe Tercero d’España y Segundo de Portugal. Dirigido a los Ilustres 
Señores deste Reyno. Lisboa: Pedro Craesbeeck. 1624, p. 85. 
258 Surge descrito num ¼ de página: “Arco abraçado de duas grãdes pilastras, entre ellas, & sobre o Arco avia hũ 
quadro de 20 palmos de comprido, (que era toda a largura do Arco), & dez de alto, no qual estava de boa pintura, o 
banquete milagroso que Christo fez no deserto (…) Encima deste quadro, & da cornija, sobre tres peanhas avia tres 
estatuas da Esperança, Caridade, & Fortaleza”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 35. Rodrigues Lobo refere que o quadro 
“Estava pintado a fresco” e que “el seňor San Marçal / Que en Lisboa es Patron dellos”. Cf. LOBO, 1622, p. 689. Há 
alguma discrepância nesta descrição comparando-a com Lavanha, pois este diz integrarem este Arco as estátuas da 
Força, Esperança e Caridade, quando Lobo menciona as imagens da Justiça e da Misericórdia. Estas são também as 
figuras que Juan Sardina descreve integrarem este arco “El arco era de serapanel, y sobre las primeras colũnas en el 
friso avia 2 pedestales cõ 2 figuras, Misericordia y Iusticia”. Cf. SARDINA, 1620, p. 149v. 
259 A descrição ocupa 1/3 página: “fingido de pedraria, & jaspes de diferentes cores: no alto avia hum quadro grande 
(...) Por remate deste quadro encima de seu frontispicio estava a Imagem de S. Ioseph (...) em dous pedestaes 
colateraes do quadro, os dous Santos padroeiros de Lisboa, S. Vicente, & S. Antonio”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 50v. 
Rodrigues Lobo introduz um curioso comentário acerca deste Arco “Canteros, y Carpinteros / Porque la ganancia 
obliguen / En despesa de honra propria / Lo que en las agenas sirven. / Hizieron un triunfal arco, / Que puesto que no 
compite / Con los de mayor grandeza / No fue de los mas humildes”. Cf. LOBO, 1622, p. 695. Sardina acrescenta 
mais informações que Lavanha, referindo nomeadamente a presença de quatro das Artes Liberais e doze figuras, não 
identificadas, mas omite a presença dos Santos José, António e Vicente, que já Rodrigues Lobo também não referira. 
Cf. SARDINA, 1620, p. 154v. 
260 Descrito ¼ página:“Arco que occupava toda a entrada da Rua [dos Tanoeiros] (…) no frontispicio estavão as armas 
de Portugal, & nos remates as tres virtudes Theologaes com seus ordinarios simbolos. Puserão mais na Tanoaria hũa 
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Para além destes arcos, João Baptista Lavanha vai mencionando outros, sem 

muitas vezes indicar a que ofícios corresponderiam, ainda que, por vezes, a 

descrição de Francisco Rodrigues Lobo permita identificar os seus responsáveis. 

São disso exemplo: o Arco junto à igreja da Madalena262, identificado como 

sendo dos Curtidores263, as cinco “representações” nas ruas que convergiam 

para a Rua Nova264 (uma portada na Rua do Poço da Fotea, associada aos 

Barreteiros265; um teatro no Beco dos Seguros, da responsabilidade dos que 

davam pousada266; uma fachada na Rua da Chamusca, ligada aos que alugam 

“costales” ou de “los saqueros”267; e uma na Rua de Mataporcos, produzida 

                                                                                                                                                 

estatua da Abundancia (...) & o carro dos Tanoeiros”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 52. Rodrigues Lobo refere “Todo es obra 
de pintura / Con el relieve fingido” e descreve uma estrutura que é omitida por Lavanha (a menos que seja o carro que 
este menciona integrava a procissão do Corpus Christi) “Fabricaron un Castillo / O torre de linda forma, / Y de 
agradable artificio. / Estan sinco, ó seis cuberos / Pigmeos de palmos sinco / Que trabajan variamente / En las obras 
de su officio. / Meneando sus toneles. / Batiendo con sus martillos / Lo hazen tan al natural / Que representan ser 
bivos”. Cf. LOBO, 1622, p. 697. 
261 Surge descrita em 1/2 página: “Na pequena praça do Pelourinho velho havia hũa  representação de doze Cidades 
principaes do Reino de Portugal, (...) sobre hũ alto pedestal estava a Imagĕ de S. Miguel mui ricamente vestido (...) As 
estatuas das Cidades erão maiores do natural fingidas de marmore branco perfiladas as roupas de ouro (...) estavão 
sobre pedestaes de jaspe vermelho de nove palmos de alto”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 22v. Rodrigues Lobo refere ser 
esta obra de “los cordoneros, Libreros, y los que labran Conservas, y confituras”. Cf. LOBO, 1623, p. 682 . Também 
Juan Sardina refere ser esta “Obra de los Libreros, y Cordoneros”. Cf. SARDINA, 1620, p. 144. 
262 Próximo da estrutura da Irmandade dos sapateiros “No topo da Padaria na entrada da Rua que sobe da Igreja da 
Madalena, avia hũ Arco de boa architectura, & bĕ pintado”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 30v. 
263 “Hasta la esquina del Templo / De la Santa Madalena. / Un simple muy bien formado / Con las Armas Portuguesas 
/ En un escudo arrogante / Sin otra figura, ó letra. / Las columnas son de marmol, / Y de jaspe algunas piedras / Con 
muchos filetes de oro / Que adornan a todas ellas. / Obras de los Cortidores / Que aunque humilde, representa / El 
deseo de agradar / A la Magestad suprema”. Cf. LOBO, 1622, p.685. Esta atribuição é confirmada por Juan Sardina. 
Cf. SARDINA, 1620, p. 147v. 
264 Ainda que Lavanha só descreva quatro estruturas: “No lado dereito da Rua nova saem cinco Ruas, em cujas bocas 
fizerão officiaes varias representações; na primeira dellas avia hũa portada na qual se via hũ Leão, & hum Pelicano”. 
LAVANHA, 1622, p.35. Esta primeira estrutura, em rua não identificada, é a única que não vem mencionada na 
descrição de Rodrigues Lobo e uma das três que Juan Sardina também não descreve. Gregorio San Martin e Jacinto 
Cordeiro referem a estrutura, mas não mencionam quem a mandou erigir. Cf. SÃO MARTINHO, 1624, p. 82-82v, e 
CORDEIRO, 1621, p. 19v.  
265 “na entrada do Poço da Foteya, era hum Arco guarnecido de differentes sedas bordadas cõ lavores de cera branca 
à partes dourada, tinha no alto hum quadro, & nelle hũ Emblema, cujo corpo era hum Sol de Ouro (....) aos quaes hũa 
Aguia Real no seu ninho provava seus filhinhos”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 36. Rodrigues Lobo refere que esta obra 
“Hizieron los boneteros / Esta obra de oro, y de ceda, / Como aquelles que las hazen / Para andar en las cabeças”. 
LOBO, 1622, p. 689. Juan Sardina confirma ser este arco da responsabilidade dos “boneteros”, “Era este arco, y 
fabrica, revestida toda de sedas de varios colores, com filetes, perfiletes, y passamanos de oro angostosos, y anchos, 
que le davan muchissima gracia”. Cf. SARDINA, 1620, p. 149. 
266 “Na boca da segunda Rua avia outra portada bem armada, representavasse nella a entrada que Iacob fez na 
Palestina (....) estavão muitos em hum teatro ricamente vestidos”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 35v. Na sua descrição 
Rodrigues Lobo refere: “Para el qual dieron tributo / Los que suelen dar posadas / Dentro, y fuera de los muros” 
LOBO, 1622, p. 688. Juan Sardina refere ser um “Arco de los que dan camas”. Cf. SARDINA, 1620, p. 148v. 
267 Ainda que Lavanha não identifique a rua, menciona o conjunto: “Em hũs de graos desta portada avia muitos 
mininos que representavão os Reinos da Coroa de Espanha ”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 35v. Rodrigues Lobo é mais 
detalhado nas informações: “En la entrada que se sigue / De otra calleja pequeňa / Que nombran de la chamissa. (....) 
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pelos Fundidores268); a fachada do Chafariz da Rua Nova financiada pelos 

Taberneiros269 e o Arco “antigo do Almazen”, produção dos Biscoiteiros270.  

A descrição de Francisco Rodrigues Lobo, para além destes e de identificar 

alguns dos que João Baptista Lavanha deixara anónimos, acrescenta ainda a 

descrição de mais três Arcos: dos Seleiros ou fabricantes de arreios271; dos 

Anzoleiros272 e dos Calceteiros273. 

                                                                                                                                                 

Es una bella fachada / Que en el ancho de la puerta (...) Sobre quadradas columnas / En justa distancia puestas / 
Tiene diez y seis escudos / Colgados en medio dellas. De las Provincias de Hespaňa”. Cf. LOBO, 1622, p. 689. Juan 
Sardina refere ser o “Arco de los Saqueros” e “tenia 16 figuras, con las armas de los 16 Reynos que tiene en Espaňa”. 
Cf. SARDINA, 1620, p. 149v. Gregorio San Martin refere a estrutura, mas não menciona quem a mandou erigir. Cf. 
SÃO MARTINHO, 1624, p. 82-82v. 
268 “Outro Arco se fez na boca da Rua de mataporcos, nos remates de seu frontispicio estavão as estatuas das tres 
virtudes Fé, Esperança, & Caridade ”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 36v. De acordo com Rodrigues Lobo, este Arco foi 
erguido a expensas dos fundidores: “Al beco de matapuercos / Hizieron los fundidores / De virtudes otro empleo. / Un 
Arco de obra Corinthia / De dos columnas en medio (...) Tres peaňas sobre el friso / Altas, que sirven de assiento / A 
tres figuras de marmol / De muy venerable aspecto”. Cf. LOBO, 1622, p. 690. Sardina confirma também ser dos 
fundidores. Cf. SARDINA, 1620, p. 149v. 
269 “cuberto com hũa grande, & bem traçada fachada de Architectura, que occupava todo; tinha tres Arcos (...) o do 
meio cerrado, & sobre elle hum quadro grande em que estava pintada a figura de Lisboa (...) nos remates estavão 
quatro estatuas de quatro virtudes, Fé, Esperança, Caridade, & Prudencia, & entre as colunas desta fachada outras 
quatro figuras dos Reis de Portugal”. Cf. LAVANHA, 1622, p.37. Rodrigues Lobo identifica este como obra dos 
taberneiros: “Esta fue la vez primera, / Si memoria no me falta / Qui hizieron los taberneros / Fundamento sobre el 
agua. (...) llaman el Chafaris / En la lengua Lusitana / En todo el sitio que occupa”. Também aqui o autor refere uma 
interpretação diversa de Lavanha, em relação à alegoria de Lisboa, que interpreta como a Liberalidade. Cf. LOBO, 
1622, p. 692. Sardina refere “Estava en la fuente y estanque que sirve de dar de bever a los cavallos, y de que tiene 
su nombre (...)”. Tal como Rodrigues Lobo identifica a figura central  “(...) En el quadro del medio del segundo cuerpo 
del Arco estava la Liberalidad”. Cf. SARDINA, 1620, p. 151v. 
270 Descrito em 2 linhas “Seguiasse logo o Arco antigo de Almazem, que he dos muros da Cidade revestido com 
varias telas, & sedas, pelo qual passou sua Magestade para o Paço”. Cf. LAVANHA, 1622, p. 52. Rodrigues Lobo 
fornece mais informações: “Hizieron los biscocheros / Armar de tapizes finos / Afforando todo el techo / De 
paramientos muy lindos / De cedas de varias suertes, / Y con passamanos ricos (...) Y passando aquesta entrada / Se 
le offresce al gran Phelippo / La de su Capilla Real”. Cf. LOBO, 1622, p. 697. Este é um dos três arcos que não surge 
mencionado por Juan Sardina. 
271 “Uno de los mas humildes / En una calleja chica / Que dizen de S. Julian / Por ter su Iglesia vesina. / Hizieron los 
arrieros (…) En sus pilastras sobidas, / Y en los chapiteles dellas / Angeles con ropas ricas / Cada qual tiene un 
pendon / De la venturosa insignia / Del reyno de Portugal / Sin otra letra, ó divisa. / Rematavase la puerta / Que jaspe, 
y marmol fingia / En un piramide hermoso / Con un globo de oro encima”. Cf. LOBO, 1622, p. 692. Juan Sardina 
também menciona este “arco que levantaron los arrieros. Tenia de alto hasta 30 palmos, obra Dorica, con dos 
columnas sobre sus pilastras, y en los capiteles de ambas partes estavan dos Angeles con dos pendones, y las armas 
Reales en ellos, rematavase en un hermoso pyramide, y en lo mas alto del estava un globo dorado”. Cf. SARDINA, 
1620, p. 150v. 
272 “En una estrecha calleja / Que a esta luego se sigue. / Que por vulgar tradicion / De Gaspar das Naos se dize. (…) 
Los que hacen corbos anzuelos, / Y los que agujas subtiles, / Hizieron Arco triunfal / No indigno de referirse, Era la 
obra de pintura  (…) Adonde se cierra el arco / Está sobre asiento firme / De una labrada peaňa / La figura mas felice. 
/ Representa la Vitoria / Con una palma sublime”. Cf. LOBO, 1622, p. 695. Sardina também o descreve “un Arco 
Triumphal, que offrecian a su Magestad los officiales que hazen agujas y ançuelos en esta Ciudad (...) constava de 
dos columnas Toscanas, con todos los miembros, y perfecciones de architectura, segun su orden. Era obra de pintura. 
En el fecho las armas Reales, y sobre el en la cornija, en medio del frontispicio una peaňa y en ella una figura, con 
una palma en la mano, y una corona de laurel representava la victoria”. Cf. SARDINA, 1620, p. 154. 
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De todas as estruturas presentes nesta cerimónia, a descrição de Lavanha do 

Arco dos oleiros deverá ser aquela que mais tem vindo a ser repetida, de todas 

as estruturas presentes nesta cerimónia. É uma caracterização que ocupa pouco 

mais de uma página, que aqui transcrevemos na íntegra274: “Adiante deste Arco 

[dos atafoneiros, descrito antes, na obra] ha hũa pequena praça, na qual vem à 

parar a Padaria, Rua por dõde sua Magestade subio para a See, ao pee da 

mesma Padaria sae a Rua da Misericordia, em cuja entrada fizerão os Oleiros 

sua representação; era de hum Arco pelo qual se servia a Rua entre dous altos, 

& largos pedestaes, sobre os quaes em duas peanhas estavão as Imagĕs de 

vulto das Santas Iusta & Rufina, mui bem ornadas cõ seus vasos de barro nas 

mãos, & entre ellas levantada hũa torre sobre o Arco, insignia que com as 

Santas tem a bandeira destes officiaes; nas ameas do primeiro andar da torre 

havia hũa tarja sostentada de dous mininos, na qual estava escrita esta oitava 

fallando com sua Magestade.  

Inda que tem de barro os fundamentos  

Esta torre alterosa, & levantada  

Não teme a força de contrarios ventos  

Por vos nestas colunas sustentada  

Obra que arrima à vos os pensamentos  

Não pode facilmente ser quebrada,  

E o forte mais soberbo, & mais bizarro  

Contra o vosso poder será de barro.  

Em dous quadros que ficavão nos pedestaes, no da mão dereita estava pintada 

a Natureza coroada de flores; tinha em hũa mão hũ vaso de barro vermelho, & 

da outra lhe pegava hum homĕ meio saido da terra, que significava o barro, no 

pee estava este quarteto.  

Para demonstração de mór grandeza  

                                                                                                                                                 

273 “Quando entran a la calçada / Que dizen de San Francisco / Se muestra un arco muy breve (…) Era de pintura rasa 
(...) Tenia sus traspilares, / Y en rasgado frontispicio, / Las armas de Portugal / Sin tra letra, ó sentido. / Obra de los 
Calceteros”. Cf. LOBO, 1622, p. 697. Um dos três arcos que não é mencionado por Juan Sardina. 
274 Optámos pela transcrição integral desta e das várias descrições relativas a este arco, por se tratar de um elemento 
central na argumentação que nos propomos realizar, preferindo este método à análise parcelar dos conteúdos. 
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Na perfeição da terra que pisais 

 Até o barro humilde dá sinais  

De quanto a quiz honrar a natureza.  

Encima deste quadro avia outro pequeno com hum Emblema cujo corpo era de 

duas mãos cheas de agoa, aludiendo à que o rustico lavrador offereceo nellas a 

Xerxes, dezia a letra.  

ET TIBI PRVRIOR, ET PVLCHRIOR.  

PARA VOS MAIS PURA, & MAIS FERMOSA.  

Noutro quadro da mão esquerda estava pintada a Arte; à seus pees varios 

instrumentos mecanicos, & entre elles hũvaso de porcelana da que se faz em 

Lisboa contrafeita da China, ao pee desta avia estoutro quarteto. 

Aqui Monarca excelso soberano  

Vos offerece a Arte peregrina  

Fabricado no Reino Lusitano,  

O que antes nos vendeu tam caro a China.   

Encima do quadro pequeno avia outro Emblema, era hũa Nao da India da qual 

se descarregavão barças de porcelana da China, & outros Navios estrangeiros 

que carregavão da nossa, & outros que ja carregados della, saião do Porto; era 

a letra deste Emblema.  

ET NOSTRA PERERRANT.  

TAMBEM AS NOSSAS VÃO A VARIAS REGIÕES.  

Rematavase a torre com hũa estatua de hum Anjo, que tinha na mão o escudo 

das armas de Portugal.275 

 

Complementar desta, é a descrição que Francisco Rodrigues Lobo nos deixou 

da mesma estrutura: 

“Dende la esquina a los postes, 

Do empieça la Padaria 

Se muestra una grande torre. 

Quarenta palmos de planta 

                                                 

275 Cf. LAVANHA, 1622, p. 29v-30. 
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Tiene en sus lados conformes, 

Mas de sessenta de altura 

Con remate, y guarniciones. 

En la cumbre mas altiva 

de la medida de un hombre 

Se mira un Angel luziente 

Que un grande escudo descoje. 

Dea las Armas Portuguesas 

Con metales, y colores, 

Escudos, Orla, Castillos, 

Corona, y Sierpe de bronze. 

Poco abaxo deste cuerpo 

Dos pedestales conformes 

En anchura se levantan 

A los lados de la torre. 

Sobre ellos que son obrados 

De piedras de mil colores, 

Las Santas Justa, y Rufina 

Estan bellas como soles. 

En mediouna grande tarja 

En que a Phelippo proponen 

Su antiguedad, y nobleza 

Desta empresa los Autores. 

Es obraa de los Olleros, 

Que su arte, y su renombre 

A la mas clara nobleza 

La prefieren, y anteponen, 

Y ansi muestran que de barro 

Hizo Dios al primer hombre, 

Dando la palma a su officio 

Como si empeçara entonces, 
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Y tras este pensamiento 

Con empresas, y tenciones, 

Que a la misma proficion 

Engrandecen, y hazen noble. 

Cuentan de naturaleza, 

Y arte infinitos primores 

En los vasos de Lisboa 

Que oy llevan por todo el Orbe. 

Los unos por su fineza, 

Los otros por sus olores, 

Que obligan injustamente 

Appetitos de la Corte.”276. 

 

Também cuidadosa é a descrição que deste Arco fez Juan Sardina277, que 

refere: “Levantaron los Olleros un Arco triunphal en forma de una torre, que es la 

insignia de sus dos santas Iusta y Rufina; estava en la entrada de la calle q. va a 

la Misericordia, tenia mas de quarĕta palmos de ancho, y de alto mas de 

sesenta: por remate en lo mas alto del arco un Angel con el escudo de las 

Quinas Portuguesas. Y de una parte y otra del cuerpo del medio, sobre que 

queda va el Angel estavan las dos santas Iusta y Rufina en dos hermosos 

pedestales, y en el medio un tarjon grande que sustentavan dos niňos, en que 

estava la dedicatoria a su Magestad; y lo demas de la obra estava adornado de 

hieroglificos, y empresas acomodadas a su officio. Como eran Dios haziendo el 

hombre, la naturaleza formando varios vasos, y el arte figuras, con otras 

semejantes, y letras muy al proposito. La fabrica fingia jaspes, y piedras de 

colores a lo natural”278. 

 

                                                 

276 Cf. LOBO, 1622, p. 684. 
277 Este é, talvez, de todos os cronistas o que mais informação fornece acerca das medidas das construções 
presentes nesta celebração. 
278 Cf. SARDINA, 1620, p. 147. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 202 

Mais sucinta, uma descrição de Gregorio de San Martin refere, nos cantos 218 a 

221:  

“No muy lexos está una chica plaça 

Que confinando llega a Paderia 

En distancia de una y otra casa 

De los nobles Oleros se vehia: 

Sumptuosidad bellissima en traça 

Que la Torre del Oro aparecia, 

Con muestra tan gallarda, y peregrina 

Do estava Santa Iusta, y Rufina. 

 

Tenian las dos Santas gloriosas 

Dos jarros en las sus dichosas manos, 

Ellas de vulto muy aparatosas 

Con donayres del cielo soberanos: 

Entre subtiles trassas ingeniosas 

Que cifra son del mundo Lusitanos, 

Tenia en Portuguez aquesta octava 

Que por curiosidad se declarava. 

 

Inda que tem de barro os fundamentos 

Esta torre alterosa, y levantada, 

Não teme a força de contrarios ventos, 

Por vos nestas colunas sustentada: 

Obra que arrima a vós os pensamentos 

Não póde facilemente ser quebrada, 

E o soberbo forte, e mais bisarro, 

Contra o vosso poder será de barro. 

 

Despues que un largo rato le miraron 
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Otras grandiosidades se vehian”. 279 

 

Outro relator, Jacinto Cordeiro, ainda que menos elogioso, refere também o Arco 

dos oleiros: “A delante se miraba, una maquina exsesiva con una torre 

estupenda de obra no muy peregrina pero bastante, y tambien que dava por 

perspectiva en lo alto desta Calle que llaman la Paderia”280. 

 

Por vezes, as descrições são tão sucintas que omitem a maioria dos Arcos, 

referindo aqueles que eram considerados os mais sumptuosos, tal como ocorre 

com Francisco de Arce que não descreve a estrutura dos oleiros281. Já Frei 

Nicolau de Oliveira, também ele breve na sua descrição, pois só menciona onze 

arcos282, refere que aqueles que não assinalava no seu texto são “de pouca 

consideraçaõ, mas muyto pera ver, & notar as tenções com que se fizeraõ, assi 

estes, como outros muitos, que fizeraõ os officiaes de cada hum dos officios em 

todas as entradas das ruas”283. E adiante repete “avendo tanto que ver nestes 

Arcos, & em outros muitos (de que, como acima digo, naõ faço mençaõ, por naõ 

serem de tanta importãncia, como os de que faço memoria)”284. Entre aqueles 

que estavam na categoria de serem de “pouca consideraçaõ” ou “por naõ serem 

de tanta importãncia”, para Oliveira, contava-se o arco dos oleiros. 

 

A partir das diversas descrições e justapondo grande parte dos elementos 

presentes nas imagens fornecidas por Lavanha, propomos uma reconstituição 

do que poderia ter sido a estrutura erguida pelos oleiros nas celebrações de 

                                                 

279 Cf. SÃO MARTINHO, 1624, p. 77-77v. 
280 Cf. CORDEIRO, 1621, p. 19.  
281 Cf. ARCE, Francisco de, Fiestas Reales de Lisboa, desde que El Rey nuestro seňor entrò, hasta que saliu. Lisboa: 
Iorge Rodriguez, 1619. 
282 Este autor menciona os arcos: dos Homens de negócios, dos ourives da prata, dos ourives do ouro, dos 
moedeiros, dos alfaiates, dos flamengos e dos alemães, (dos quais menciona o custo) e dos da Bandeira de São 
Jorge, dos sapateiros, dos cerieiros e dos ingleses (sem referir o seu custo). 
283 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 8. 
284 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 10. 
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1619 (cf. Fot. 9), de modo a ponderar o motivo pelo qual foi esta preterida face a 

outras, imortalizadas em gravura285.  

 
Fot. 9. Proposta de montagem do”Arco dos oleiros”, em 1619, aquando da entrada de Filipe II de Portugal em Lisboa. 

Os elementos que integram este conjunto foram retirados, na sua maioria, dos outros Arcos presentes, de que se 
conhecem gravuras. Autoria Alexandre Pais. 

 
Conforme se pode constatar, tanto nesta reconstituição como já antes na que foi 

erguida em 1580, não estamos perante “arcos”, mas estruturas arquitectónicas 

de vulto que não permitiam a passagem por baixo delas. A terminologia “arco”, 

ainda que pareça remeter para uma construção que integra um vão, através do 

qual pode eventualmente existir uma passagem, foi usada de modo muito livre 

na descrição destes acontecimentos, sendo disso exemplo, entre outros, a 

estrutura dos ourives da prata, também em 1619, ou a que os ourives do ouro 

ergueram, mais tarde, em 1687. 

 

A riquíssima simbologia presente neste acontecimento, associada à situação 

política e social que então se vivia em Portugal, tornam-no um excelente 

indicador do modo como o domínio filipino era então encarado286. Ainda que não 

                                                 

285 Uma questão a que voltaremos no capítulo IV prende-se com o recurso à emblemática nestas manifestações, e ao 
modo como ela encontrou caminho para a produção de azulejos, mas também de objectos de faiança produzidos em 
Portugal neste período, aspecto até agora praticamente ignorado por todos os que ao tema da cerâmica se têm 
dedicado. Muitas imagens, e mesmo algumas formas adoptadas em garrafas antropomórficas, por exemplo, reflectem 
esta cultura simbólica cujos significados não escapariam à principal clientela a que se destinariam. 
286 “Não há dúvida de que a oposição ao Portugal dos Filipes também podia expressar-se em imagens, ainda que para 
tal não fosse necessário esperar pelo ano de 1640”. Cf. BOUZA ÁLVAREZ, 2000, p. 93. 
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pretendamos aqui analisar de modo exaustivo estes elementos, no entanto, a 

sua compreensão permite-nos, no entanto, para além de aferir melhor da 

mensagem subjacente à construção dos oleiros, interpretá-la num âmbito mais 

alargado e compreender melhor a força económica que estes haviam alcançado 

face aos outros ofícios. 

 

Com a excepção dos “saqueros”, cuja estrutura incluía trinta e seis figuras que 

sustinham outros tantos escudos das províncias de Espanha, ou dos 

bandoleiros, que coroaram a sua com as “armas reates”, em termos heráldicos 

foi o escudo de Portugal a dominar grande parte das construções que serviram 

para a recepção a Filipe II de Portugal. Foram exemplo os arcos dos moedeiros, 

correeiros, tanoeiros, curtidores “em um escudo arrogante”, fabricantes de 

arreios, calceteiros e oleiros. Em alguns destes casos, o símbolo do reino 

português era sustido por anjos custódios, o que acentuava o carácter identitário 

da representação, como ocorreu no que se referia aos moedeiros, aos 

fabricantes de arreios e aos oleiros, a que se associava um certo desígnio 

nacionalista, na presença da entidade “vigilante protectora do Reino”287. Nessa 

mesma óptica, uma série de outras estruturas enalteciam a casa real 

portuguesa, sendo o caso mais evidente a “árvore” dos prateiros – com a 

genealogia régia nacional, ainda que rematada por uma representação de Filipe 

I de Portugal288 –, mas com outros exemplos que visavam acentuar a grandeza 

de alguns dos monarcas lusos, patente nas estruturas dos mercadores e na dos 

taberneiros, sendo que, em ambos, dos quatro reis portugueses presentes 

estivesse sempre a imagem de Filipe I – e não do II – de Portugal. É, no entanto, 

nas representações de batalhas levadas a cabo pelo fundador do reino, D. 

Afonso Henriques, que a aparente afirmação identitária assume um carácter 

mais evidente. Este é visível nas estruturas erguidas pelos mercadores, pelos 

                                                 

287 Cf. MARQUES, 1989, vol. I, p. 130. 
288 A presença do antecessor de Filipe II de Portugal prendia-se com a necessidade de “acautelar a recepção a Filipe 
III [de Espanha, II de Portugal] por parte do povo, lembrando que ele é rei por direito em virtude de ser natural «naõ só 
por sucessaõ, mas pela muyta parte, que este Reyno tem em seu Real Sangue»”. Esta frase surgia no Sermam em 
acçam de graças... proferido pelo dominicano Fr. Simão da Luz na recepção ao monarca, junto à Sé, indiciando a 
inquietação latente na população. Cf. MARQUES, 1986, p. 237. 
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correeiros e pelos oficiais da Bandeira de São Jorge, onde são representadas 

“batalhas entre Portugueses & Mouros” e a batalha de Ourique, e na dos 

sapateiros que integra uma imagem da tomada de Lisboa).  

Numa orientação oposta, já associada ao enaltecimento da dinastia filipina, para 

além das estátuas de Filipe I de Portugal, que acompanhavam reis portugueses 

– nas já referidas estruturas dos prateiros, mercadores e taberneiros –, este 

surgia isolado somente no arco dos ourives e lapidários.  

Do rei que entrava na cidade e ao qual se destinava o triunfo, Filipe II de 

Portugal, só dois arcos de ofícios incluíam imagens suas: o dossel dos 

atafoneiros e o arco dos esparteiros. A figura de “Jacob entrando na Palestina”, 

representada na estrutura daqueles que davam pousada, procurava estabelecer 

uma prefiguração entre esta figura bíblica e o rei que então desfilava em Lisboa, 

sendo esta cidade entendida aqui, num contexto iconológico, como a “Terra 

Prometida”289. A fraca representatividade de Filipe II de Portugal na iconografia 

dos arcos então erguidos estaria associada a algum descrédito face ao 

monarca, patente em manifestações de uma certa contestação que ocorria em 

simultâneo com a sua entrada290. 

 

Também interessante é o modo como as nações estrangeiras escolheram 

homenagear o monarca: os ingleses, entre outras, apresentavam a tomada de 

Lisboa por D. Afonso Henriques291; os italianos ostentavam uma imagem de 

Filipe II, mas eram as armas de Portugal que surgiam no remate do arco; os 

flamengos, mais alinhados politicamente com a coroa espanhola, apresentavam 

as figuras do rei e do príncipe que ia ser coroado herdeiro do território.  

                                                 

289 “Apesar de não terem visitado Lisboa, os Filipes podiam certamente ler sobre ela, já que a cidade há muito andava 
nas prensas dos tipógrafos”. Diversas obras estabeleciam comparações como “o Libro primero del espejo del 
príncipe cristiano, de Francisco de Monzón, este último na sua editio princeps de 1544, que contava com uma 
importante comparação entre Lisboa e Jerusalém”. Cf. BOUZA ÁLVAREZ, 2000, p. 165. 
290 De acordo com Fernando Bouza Álvarez “uma pequena multidão de pasquins (...) entre outras coisas, o acusavam 
de não ser «molher neim home, senão figura que come»”. Cf. BOUZA ÁLVAREZ, 2000, p. 35. 
291 “esta posição de destaque dada aos ingleses se destinava a recordar ao rei que o pretendente ilegítimo D. António 
(prior do Crato) conseguira com os Ingleses, em 1580, uma aliança que contestava a candidatura de Filipe II [de 
Espanha, Iº de Portugal]. Outras alusões à importância da ilegitimidade na história dinástica do País eram sublinhadas 
nas cenas representadas no interior do arco dos mercadores ”.Cf. KUBLER, George, A arquitectura portuguesa chã. 
Lisboa: Nova Vega, 2005, p.138. 
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Com estas imagens é patente que a dimensão política e simbólica desta festa foi 

muito mais complexa e potenciadora de uma mensagem nacionalista do que 

aquela que ocorrera em 1580, nas construções erguidas para celebrar a entrada 

de Filipe I292. De certa forma, à luz das construções de 1619, a já mencionada 

dança de Corpus Christi que os oleiros do Porto apresentaram em 1621, onde 

era representada a “Fuga para o Egipto”, parece assim menos incoerente 

enquanto imagem do exílio da legitimidade do poder nacional293.  

 

Dentro deste espírito importa também analisar o arco que os oleiros ergueram 

para receber o rei de Portugal, em 1619. Para além da figura do Anjo custódio 

sustendo as armas nacionais, que coroava o conjunto, interessa perceber o 

sentido da quadra “Aqui Monarca excelso soberano / Vos offerece a Arte 

peregrina / Fabricado no Reino Lusitano, / O que antes nos vendeu tam caro a 

China”. A escolha do substantivo “peregrina” para além de querer indicar o 

carácter excepcional, raro, desta manifestação e da sua exportação294, 

procurava destaca-la do que se fazia então noutras regiões hispânicas, como 

Talavera. O sucesso da produção nacional estava assinalado de forma 

incontestável na frase “Também as nossas vão a várias regiões”, demonstrando 

uma exportação florescente, tal como Filipe I incentivara quando em 1576 

                                                 

292 Essa inflexão já se podia sentir no arco erguido pelos portugueses residentes em Antuérpia quando, em 1594, na 
recepção do arquiduque Ernesto de Áustria, governador dos Países Baixos, foram incluídas estátuas de Filipe I de 
Portugal e do seu sucessor, acompanhadas pelos reis D. João II e D. Manuel. Também na entrada de Fernando de 
Áustria, na mesma cidade, em 1635, o grande arco triunfal erguido pelos portugueses tinha as figuras de D. Afonso 
Henriques, D. João I e D. Manuel. Cf. LOPES, Joaquim Mauricio, Les portugais à Anvers au XVIème siècle. Anvers: 
Imprimerie J. E. Buschmann, 1895, p. 15-17. 
293 Também Filipe II assistiu, em 1619, à procissão do Corpus Christi. Ainda que seja perceptível estarmos perante 
uma manifestação também sumptuosa, poucas referências se referem a ela e, destas, nenhuma diz se reporta aos 
oleiros. O que sabemos foi que “La procession enpessó á salir en la forma siguiente. Yvan delante veynte y quatro 
atabales, y quatro ternos de trompetas, todos ricamente adereçados. Seguianse seys carros de los Hortelanos, que 
son todos llenos de arboles y fruta, con invenciones de agua, y musica, de suerte que representavan una hermosa 
floresta, o bosque deleitoso. Tras estos carros, y los de los Toneleros, yva S. Iorge armado, cõ sessenta cavallos 
encubertos delante, quinientos lacayos ricamête adereçados en habito de Moros, y duzientos pajes con curiosos 
vestidos, y cadenas de oro. Los Gigantes, y dança de los Esparteros duplicados de otros años, con curiosos 
adereços. Siguian quarenta y dos Cofradias con pendones, y los Hermanos con achas blancas encendidas. Veynte y 
dos oficios con sus Insignias bien vestidos, y duzientas y ochenta cruzes de plata y oro, con mangas ricas”. Cf. LYRA, 
1619, p. 1-3. 
294 “Cousa peregrina, val o mesmo que cousa rara, singular, excellente”, mas também “o que anda fóra da sua patria”. 
Cf. BLUTEAU, 1720, Vol. 6, p. 416. 
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outorgara uma série de mercês à cerâmica talaverana, que se traduziu na 

distinção da escolha deste centro para produzir os azulejos que vieram a revestir 

o palácio-convento do Escorial295.  

Comparando esta obra com a que havia sido erigida em 1580, esta última fora 

mais objectiva e sem subtilezas no discurso. Para além das santas tutelares do 

ofício, nela surgia a inevitável imagem da “criação de Adão”, num paralelismo 

entre a obra divina da formação do Homem, através do barro, e a arte do oleiro 

que quotidianamente repete neste material a arte criativa.  

No caso do arco de 1619 o espírito é diferente. A frase que surge colocada na 

torre que coroava o conjunto assinalava a antiguidade do ofício e a sua nobreza, 

demonstrando que, ainda que frágil na aparência, o trabalho de barro persiste, 

apesar das circunstâncias em que decorre. Mais específico na mensagem foi o 

modo como se pretendeu expor, de forma propagandística, a produção cerâmica 

nacional, promovendo-a através da colocação de peças de faiança e de barro 

junto das santas patronímicas do ofício. Esta evidência da “arte peregrina”, 

exposta ao olhar do rei, procurava não só a exibição do produto, que pelo seu 

carácter raro, “contrafeito” da China, ficava assim enaltecido, mas também 

testemunhava a qualidade dos materiais empregues, de origem nacional, que 

demonstravam na sua “mór grandeza” que eram dignos de um imperador (o 

aludir da água “mais pura e mais formosa” que um lavrador que ofereceu ao rei 

Xerxes).  

Na descrição interpretativa de Francisco Rodrigues Lobo surge mencionado que, 

aquilo que dava a outros povos a apetência por cerâmicas portuguesas, eram 

“unos por su fineza” (a faiança) “otros por sus olores” (a louça de barro cujo 

cheiro e frescura foi sempre objecto de inúmeros textos), características que as 

distinguiriam da produção europeia que então concorria com estas 

manufacturas. 

                                                 

295 “In an inventory of the effects of D.na Juana, a sister of Philip II [I de Portugal], in 1573, in wich details are given of 
objects of great value, several pieces of “white earthenware of Talavera” are mentioned. In a statistical report drawn up 
by order of Philip II, in 1576, it is stated that Talavera “produced fine white glazed earthenware, tiles, and other pottery, 
which supplied the country, part of Portugal, and India”. Cf. RIANO, Juan (texto de 1872) in SOUTH KENSINGTON 
MUSEUM, Catalogue of the special loan exhibition of Spanish and Portuguese ornamental art, London: Chapman and 
Hall, 1881, p. 37. 
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No contexto da celebração, importa também perceber o impacto do arco dos 

oleiros, através da comparação com os erguidos por outros ofícios, e o que 

poderá estar subjacente à selecção daqueles que foram imortalizados nas 

gravuras do livro de Lavanha. Pelas descrições existentes foi possível perceber 

que a estrutura, não contando com a figura do anjo custódio que coroava o 

conjunto, teria cerca de 13m, resultando dela uma impressão imponente pela 

presença da torre central. Se arcos como o dos oficiais da Bandeira de São 

Jorge ou a “árvore” dos prateiros apresentavam mais de 15m de altura, 

justificando a sua passagem a gravura, outros eram de menor dimensão, como o 

dos cerieiros e o dos pintores, com cerca de 6m de altura (cf. Fot. 10). Nestes dois 

casos, a justificação para a gravura prendeu-se com a originalidade de um deles 

(cerieiros), mas face ao outro fica claro que, tal como para Cristóvão Rodrigues 

de Oliveira, em 1551, Lavanha deu aos pintores uma primazia, no quadro dos 

ofícios mecânicos, que não se adequava à estrutura por eles erguida. (cf. Anexo 5 - 

Comparação das dimensões dos arcos na entrada de 1619).  

 

 
Fot. 10. Comparação da dimensão dos vários Arcos erguidos em 1619, aquando da entrada de Filipe II de Portugal 

em Lisboa. Arco dos mercadores (1); Arco dos ingleses, c. 30,15 m alt. (2); Arco dos oficiais da Bandeira de São 
Jorge, c. 15,40 m alt. (3); Arco dos prateiros, c. 15,20 m alt. (4); Arco dos cerieiros (5); Arco dos italianos, c. 16,50 m 
alt. (6); Arco dos pintores, c. 6,60 m alt. (7); Arco dos flamengos, c. 28 m alt. (8); Arco dos ourives, c. 13,70 m alt. (9); 

Arco dos moedeiros, c. 11 m alt. (10); Arco dos alfaiates, c. 16,50 m alt. (11); Arco dos Familiares do Santo Ofício 
(12); Arco dos alemães, c. 33 m alt. (13). Autoria Alexandre Pais. 

Fonte: LAVANHA, João Baptista, Viagem da Catholica Real Magestade d’El Rey D. Filipe II, 1622. 
 
Comparando as medidas que conseguimos apurar das várias estruturas e arcos 

é perceptível que a composição erguida pelos oleiros estava entre as principais 

executadas pelos ofícios, com uma altura próxima daquela que fez, por exemplo, 

a representação dos moedeiros. Só as estruturas representando os ofícios de 

mercadores, oficiais da Bandeira de São Jorge, prateiros, ourives, alfaiates, 
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pedreiros e carpinteiros é que a ultrapassaram em altura. Em termos de 

dimensão, o conjunto dos oleiros, das 23 estruturas dos ofícios das quais 

possuímos medidas, era a 7ª mais imponente em altura296, sendo que desta 

contabilidade não temos informação para os conjuntos erguidos pelos 

esparteiros e pelos irmãos da Bandeira de São Miguel.  

 

No que se refere ao custo da estrutura dos oleiros, não conhecemos o valor 

envolvido. No entanto, observando o que foi dispendido em arcos de dimensão 

mais ou menos similar – como o dos ourives e o dos moedeiros – sobre os quais 

Nicolau de Oliveira nos informa que custaram cerca de 1.250 cruzados, é 

provável que o valor envolvido não estivesse muito longe deste. Para se 

estabelecer um paralelo com este valor, sabemos, por exemplo, que o dízimo 

das frutas de Colares que abasteciam Lisboa em abundância, rendiam por ano 1 

conto ou 2.500 cruzados297. Estamos pois perante uma soma importante, 

indiciando um estatuto ao que tudo indica elevado e uma ambição corporativa 

mais agressiva alcançada nesta época pelos oleiros, em contraste com o que 

fora a sua representação em 1580.  

 

Também é claro que houve da parte dos ofícios da cidade, em 1619, uma 

representatividade superior nesta celebração, sinal aparente de uma 

prosperidade que não teria paralelo com a situação económica da entrada de 

Filipe I de Portugal298. Se em 1580 dos 19 arcos então erguidos, 7 simbolizavam 

os ofícios, cerca de ¼; em 1619, das 30 estruturas só 5 não correspondiam a 

actividades corporativas, estabelecendo-se nesta ocasião uma 

representatividade próxima dos ¾ nas arquitecturas efémeras assinaladas (cf. 

Anexo 6 - Quadro comparativo dos ofícios e comunidades por ocasião de festas régias em Lisboa,1552 – 

1729). 

                                                 

296 As estruturas dos correeiros, atafoneiros, sapateiros, curtidores, cerieiros, barreteiros, pasteleiros, fundidores, 
arrieiros, taberneiros, pintores, moedeiros, anzoleiros, tanoeiros e aquele que foi erguido pelos que davam pousada. 
297 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 79. 
298 De acordo com George Kubler “A ideia de que os recursos naturais e industriais dos Portugueses suportariam o 
programa de expansão das conquistas irradiantes da nova Roma estava intimamente ligada ao tema de Lisboa, vista 
como futura capital peninsular”. Cf. KUBLER, 2005, p.137. 
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A visita de Filipe II a Lisboa teve um forte impacto na economia da cidade. 

Sintomática de um aumento do custo dos produtos é a disposição do 

Desembargo do Paço, que proibia quaisquer alterações nos valores aí 

transaccionados, sendo da competência da Câmara garantir o seu cumprimento: 

“Item. Porão [os vereadores] taxa aos officiaes mechanicos, jornaleiros, 

mancebos, moças de soldada, louça e as mais cousas que se comprarem e 

venderem, segundo a disposição da terra e qualidade do tempo”299. Nesta 

disposição não deixa de ser interessante perceber que o único produto 

mencionado era a louça, indicando que a especulação a que esta estaria então 

sujeita relacionar-se-ia, talvez, com uma apetência crescente por esta 

manufactura. 

 

Em 1620, no ano que se seguiu à passagem de Filipe II de Portugal por Lisboa, 

surgiu uma publicação que, de acordo com o seu autor, Frei Nicolau de Oliveira, 

nasceu do propósito de dar a conhecer “suas grandezas, differenças de 

edificios, ruas, cazarias, & cerco dos seus muros, & arrabaldes, pelo que me 

parece, & assi o julgo (...) ser muy maior de muros a dĕtro Lixboa que 

Sevilha”300. 

Não sabemos qual o processo empregue para a recolha de dados que nele se 

encontram, se seguiu o de Cristóvão Rodrigues de Oliveira, com recurso aos 

registos paroquiais – o que parece ser o mais provável pela própria condição do 

autor – ou se teve acesso a documentação relacionada com pagamentos de 

impostos, como terá ocorrido com o texto atribuído a João Brandão de Buarcos. 

Assim, os números aqui avançados devem ser entendidos à luz desse 

desconhecimento, sendo, nessa perspectiva, menos seguros que os avançados 

pelo “Lançamento...” de 1565. Um outro aspecto em que o texto de Nicolau de 

                                                 

299 Ind. Cronológico, portaria do Desembargo do Paço, de 24 de Abril de 1619, ord. do liv.1, tit. 66, § 32. Cf. 
OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História do Município de Lisboa, Lisboa: Typographia Universal, 
Tomo II (1887), p. 442.  
300 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl.2 do Prólogo. Aparentemente, o autor fora questionado por religiosos trinitários em Sevilha 
acerca de Lisboa e se esta se podia comparar a Sevilha. Da vontade de enaltecer a sua cidade natal, nasceu esta 
obra. 
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Oliveira diverge dos dois autores mencionados, é o facto de não separar os 

profissionais masculinos e femininos, tal como os anteriores, só o fazendo 

quando as actividades são exclusivamente desenvolvidas por mulheres. 

 

Partindo dos dados disponibilizados somos informados do número de vizinhos301 

ou casas habitadas por família e das pessoas que contabilizavam nas várias 

freguesias de Lisboa e seu termo302. Das cerca de 40 freguesias assinaladas, 

apercebemo-nos que aquela onde se concentravam as olarias, ou seja os Anjos, 

era a 13.ª em habitantes (com um total de 3870)303 (cf. Anexo 7 - Quadro do número de 

habitantes por freguesia a partir da descrição de Frei Nicolau de Oliveira, 1620), sendo, no entanto, a 

11.ª em número de vizinhos, indicando, assim, núcleos familiares mais alargados 

quando comparados com outras freguesias, como a Conceição ou a Sé, em que 

a habitação era ocupada por menor número de pessoas, pese embora o maior 

número de casas. Na menção ao número de oficiais mecânicos examinados304 

na cidade salienta que deixa “a parte os obreiros, & aprendizes, cujo numero 

assi como he incerto, assi he impossivel saberse”305, referência que ajuda a 

clarificar a contabilidade apresentada. Na zona das olarias, as habitações tinham 

uma maior ocupação, concentrando-se nelas não só os mestres e suas famílias, 

mas também os “obreiros, & aprendizes” que o autor refere não descriminar 

individualmente. 

 

                                                 

301 Acerca da complexidade terminológica, nomeadamente a denominação “vizinhos”, cf. SERRÃO, Joaquim 
Veríssimo, O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), 2ª edição. Lisboa: Edições Colibri, 2004, p.164-
165 
302 O autor refere, no entanto, que destes números só constam “pessoas de sete annos pera cima” e não são referidos 
“escravos, nem nos estrangeiros, a saber, Framengos, Ingleses, Alemães, Franceses, & outras nações, de que de 
ordinario ha muy grande numero nesta Cidade, nem se contaõ os Portugueses hospedes, assi os que vem a negocios 
à Corte”. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 64. 
303 Cf. OLIVEIRA, 1620, fls. 64-66. 
304 Aparentemente o autor teve acesso aos registos de muitos dos ofícios, pois menciona que “no de pedreiros achei 
no livro de sua bandeira, que passaõ de dous mil & quinhentos“. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 92v. 
305 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 92v. 
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Nicolau de Oliveira confirma informações de autores anteriores acerca da 

matéria empregue para uso nos fornos, mencionando que a mesma provém das 

cercanias de Lisboa306. 

Em paralelo, a referência que acompanha a designação dos oleiros “d’azulejo, 

inda que se faz muito nos fornos da louça de Veneza”307 tem sido também 

utilizada para demonstrar, por si mesma, uma florescente actividade de 

produção de vidrado estanífero na época. A designação “fornos de louça de 

Veneza” foi já analisada no importante texto de João Miguel dos Santos Simões, 

“Azulejaria em Portugal no século XVII”, assinalando o autor que estes eram 

“também chamados «fornos de Pisa», capazes de cozer a louça vidrada com 

esmalte opaco branco, diferentes dos fornos «mouros», de chama directa, que 

se usavam – e se usam ainda – para a louça vermelha”308.  

Um documento muito posterior309, de 1752, referindo o contencioso acerca de 

um forno de cozer louça e das consequências do seu funcionamento numa 

habitação contígua permite-nos conhecer melhor a estrutura destes 

equipamentos. O complexo e longo litígio (cf. Anexo documental 1) refere que o forno 

seria antigo e, de acordo com o seu proprietário, “a fabrica do S. e fornos estão 

no dº citio e cazas ha mays de cem annos”310. A partir das descrições da 

queixosa, esta “tinha hu forno de lousa encostado a huma parede da sua 

propriedade q. coando cozia o dº forno não avia q.m pudece passar com calor 

na dª caza como tambem o não podia com o ditto q. fazia o fumo do dº forno”311. 

Numa das vistorias então efectuadas, este foi medido e se interpretamos de 

modo correcto a descrição, o forno tinha da boca à abóbada cerca de 5, 50 m de 

                                                 

306 “O carvaõ lhe vem naõ só de seu termo, mas de muitas partes da charneca, que tem diãte de sim, onde se faz em 
muita abũdancia por ser muy grande, & ter mais de vinte & sinco legoas de comprido, & em muitas partes mais de tres 
de largo; & assi mesmo se tira desta charneca abundantissima lenha pera os fornos, assi de paõ, como de louça, & 
cal, que saõ muitos”. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 92. 
307 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 97v. 
308 Cf. SIMÕES, J. M. dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
1971. Vol. I, p. 101. 
309 Desejamos agradecer a Pedro Pinto a generosidade em nos fornecer este processo que reputamos inédito. 
310 Torre do Tombo, Feitos findos, fundo geral, letra E, maço 78, caixa 8171, processo E1, n.º 10, 1752, fl. 4. 
311 Feitos findos, 1752, fl. 17. No entanto, só fica estabelecido ele ter mais de 40 anos, ainda que esta alegação de um 
século de antiguidade não seja refutada: O forno do Emb.g.do he mº antigo e sempre nelle se cozeo a louça como 
consta da cer.dam que se junta a fl. 52 e he emprazo antigo foreiro À Bazilica de Stª Maria, que ja no tempo do 
mesmo aforam.to erão humas cazas com sua olaria o que se mostra do mesmo título..”. Cf. Feitos findos, 1752, fl. 
48v. 
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altura e a espessura da parede do fundo, contígua à casa da queixosa, teria 

quase 1 metro de grossura312. Não somos informados nem do comprimento da 

estrutura, nem da altura da chaminé, que o proprietário do forno reconhece 

poder causar algum incómodo na casa contígua. Este tipo de estrutura deverá 

ter-se mantido inalterado por longo tempo, pois Charles Lepierre, quando 

caracterizava as unidades fabris em Lisboa no final do século XIX, descreve 

uma realidade próxima desta313 e da qual se conhecem imagens aproximadas 

no livro Quinhentista de Cipriano Piccolpasso314. O que se constata, em 

contraste com a realidade anterior dos fornos de louça de barro vermelho, é a 

existência de uma separação entre as chamas e o espaço onde se colocava a 

louça, modelo que se disseminou na Europa a partir de Itália, daí decorrendo a 

designação “de Veneza” ou “de Pisa”. Essa persistência de modelos estruturais 

dos fornos permite-nos acreditar que estes já teriam a mesma configuração 

desde o primeiro quartel do século XVII. O que não é claro na documentação do 

processo, é onde se localizava o forno, ou seja, se este se encontrava no interior 

de uma habitação ou se estaria num espaço externo, à semelhança do que 

Vergílio Correia avançara, com base documental, para as estruturas da zona de 

Anjos315, e no que Celso Mangucci complementou no que se refere às olarias de 

Santos316. 

                                                 

312 “tem a dª parede nas costas do dº forno de grossura quatro palmos e hu oitavo de palmo [c. 90 cm] e q. anda o 
forno para baixo do nivel da caza da Autora anthe donde tem a boca do dº forno vinte e sinco palmos [c. 5,50 m] em q. 
vem a ficar a abobida do dito forno para baixo do nivel da caza da Autora quatro palmos [c. 88 cm] em q. vem a ficar 
nas costas da parede da Autora somente os passos de apanhar da dª ximine por donde bota o fumo fora do dº 
forno...”. Cf. Feitos findos, 1752, fl. 17v. 
313 Cf. LEPIERRE, 1912, p. 56.  
314 Consultámos o fac-simile da edição original de 1557, publicada em 1857. Cf. PICCOLPASSO Ciprianno, I tre libri 
dell Arte del vasajo nei quali si tratta non solo la pratica, ma brevemente tutti I secreti di essa cosa che persino al di’ 
d’oggi é stata sempre tenuta ascota. Roma: Stabilimento tipografico, 1857, tav. 16, 51, 56 e 59. Estas imagens podem 
ser visualizadas no Anexo documental 1. 
315 A partir da documentação, refere este autor que “cada proprietário de olaria habitava na sua casa, ao mesmo 
tempo oficina e tenda, a qual possuía anexo, no quintal, um forno para cozer a louça”. Cf. CORREIA, Vergílio, “Oleiros 
e pintores de Loiça e Azulejo de Lisboa: olarias (Anjos)”, Atlântida, Lisboa, Vol. VIII, n.º 29, (1918), p. 533. Celso 
Mangucci publica um documento de 1566 onde se descreve um edifício similar em Santos. Cf. MANGUCCI, António 
Celso, “Olarias de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho dos meados do século XVI aos meados do século 
XVIII“, Centro de Arqueologia de Almada: Al-madan, II série, N.º 5, (Outubro 1996), p. 157.  
316 “Construídas segundo um protótipo que articula as habitações, geralmente no primeiro andar, com as oficinas do 
piso térreo, as olarias de Santos situavam-se no campo, junto às explorações agrícolas, nos arrabaldes da cidade. A 
instalação destes fornos de faiança (...) abastecidos com a lenha que provinha das localidades vizinhas, trazida por 
barcos e desembarcada directamente em Santos, na praia da Boa Vista, o que facilitava o seu transporte aos fornos 
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Outra informação pertinente que nos surge no documento de 1752 é a que 

remete para a duração das fornadas, “q. o costume era a gastar vinte e quatro 

horas317 (...) a fornada q. se fez pª a dª Vestoria durou por espaço mayor a trinta 

e sette oras”318. Esta é uma indicação segura do tempo mínimo (24h), 

necessário para a manufactura da cerâmica. 

 

Regressando ao texto de Nicolau de Oliveira e aos elementos fornecidos por 

este no capítulo “Do Serviço desta Cidade, & dos officiais, que nella ha-de todos 

os officios”319, seguindo os items assinalados para as descrições de 1551 e 

1552, temos novos valores (cf. Gráfico 4):  
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Fonte: Comparação entre dados avançados por Cristóvão Rodrigues de Oliveira, Summario... que ha na Cidade de 

Lisboa, 1551; João Brandão (de Buarcos), Grandeza e Abastança de Lisboa em 1552 e Nicolau de Oliveira, Livro das 
Grandezas de Lisboa, 1620. 

1) 50 pintores320, 2) 202 ourives321, 3) 952 tecelães322, 4) 2571 carpinteiros323; 5) 2627 
pedreiros324; 6) 1143 sapateiros325; 7) 1100 homens do mar326; 8) 691 oficiais do ferro327; 9) 47 
                                                                                                                                                 

de louça. A localização das olarias deveria também beneficiar de um local próximo para extracção de argilas”. Cf. 
MANGUCCI, 1996, p.159. 
317 Cf. Feitos findos, 1752, fl. 17v. 
318 Cf. Feitos findos, 1752, fl. 28. 
319 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 92. Os dados que se apresentam foram retirados da listagem publicada entre os fólios 93 e 
99. 
320 44 pintores; 2 debuxadores; 4 oficiais de cartas de marear. 
321 70 ourives do ouro e 62 da prata, 70 lapidários. 
322 12 borladores; 6 mestres de vestimentas ou vestimenteiros; 84 sirgueiros; 250 alfaiates (com suas tendas); 25 
barreteiros; 12 carapuceiros; 119 aljabebes ou aljubes; 70 colchoeiros; 30 colchoeiros de colchas; 10 esparaveleiros 
que fazem pavilhões; 34 tosadores; 15 cardadores de lã; 89 sombrieiros; 26 tintureiros; tecelães (98 de pano de linho 
e toalhas de mesa; 2 de tafetás; 12 de oleados e véus); 4 tecelães de tapetes; 15 tapeceiros; 40 trapeiros; não refere, 
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cerieiros; 10) 77 esparteiros328; 11) 33 cesteiros329; 12) 41 oleiros (13 Oleiros “d’azulejo, inda que 
se faz muito nos fornos da louça de Veneza”, 16 telheiros “que fazĕ telha, & tijolo”, 12 
ladrilhadores); 13) não são mencionados trabalhadores sem especialização. 
 
Importa assinalar que, se tomarmos os valores apontados por Nicolau de 

Oliveira e os compararmos com os dados dos registos anteriores, somos 

tentados a ver um profundo decréscimo no número de oleiros activos em Lisboa 

no ano de 1620, com destaque para os que se ocupavam da manufactura de 

louça vermelha e de louça vidrada. Todavia, importa salientar alguns aspectos. 

A ligação entre os dados de 1551, 1552 e estes, de 1620, parte de pressupostos 

diferentes e impede-nos de fazer uma comparação simples. As informações de 

Cristóvão Rodrigues de Oliveira foram calculadas por excesso, pelo número de 

trabalhadores empregues nas olarias activas, em contraste com os do texto 

associado a João Brandão de Buarcos, que se reporta aqueles responsáveis 

pelas unidades em laboração, tal como os do “Lançamento...” de 1565. No que 

se refere ao texto de Nicolau de Oliveira, ainda que os dados possam reflectir 

com rigor alguns dos aspectos da realidade apresentam, no entanto, lacunas. 

Há omissões neste vasto rol de profissões e, no caso dos oleiros, isso é notório 

no que diz respeito aos que estavam especializados em louça vermelha e aos 

de louça vidrada. Estes últimos não são contabilizados no texto com aqueles 

que fazem azulejos (os únicos que, talvez, se poderiam ocupar da louça de 

                                                                                                                                                 

como os textos anteriores: touqueiros, tecelães de seda, de cilhas, que fazem cevadeiras e bolsas ou alforges, 
texeleiros, manteiros que fazem mantas de retalhos. 
323 64 carpinteiros de caixas ou caixeiros; 1000 carpinteiros de casas; 650 carpinteiros da Ribeira; 600 calafates; 6 
carpinteiros ou mestres que fazem manicordios; 5 carpinteiros organistas ou mestres que fazem orgãos; 18 violeiros; 
4 carpinteiros que fazem pandeiros ou pandeireiros; 4 carpinteiros que fazem adufes); 40 torneiros; 40 carpinteiros 
conteiros que fazem contas ou conteiros; 54 tanoeiros; 7 carpinteiros que fazem formas ou formeiros que fazem 
formas; 29 serradores; 50 fendedores de lenha. Não refere, como os textos anteriores: carpinteiros, carpinteiros de 
marcenaria, de gáveas, de bombas, de atafonas e que fazem pentes, mestres de carpintaria e de navios. 
324 2500 pedreiros; 57 calceteiros; 30 caboqueiros. Surgem pela primeira vez 40 calçadores de calçada. 
325 Sapateiros (864 de obra nova, 60 de calçado velho, 20 de chapins dourados); 71 correeiros; 80 curtidores; 16 
peliteiros; 23 guadalmiceiros; 9 odreiros. Não refere seleiros, adargueiros e corradores. 
326 900 barqueiros; 200 lava-peixes na Ribeira. Não menciona os pescadores ainda que assinale haverem no Porto de 
Lisboa 1.500 barcos de pesca. Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 5. 
327 24 latoeiros; 22 bate-folhas; 25 douradores de espadas e burnidores; 4 freeiros; 129 ferreiros; 44 serralheiros; 9 
serralheiros de espingardas ou espingardeiros; 3 serralheiros de relógios ou relojoeiros de relógios de ferro; 
caldeireiros (12 de arame; 5 de caldeiras; 8 de ferro-velho); 14 picheleiros; 5 anzoleiros; 38 ferradores; 4 homens que 
fazem sedeiros; 12 armeiros; 15 cutileiros; 6 coronheiros; 6 lanceiros; barbeiros (153 de lances com tendas; 143 
sacadores de espadas); 6 bainheiros (de facas); 4 saca molas. 
328 40 esparteiros; 9 cordoeiros de calabres; 28 esteireiros. 
329 15 canastreiros; 18 sesteiros. 
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vidrado estanífero). Um aspecto que demonstra esta discrepância de valores é a 

referência aos vários fornos activos na cidade. Assim, o autor menciona 

existirem em Lisboa: 360 “fornos de paõ”, 20 “fornos de cal”; 2 “fornos de 

vidro”330; 8 “fornos de louça vidrada”, 28 “fornos de louça de Veneza”, 49 “fornos 

de louça vermelha”331 e 16 “fornos de tijolo, & telha”332. 

Se os telheiros assinalados são em número idêntico aos “fornos de tijolo, & 

telha”333, já os 13 oleiros “d’azulejo” são insuficientes para manter em actividade 

os 85 fornos na cidade (8 “fornos de louça vidrada”, 28 “fornos de louça de 

Veneza” e 49 “fornos de louça vermelha”)334. Poderíamos supor estarem estes 

abandonados e corresponderem a espaços outrora utilizados. Contudo, o autor, 

nas “Advertencias pera o Leytor”, menciona só estarem contabilizados os locais 

em actividade, omitindo aqueles que designa de “mortos”335. A ideia que as 

referências a profissionais remetem exclusivamente para os que dirigiam as 

tendas ou, no caso das várias actividades oficinais, ao responsável pelas 

mesmas, surge assinalada quando, sobre os “ladrilhadores” o autor acrescenta 

“Falo sempre nos Mestres que tem obreyros a quem pagaõ jornal aos dias”336.  

Ignoramos o motivo pelo qual o autor não refere o total de oleiros activos em 

Lisboa, mas julgamos que haveria um número superior de profissionais para 

cada um dos fornos assinalados337. Assim, podemos afirmar que, no mínimo, 

existiriam mais de 85 oleiros activos em Lisboa338, dos quais pelo menos 28 ( 

com toda a probabilidade mais) dedicados à manufactura de faiança ou “louça 

de Veneza”. Destes, alguns também se ocupariam do azulejo. A ausência de 
                                                 

330 Este número, 16, é, curiosamente, idêntico ao mencionado no texto associado a João Brandão de Buarcos de 
1552. Cf. BRANDÃO, 1990, p. 87.  
331 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 95v. 
332 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 96. 
333 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 96. 
334 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 95v. 
335 “onde se trata dos fogos de cada hũa das freguezias de Lixboa, se ha de advertir, que naõ entrão no numero que 
ali se numerão, os fogos a que chamão mortos, que saõ as cazas em que não mora gente (...) Nem entrão neste 
numero as logias de todos os officiaes de todos os officios”. Cf. OLIVEIRA, 1620, Advertencias pera o Leytor, fl. 1v. 
336 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 96-96v. 
337 Esta omissão de dados não se traduz só nos oleiros, o mesmo ocorre, por exemplo, com os pescadores, dos quais 
não sabemos o número, mas somos informados acerca das embarcações em actividade. 
338 Se compararmos a descrição atribuída a João Brandão, em 1552, que indica existirem 210 oleiros (180 de 
vermelho e 30 de vidrado) para 60 fornos de louça, e aplicando o mesmo ratio de cerca de 3,5 trabalhadores por forno 
(85 fornos – 8 de louça vidrada, 28 de louça de Veneza e 49 de louça vermelha), chegaríamos a um total de cerca de 
300 profissionais activos em 1620. 
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referências a oleiros de louça vermelha e vidrada poderá relacionar-se com o 

prestígio crescente da produção de faiança e azulejo, o que relegaria aqueles 

para uma condição mais secundária. 

 

O autor informa existirem também 17 “Mercadores de porçolanas, & outras 

cousas da India” e 6 “Mercadores de cousas de Veneza” 339, indiciando a 

existência de um comércio paralelo de louças com estas proveniências e um 

gosto que ultrapassava o exotismo do Oriente, assunto a que voltaremos no 

capítulo III.  

Face a estas considerações, a comparação directa entre os dados fornecidos 

por estas três descrições de 1551, 1552 e 1620, tentação difícil de resistir, não 

pode ser estabelecida, pois os pressupostos que estão subjacentes a cada uma 

delas são demasiado díspares340. 

 

Um mapa comparativo dos ofícios para os anos de 1620, 1803 1824 e 1834 

revelado por Eduardo Freire de Oliveira, na sua importante obra Elementos para 

a História do Município de Lisboa, poderia ajudar a esclarecer o número de 

oficiais examinados, activos neste período341. Para além de outros ofícios, são 

                                                 

339 Cf. OLIVEIRA, 1620, fl. 96v. 
340 Outros autores, pelo contrário, já haviam chamado a atenção para as disparidades nos dados avançados pelos 
vários textos, devendo-se destacar Vergílio Correia. Cf. CORREIA, Virgílio, “Oleiros Quinhentistas de Lisboa”, A 
Águia, Lisboa, 2ª Série, Vol. XVII, n. º 88, 89 e 90, (1918), p. 135. 
341 No Arquivo Municipal de Lisboa, Eduardo Freire de Oliveira refere a existência de um “Mappa demonstrativo das 
corporações dos officios mechanicos embandeirados e não embandeirados com o numero dos mestres e officiaes de 
cada um dos officios no anno de 1620, e tão somente dos mestres examinados nos annos de 1803 1824 e 1834, de 
cujas épocas se deduz o estado progressivo, estacionário, declinatorio ou extinctivo dos mesmos, com as 
competentes observações históricas”. Relativamente ao ofício embandeirado de Santa Justa e Santa Rufina (Existia 
no tempo de D. Affonso Henriques. Regimento antiquíssimo, e incluía então quatro ramos: oleiro de branco, de 
amarello, de vermelho e da maia“. Cf. OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História do Município de 
Lisboa, Lisboa: Typographia Universal, Tomo XVII (1911), p. 337. Refere ainda: 13 oleiros e 89 sombreeiros em 1620. 
Comparativamente: da bandeira de San-Jorge (152 barbeiros de barbear; 143 barbeiros de guarnecer espadas; 4 
fundidores de cobre; 129 ferreiros; 44 serralheiros; 38 ferradores; 25 douradores; 22 bate-folha; 9 espingardeiros; 15 
cuteleiros); da bandeira de São Miguel (33 livreiros; 40 conteiros; 84 serigueiros de agulha; 9 luveiros; 17 albardeiros; 
24 latoeiros de fundição), bandeira de São Chrispim (864 sapateiros; 9 odreiros; 80 curtidores; 56 surradores); 
bandeira de Nossa Senhora da Conceição (71 correeiros; 16 seleiros; 4 freieiros), bandeira de Nossa Senhora das 
Mercês (40 pasteleiros; 40 torneiros), bandeira de São José (2500 pedreiros; 1000 carpinteiros de casas; 18 violeiros; 
12 ladrilhadores), bandeira de São Gonçalo (34 tosadores; 26 tintureiros; 28 esteireiros; 12 tecelões), bandeira de 
Nossa Senhora da Oliveira (54 confeiteiros, 14 picheleiros), bandeira de Nossa Senhora das Candeias (250 alfaiates; 
6 bainheiros; 12 carapuceiros; 119 algibebes); bandeira de Nossa Senhora da Encarnação (50 carpinteiros de móveis 
e semblagens; 9 entalhadores; 6 coronheiros). Dos ofícios não embandeirados contavam-se: 54 tanoeiros; 47 
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assinalados 13 oficiais de oleiro examinados para 1620, ficando por esclarecer 

se este número corresponde aos oficiais examinados nesse ano ou se aos que 

já tendo sido examinados, estavam activos em 1620, o que se afigura como o 

panorama mais provável, tendo em conta os números avançados nos outros 

ofícios, nesse documento342. Não somos informados da fonte a que recorreu o 

autor anónimo do referido mapa, mas um olhar mais atento permite-nos sugerir 

tratar-se do trabalho de Nicolau de Oliveira, pois os números correspondentes 

aos vários ofícios coincidem com os avançados por este. A diferença entre eles 

reside no facto de no “Mappa demonstrativo..” surgirem associados nas 

respectivas bandeiras e não avulso, como no “Livro das grandezas...”.  

 

A partir de 1621343 a Coroa espanhola começa a exigir contributos financeiros 

cada vez maiores aos portugueses, reduzindo o país a uma província e 

afastando-se do compromisso de autonomia assinado nas cortes de Tomar de 

1581344. Em simultâneo, Portugal viu-se obrigado a defender os seus territórios 

ultramarinos, ameaçados principalmente pela Holanda345 no contexto da Guerra 

                                                                                                                                                 

correeiros; 62 ourives de prata; 70 ourives do ouro; 70 lapidários; 40 esparteiros; 9 cordoeiros de linho. Cf. OLIVEIRA, 
Tomo XVII (1911), p. 334-336. 
342 Importa aqui ter em conta as observações de Joaquim Martins Teixeira de Carvalho que na sua A cerâmica 
coimbrã no século XVI refere, no que diz respeito às cartas de oleiro, terem sido encontradas poucas, pois o registo 
da actividade nunca foi feito de modo cuidadoso e porque o que se registava era a licença para “abrir tenda, servir e 
usar o ofício de oleiro e malegueiro”. Isto explicaria a disparidade entre os raros nomes encontrados e os indícios de 
uma actividade florescente. Relativamente aos malegueiros activos em Coimbra o autor menciona estarem registadas 
quatro cartas (1559, 1576, 1586, 1592), mas no Livro da repartição das sisas do ramo desta cidade de Coimbra para 
1567, são mencionados oito malegueiros e os bairros onde habitavam e tinham oficina. Cf. CARVALHO, 1921, p. 43, 
48, 57-59, 143-146. 
343 Do texto do Padre António de Vasconcelos, Anacephaleoses ou Descriptio regni Lusitani, de 1621, não 
conhecemos senão a edição original em latim, pelo que não conseguimos aceder à informação nele contida. No 
entanto, no que sabemos referir-se ao bairro das Olarias, este texto não parece adiantar mais do que autores coevos 
referiram. Cf. FARINHA, Padre António Lourenço, Notícia histórica do bairro das Olarias (Lisboa), Cucujães, 1932, p. 
17. 
344 A pressão fiscal agravou-se a partir de 1627, conduzindo a revoltas em várias cidades portuguesas, 
nomeadamente de Lamego e do Porto em 1629, ou a de Évora em 1637. Esta última constituiu o pretexto para Filipe 
III declarar que deixava de se considerar adstrito ao acordo assinado nas cortes de Tomar, impondo uma política cada 
vez mais centralizadora. Para o efeito é declarado que “Filipe II [I de Portugal] actuou «como sino fuera ligitimo 
sucesor», sujeitando os seus sucessores a «una servidumbre servil». Cf. OLIVEIRA, 1991, p. 10. 
345 Entre 1624-1625 foram gastos grandes fundos nacionais para a reconquista da Bahia aos holandeses, 
Pernambuco ficou sob o seu domínio a partir de 1631. Entre 1621 e 1638 estes haviam-se apoderado de 547 navios 
mercantes portugueses. Cf. HERMANN, MARCADÉ, 2002, p. 195. “Entre 1621 e 1640, o regresso às hostilidades 
contra os holandeses afecta profundamente a situação financeira do Reino, «para além de que ilegaliza o comércio 
tradicional com o Norte da Europa, que passa a ser proibido e considerado como contrabando»: Nesses «anos de 
chumbo» (M.Severim de Faria), as receitas do comércio externo caem”. Cf. RODRIGUES, 1999, p. 133. 
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dos Trinta Anos (1618-1648), a “primeira guerra mundial do sistema 

capitalista”346, que opunha este país à Espanha. Também em 1621 é fundada a 

Companhia das Índias Ocidentais – West-Indische Compagnie ou WIC –, 

procurando garantir à Holanda um fluxo de recursos económicos provenientes 

das Américas que lhe permitia fazer face ao poder ibérico na Flandres e na 

Itália. É claro que “Portugal, enquanto membro mais fraco da união das suas 

Coroas, sofreu inevitavelmente mais do que Castela com os ataques do poder 

marítimo holandês que lhe era superior”347. 

 

Dois anos após a publicação do texto de Nicolau de Oliveira, em 1622, uma 

grandiosa celebração agitou Lisboa348 – para além de outras cidades do País –, 

a canonização dos Santos da Companhia de Jesus, Inácio de Loyola e 

Francisco Xavier. Os sumptuosos festejos ocuparam todos os ofícios, mas 

estes, na generalidade, não se individualizaram349 em manifestações de 

estruturas arquitectónicas, antes colaborando na manufactura de complexos 

veículos de intrincado sentido iconológico, nos quais se integravam numerosos 

têxteis e materiais de origem oriental350, demonstrando um gosto marcado pelo 

                                                 

346 Cf. OLIVEIRA, 1990, p. 69. 
347 Cf. BOXER, Charles, O Império marítimo português (1415-1825). Lisboa: Edições 70, 1992, p. 117. 
348 Paralelamente a estas celebrações, no mesmo ano, uma carestia aguda de trigo conduziu a uma das maiores 
fomes de que havia memória na cidade. Esta “atingiu tais proporções que aumentou consideravelmente o nível de 
mortandade na capital, chegando o facto a ser registado no livro de óbitos da Sé””. Cf. CASTELO-BRANCO, 
Fernando, Lisboa seiscentista. Lisboa: Livros Horizonte, 1990, p.83. Se estes acontecimentos tiveram, ou não, 
impacto junto dos ofícios, mais concretamente dos oleiros, não sabemos. O que é interessante assinalar é o contraste 
entre uma série de festejos sumptuosos, que nos levariam a pensar estarmos perante uma sociedade opulenta, face a 
acontecimentos que indiciam uma fragilidade económica profunda. 
349 Ainda que em Lisboa, após a passagem de numerosos carros “Seguiase hũa dança das sete artes mecanicas, que 
saõ as do lavrador, caçador, do soldado, do marinheiro, do surgião, do tesselam, & do ferreiro”. Cf. “Relación de la 
entrada que hizo S. M. en lisboa el dia de San Pedro, que se contaron 29 de junio de 1581“, Relações das 
sumptuosas festas com que a Companhia de Iesus Da Provincia de Portugal celebrou a Canonização de S. Ignacio de 
Loyola e S. Francisco Xavier nas Casas, e Collegios de Lisboa, Coimbra, Evora, Braga, Bragança, Villa-viçosa, Porto, 
Portalegre, e nas Ilhas da Madeira, e Terceira. Lisboa, 1622, p. 34v. 
350 “As ruas se ornaraõ com aquella riqueza, & magestade, com que nos espectaculos publicos o costuma fazer esta 
Cidade, como Rainha que he, & senhora das riquezas do Oriente” ( p. 8v ); “Estando pois a Ciedade tam cheya de 
gente, & de alvoroço: as ruas & as janellas ornadas com finas alcatifas de Persia, com ricos bordados da China” ( p. 
15); “Acompanhavão Asia sinco Provincias (...) O que se enxergou particularmente na China, & Iapam, que vestiaõ 
quimones de seda & ouro trajo muito particular daquellas Regiões” (p. 23v-24); “As figuras deste carro eraõ as 
seguintes. No trono mais alto, o zelo da fee, vestido de armas de notavel lustre, graça & valia, porque erão 
envernizadas com charam da China, & todas gravadas de ouro” (p. 26v); “vinha o Ar com roupas de damasco azul, & 
chamalote de ouro, guarnecidas a trinta passamanes de ouro, broslado da China cuberto de passarinhos, que diziam 
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exotismo na sociedade lisboeta. Esse gosto era reconhecido noutros países da 

Europa, como é assinalado numas quadras do Paris Burlesque de Scarron 

(1610-1660) referindo o comércio português das porcelanas da China em 

França: 

 

Menez-moi chez les Portugais, 

Nous y verrons à peu de frais 

Des marchandaises de la Chine 

Nous y verrons de l’ambre gris (…) 

Et de la porcelaine fine 

De cette contrée divine351 

 

A partir de 1630 – talvez em consequência da grande fome de 1622 - observa-se 

uma crescente diminuição da população, “a Câmara reconhece que em Lisboa 

há muitas casas sem gente e o reino quase despovoado e na maior miséria: 

quem o viu há vinte anos não o conhece agora”352. Não obstante, o Rol de 

Confessados da freguesia de Anjos, de 1637353, publicado por Vergílio Correia, 

contabilizar para este local 24 olarias e respectivos proprietários: 113 oleiros e 

obreiros, 8 pintores de louça e azulejo, 84 criados e 10 almocreves354. Esta é, 

ainda que muito importante, uma realidade parcelar visto que existiam na cidade 

mais olarias355 e, ao que tudo indica, um número superior de oficiais de cada 

                                                                                                                                                 

bem com a figura” (p. 32); No seminário dos jesuítas “se armou a claustra com panos bordados da China, sobre q. 
estavaõ varios emblemas, & poesias mui elegantes” (p. 50). Cf. Relações das sumptuosas festas..., 1622. 
351 Esta poesia foi mencionada pela primeira vez em SEQUEIRA, 1934, p. 24. 
352 Cf. OLIVEIRA, 1990, p. 74 
353 O Padre António Lourenço Farinha refere que o Rol dos Confessados de 1633 contabiliza na freguesia dos Anjos 
79 oleiros, ainda que não os nomeie. Localiza-os geograficamente: 2 na Calçada de Santo André; 2 no Terreirinho; 5 
na Rua da Oliveira; 2 na Rua dos Cativos; 6 na Rua dos Almocreves; 28 na Rua Larga das Olarias; 8 no Beco da 
Amoreira; 2 na Travessa do Jordão; 2 no Beco do Jordão; 3 na Calçada do Monte; 6 na Rua Direita das Olarias; 5 na 
Calçada de Agostinho Carvalho; 5 no Beco do Alegrete; 1 no Pátio de Agostinho Carvalho; 1 no Beco do Forno e 1 na 
Rua da Bombarda. Cf. FARINHA, 1932, p. 18. Não sabemos, no entanto, como foi feita esta contabilidade, uma vez 
que não conseguimos acesso à referida documentação. Pensamos ser inusitado, no entanto, um aumento de 34 
oleiros em apenas 4 anos (de acordo com o texto de Vergílio Correia, para 1637), não contabilizando os pintores de 
louça e azulejos ou os criados. 
354 Cf. CORREIA, “Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo de Lisboa: olarias (Anjos)”, 1918, p.534-536. 
355 Vergílio Correia contabilizou para Santa Catarina e Santos-o-Velho, sete outras olarias, para uma cronologia mais 
tardia. São elas: Olaria e forno dos poiaes de S. Bento (banda de Jesus) com informação entre 1686-1750; Olaria da 
Travessa de Bento da Silva (2ª Travessa dos Poiaes) com informação entre 1670-1690; Olaria e Forno da Travessa 
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uma destas especialidades. Se tínhamos para o ano de 1620, de acordo com 

Nicolau de Oliveira, um total de 101 fornos (8 “fornos de louça vidrada”, 28 

“fornos de louça de Veneza”, 49 “fornos de louça vermelha” e 16 “fornos de 

tijolo, & telha”), considerando que a cada um destes corresponderia uma olaria, 

a realidade da freguesia de Anjos, em 1637, corresponderia a ¼ deste universo. 

Não sabemos se a actividade produtiva, ao que tudo indica expansionista, de 

1620, corresponde à de 1637, eventualmente em retracção. Se acreditarmos 

não terem ocorrido grandes variações, teríamos cerca de ¾ dos fornos 

disseminados pela cidade e já não concentrados na zona de Anjos, como 

ocorrera na segunda metade do século XVI.  

 

A descrição mais recuada que conhecemos da geografia do bairro de Anjos é 

datada de 1762, mas a realidade desta época não deveria diferir de modo muito 

significativo do que ocorrera no século XVII. Integrava 175 prédios, o que 

pressupõe para cada um a sua distribuição por várias famílias, e 98 casas, ao 

que tudo indica destinadas a uma só unidade familiar356. É provável que os 

fornos e as unidades produtivas assinaladas para este espaço estivessem 

concentradas predominantemente em casas, pois as mesmas permitiriam 

terrenos para colocação dos fornos.  

                                                                                                                                                 

do Benedito (3ª travessa dos Poiães) com informação entre 1660-1722. Das restantes olarias: da Rua da Oliveira, das 
Janelas Verdes, da Rua do Guarda Mor e do Pé de Ferro, não transcreve nenhuma informação. Cf. CORREIA, 
“Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo, de Lisboa. Olarias de Santa Catarina e Santos”, 1918, p. 177-178. 
356 “A descrição mais exacta e minuciosa do bairro que encontramos, data de 1762 e é a seguinte: Rua do Terreirinho, 
partindo do Beco dos Cativos até a Rua da Oliveira” = 4 prédios à direita e 6 à esquerda; “Rua da Oliveira, saindo da 
Rua do Terreirinho até a Calçada do Passo do Benformoso, no ponto em que se junta a Calçada de Agostinho 
Carvalho” = 22 prédios à direita e 23 à esquerda; “Beco dos Almocreves, saindo do Terreirinho até a Rua da 
Carreirinha de Trás dos Lagares” = 4 prédios à direita e 8 à esquerda; “Beco dos Cativos, saindo do Terreirinho até a 
Rua da Carreirinha de Trás dos Lagares” 6 prédios à direita e 9 à esquerda; “Rua da Carreirinha Atrás dos Lagares, 
partindo da Calçada de Santo André até a Calçada do Monte” = 17 prédios à direita e 10 à esquerda; “Rua Larga das 
Olarias, começando na Calçada de Agostinho Carvalho, até à Rua do Terreirinho” 14 prédios à direita e 14 à 
esquerda; “Beco do Jordão, que começava na R. Larga das Olarias e terminava na da Oliveira” = 3 prédios à direita e 
3 à esquerda; “Rua Direita das Olarias, que ia da Calçada do Monte até a azinhaga que seguia para a Cruz dos 
Quatro Caminhos” = 32 casas, 2 terras e 2 hortas à direita e 24 casas, 1 sequeiro, 1 terra de semeadura e 1 olival à 
esquerda; “Calçada do Monte, indo da R. Direita das Olarias até a R. Nova da Graça” = 10 casas à direita e 5 casas à 
esquerda; “Travessa de Nossa Senhora da Nazaré, principiando na Calçada do Monte até  R. das Olarias” = 3 prédios 
à direita e 7 à esquerda; “Calçada de Agostinho Carvalho, que principiava na R. das Olarias até a R. da Oliveira” = 20 
casas à direita e 7 casas à esquerda; “Travessa da Cruz, que começava na R. Direita das Olarias e terminava na R. 
D. do Passo do Benformoso” = 4 prédios à direita e 1 à esquerda; “Travessa do Forno, indo da R. D. das Olarias até a 
do Benformoso” = 9 prédios à direita e 8 à esquerda. Cf. FARINHA, 1932, p. 8-9. 
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Importa ainda considerar aspectos que poderão ter sido significativos na 

manufactura da faiança de Lisboa nas duas últimas décadas da União Ibérica, 

como o édito final do Governo Tokugawa sobre a proibição imposta aos navios 

portugueses de visitarem os portos japoneses e a abolição total do comércio 

entre o Japão e domínios católicos, de 1639357, Este corresponde a mais um 

corte no fluxo de porcelana oriental para esta cidade, apesar das suas 

implicações, no que à cerâmica dizem respeito, não estarem estudadas.  

 

2.3 A RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA 

Em 1640, com a Restauração do trono de Portugal, a realidade dos ofícios 

mudou. A mobilização necessária para fazer face à luta com Castela, que só 

reconheceu a independência nacional em 1668358, teve consequências não só 

ao nível dos homens chamados para combater, muitos deles profissionais359 e, 

seguramente, entre eles, oleiros – como João Nunes360 que exercia esta 

actividade com a de soldado em 1665 –, mas também na diminuição de 

produção361. Esta terá ocorrido por falta de mão-de-obra, custos elevados das 

matérias-primas e escassez da procura. Foi neste cenário que decorreram as 

Cortes de 1642, onde foi determinado que o comércio existente com as nações 

do Norte prosseguisse, renovando o “Estado da Nobreza”, e que se 

mantivessem as Ordenações do Reino que impediam a admissão de 

estrangeiros aos ofícios362. Três anos depois, em 1645, foram concedidos novos 

privilégios aos mercadores alemães363 para garantir o escoamento da produção. 

                                                 

357 Kaempfer Gesch. Von Japan. T. 2, p. 65, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo I, p. 97. 
358 Barboz. Trat. P. 1, peç. 14, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo II, p. 125. 
359 Acerca das questões relacionadas com o exército e batalhas ocorridas entre 1640-1668, consultar COSTA, 
Fernando Dores, A Guerra da Restauração, 1641-1668. Lisboa: Livros Horizonte, 2004. 
360 Cf. registo 133 da Base de dados de oleiros. 
361 “A separação portuguesa de 1640 pode ser vista como um episódio integrante desse complexo conflito europeu 
que ficou conhecido como Guerra dos Trinta Anos (1618-1648). Uma nova fase desse conflito iniciou-se em 1635, 
quando a Coroa francesa ganhou o primeiro plano do conflito, deixando de interferir apenas através dos seus aliados. 
As duas monarquias que competiam pelo domínio sobre a Europa central, a monarquia dos Áustria de Espanha, ainda 
considerada a mais poderosa da época, e a de França, que contestava essa hegemonia, defrontavam-se 
directamente”. Cf. COSTA, 2004, p.13 
362 Arquivo da Torre do Tombo, Maço 8 das Cortes, doc. 3, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo I, p. 34.  
363 Postlewayth, Dict. Treatis, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo I, p. 35. 
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Esta protecção aos homens de negócios germânicos já fora decretada num 

alvará de 10 de Novembro de 1517, de D. Manuel I, salvaguardando que os 

mercadores da Hansa eram alemães e que, por isso, deveriam ter os mesmos 

privilégios destes364. Este proteccionismo foi confirmado pelos seus 

sucessores365, chegando mesmo a ser alargado por confirmação de 1638, de 

Filipe III, ao comércio com as cidades hanseáticas366.  

 

Entre 1653 e 1660 foi lançado um novo imposto para fazer face às despesas da 

guerra, sendo a contribuição destinada aos oleiros367 a mais pesada de entre os 

ofícios mecânicos assinalados368. Este é outro dos indicadores que indicia que, à 

época, os oleiros deveriam ter um estatuto privilegiado no panorama dos ofícios 

mecânicos em Lisboa.  

 

                                                 

364 Cassel, Progr. De 1776, p. 15, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo I, p. 89.  
365 Em 1579 o Cardeal-Rei D. Henrique passou um alvará ordenando que se guardassem os privilégios dos alemães e 
mais estrangeiros moradores em Portugal. Cf. Cod. Mss. da Cas. de Pombal, com o tit. Privil. dos Inglezes, cit. 
SANTARÉM, 1842, Tomo I, p.31. 
366 Bretodan. Tratado de Filipe IV, P. 6, p. 57, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo I, p. 90. O papel que as cidades da Liga 
hanseática tiveram no consumo da faiança portuguesa será objecto de análise no Capítulo III. 
367 “DOS OLEIROS. Os juizes da bandeira dos oleiros e mais adjuntos do seu officio flzeram sua junta, como v. m. 
mandou, e obrigaram o que se vae relatando: mostrando a experiência quanto a necessidade d'esta cidade do 
presidio e defesa depende, por ser a principal do reino, em que, como cabeça, havia o inimigo de usar as maiores 
utilidades e acções, como já por muitas vezes se viu, querendo atalhar os damnos e futuros veiu o povo d'esta cidade 
impor sobre si os novos impostos, para, com os rendimentos d'elles, sustentar um terço de infanteria com sua 
cavallaria e fortificações, e, fazendo orçamento dos rendimentos dos impostos, taxas, rendas, escassamente, para 
sustento do terço e cavallaria e fortificações ; e, se S. Mag.de fôr servido de se valer d'estes rendimentos, para outros 
effeitos necessários de guerra, ficarão não tendo a causa para que se puzeram os novos impostos, esta cidade como 
d'antes será defesa; ainda que se declarou que receberia também estes direitos para o apresto d'esta armada, S. 
Mag.de se tem servido de cento e vinte mil cruzados depois dos novos impostos serem concedidos, e a tenção do dito 
senhor não foi que todo o rendimento se consumisse no apresto das armadas e ficasse a infanteria e cavalaria, 
reductos sem seu soccorro; por onde nos parece não tem logar o que S. Mag.de ordena. V. m., com os mais votos, 
representará a S. Mag.de o que mais fôr conveniente á boa conservação d'este reino. Isto é o que nos foi respondido. 
— Paschoal Luiz — Simão Dias — João de Oliveira”. Do Liv.o I dos Impostos novos (1653-1660), fs. 107. Cf. 
OLIVEIRA, 1891, tomo V, p. 588. 
368 Contribuições de cada ofício: oleiros – 120.000 cruzados; esparteiros – 100.000; sapateiros – 100.000; alfaiates – 
100.000; tanoeiros – 60.000 cruzados; tecelões – 60.000; tosadores – 60.000; São Jorge – 60.000; São Miguel – 
60.000; cordoeiros – 50.000; São José – 50.000. Cerieiros e ourives do ouro não mencionam o valor pedido para 
contribuição. Cf. OLIVEIRA, 1891, tomo V, p. 588. Fernando Castelo-Branco refere, para um período mais tardio, 
1685, “que no porto de Lisboa entrava de bacalhau e mais peixe seco, vindo do norte 103.555 cruzados””. Cf. 
CASTELO-BRANCO, 1990, p. 106. Salvaguardando as diferenças temporais e de custos, não deixa de ser 
impressionante que a contribuição exigida aos oleiros entre 1653-1660, seja superior ao consumo do bacalhau 
importado num ano, sendo esse peixe um dos mais consumidos na Lisboa da época. 
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Se a realidade do após Restauração alterou, com toda a probabilidade, de forma 

significativa o quadro do ofício dos oleiros na capital369, importa compreender 

como esta se desenvolveu no período que a antecede. Analisando o respectivo 

mapa de distribuição (cf. Fot. 11) (cf. Anexo 2 – 2. Mapa de distribuição dos oleiros na 1ª metade do 

século XVII), somos confrontados com uma realidade muito diversa da que 

conseguimos definir para a segunda metade do século XVI. Apesar da 

concentração elevada de oleiros na zona de Anjos se manter preponderante, 

com uma expansão significativa na geografia da zona, surgem focos de 

produção que se prolongam ao longo da costa. Se bem que alguns sejam 

reminiscências de olarias activas na centúria de Quinhentos, a maioria são 

novos espaços produtivos, indiciando uma realidade vibrante e, ao que tudo 

indica, uma actividade comercial bem sucedida. 

 

                                                 

369 Esta alteração “revelava que o golpe do 1º de Dezembro, aparentemente unânime e, com espanto dos próprios, 
facilmente vitorioso, era na verdade um acto que fracturava dramaticamente a ‘nação portuguesa’”. Cf. COSTA, 2004, 
p. 49. 
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Fot. 11. Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa na 1ª metade do século XVII, com morada 

identificada. Autoria Joana Campelo. 
Fonte: Base de Dados de oleiros, em anexo.  

 
Passamos, assim, de um universo de cerca de 95 indivíduos assinalados para a 

2ª metade do século XVI (cf. Base de dados de oleiros), para cerca de 269 oficiais 

ligados à cerâmica na 1ª metade do século XVII (cf. Base de dados de oleiros). Estes 

números correspondem a um aumento para mais do dobro dos profissionais 

envolvidos nesta actividade, numa realidade que é ainda parcelar pelo 

desconhecimento do número exacto de oleiros activos na cidade para ambas as 

datas.  

Em paralelo, e indiciando o estatuto ascendente que alguns dos oleiros foram 

alcançando na primeira metade do século XVII, muitos deles surgem a integrar a 

Irmandade do Senhor da Graça que contava, entre os seus membros, com a 

aristocracia de Lisboa e os ofícios mecânicos mais distintos, como pintores, 

escultores e douradores. Não há aí, de acordo com o Padre António Lourenço 
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Farinha, nem “alfaiates, sapateiros, carpinteiros, pedreiros, comerciantes, 

etc.”370, o que parece clarificar a proximidade dos oleiros às actividades 

consideradas mais nobres na cidade371. Idêntica situação foi assinalada por 

Celso Mangucci, que refere existir um aumento das inscrições de oleiros na 

Irmandade do Santíssimo Sacramento, na igreja de Santos-o-Velho, entre 1613 

e 1626372. 

 

No quadro da produção cerâmica, conseguimos definir, para o século XVI, 

conseguimos definir quatro áreas de especialização (oleiros, oleiros de louça 

vidrada, ladrilhadores e malegueiros, não considerando telheiros e os que 

faziam tijolos). Nos primeiros anos da centúria de Seiscentos começam a surgir 

novas nomenclaturas, indício de uma realidade mais complexa. É o período em 

que aparecem as primeiras referências a mestres de louça pintada, pintores de 

louça e oficiais de louça pintada, sendo a informação mais recuada, por nós 

encontrada, datada de 1605, indicando um “oleiro de pintado”373. 

 

Considerando as especializações mencionadas na documentação e assinaladas 

na Base de dados de oleiros, apresentada para a primeira metade do século XVI, e 

a estrutura empregue na comparação dos dados para 1551, 1552 e 1620, temos 

activos em Lisboa, para a 1ª metade do século XVII, um total de 271 pessoas374 

envolvidas na produção cerâmica (cf. Gráfico 5).  

 

                                                 

370 Cf. FARINHA, 1932. p. 21. 
371 Celso Mangucci refere como exemplo de uma nobilitação da arte o caso de “Luís de Moura, “mestre de louça fina e 
azulejo” que, em 1637, compra umas casas térreas na R. do Pé de Ferro, (...) A produção deste mestre era de 
reconhecida qualidade e, em 1641, é agraciado com o ofício real de oleiro de azulejo e louça pintada, um título 
honorífico, sem ordenado, mas que provavelmente o colocaria em boa posição no fornecimento de obras com o 
patrocínio régio”. Cf. MANGUCCI, 1996, p. 160. 
372 “O expressivo número de inscrições neste período talvez se deva a algum acaso fortuito, como, por exemplo, a 
extinção de uma outra confraria. Mas é indubitável que houve imenso interesse por parte da mais importante 
irmandade da paróquia em comungar com mestres e oficiais de uma actividade económica de peso crescente no seio 
da freguesia. (...) a combinação destes dados permite entrever um processo de expansão desta indústria, que tudo 
leva a crer atingiria o auge ainda no primeiro quartel deste século, quando Lisboa possuía dez fornos de louça 
vidrada, 28 fornos de louça de Veneza e treze oleiros de azulejos (Oliveira, 1804:179 e 182)”. Cf. MANGUCCI, 1996, 
p.158. 
373 Cf. registo 40 da Base de dados de oleiros. 
374 Cf. Base de dados de oleiros. 
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Fonte: Base de dados de oleiros, em anexo 

1) 190 oleiros375; 2) 2 oleiros de louça vidrada; 3) 3 oleiros de telhas ou telheiros376; 4) 0 “homens 
que fazem tijolo”; 5) 7 ladrilhadores377; 6) 2 malegueiros378; 7) 2 oleiros de louça vermelha; 8) 2 
oleiros de louça verde; 9) 1 oleiro de púcaros; 10) 2 enformadores; 11) 2 azulejadores379; 12) 41 
pintores de louça380 13) 7 mestres de louça pintada381. 

 

Algumas das “novas” categorias aqui assinaladas são especializações de 

famílias mais abrangentes. Assim, e a título de exemplo: os oleiros de louça 

vermelha, tal como o de púcaros, integrariam o grupo lato dos oleiros; os de 

louça verde, a dos oleiros de vidrado. A novidade nesta documentação surge, de 

facto, com os pintores cerâmicos, aos quais se podiam associar os mestres de 

louça pintada, mas pretendemos distingui-los por estes constituírem um grau de 

especialização que, sendo assinalado na documentação, não quisemos deixar 

de manter. De entre estes últimos, dois são objecto de uma denominação ainda 

mais concreta, a de “mestres de louça fina e azul”. Deles, somente José 

Francisco, activo em 1630 e responsável por uma encomenda de azulejos para 

                                                 

375 São aqui considerados também os obreiros de oleiro, oficiais de oleiro, e mestres oleiros. Uma das especializações 
referenciadas é a de Gregório de Carvalho, “mestre de cal e louça” (cf. registo 674 da Base de dados de oleiros). 
376 É também considerado um mestre de forno de telha. 
377 É também considerado um mestre ladrilhador. 
378 São aqui considerados unicamente os oleiros de branco ou oleiros de louça branca. 
379 É aqui considerado um “pintor de assentar azulejo” (cf. registo 161 da Base de dados de oleiros). 
380 São considerados aqui oficiais de louça pintada; oficiais de louça pintada de Veneza; pintores de louça pintada; 
oleiros de louça pintada, oleiros de louça de Veneza e oleiros de pintado. 
381 São considerados mestres de louça pintada, mestres de louça de Veneza, mestre de louça fina e 2 mestres de 
louça fina e azul (cf. registos 162 e 164 da Base de dados de oleiros). 
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o convento de Santa Brígida, conseguimos situar na cidade382, na zona de 

Santos-o-Velho. Também residentes nesta zona foram assinalados dois 

“mestres de louça de Veneza”, Jorge Fernandes e António Fernandes383 e um 

“mestre de louça fina”, Jerónimo Antunes384. Neste bairro podemos ainda 

encontrar os pintores de louça: Manuel da Costa (act. 1620)385; Luís Pacheco 

(act. 1631)386; João Roiz ou Rodrigues (act. 1639)387; Francisco Pereira (act. 

1656)388; ou os oleiros espanhóis Pero Capacho e Juan Thez (ambos act. 

1607)389. Disseminados pela zona da Calçada do Combro, assinala-se o 

artilheiro espanhol que era também pintor de louça, António Roiz (act. 1639)390, 

e o oleiro António italiano (act. 1607)391. Oito nomes surgem na área de Santos-

o-Velho associados a “oleiros de louça de Veneza” – Domingos Leitão, 

Domingos do Souto, Ferreira Álvares, dois Francisco Fernandes, Francisco 

Ribeiro, João Araújo e João Rodrigues Carlos392 – ou a “oficiais de louça pintada 

de Veneza” – António Fernandes e Lourenço da Cruz393 -, no que parece 

apontar para uma maior sofisticação do trabalho realizado neste espaço 

lisboeta. O ”pintor de assentar azulejos” ou ladrilhador Sebastião Antunes394, 

também residia no local. Próximo do convento de São Pedro de Alcântara 

encontramos os pintores de louça Francisco Luís (act. 1639)395 e Manuel da 

Silva (act. 1645)396. Em Alfama surge o também pintor cerâmico Francisco da 

Costa († 1648)397. Na área da actual Baixa, o pintor Francisco João (act. 

1620/26)398 e o azulejador Cristóvão Ferreira399. Na zona de Anjos encontramos: 

                                                 

382 Cf. registo 162 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 49. 
383 Cf. registos 629 e 641 da Base de dados de oleiros. 
384 Cf. registo 654 da Base de dados de oleiros. 
385 Cf. registo 76 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 49. 
386 Cf. registo 677 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 49. 
387 Cf. registo 77 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 48. 
388 Cf. registo 187 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 49. 
389 Cf. registos 51 e 52 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 49. 
390 Cf. registo 99 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 42. 
391 Cf. registo 55 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 42. 
392 Cf. registos 631 a 636, 638 e 639 da Base de dados de oleiros. 
393 Cf. registo 621 e 627 da Base de dados de oleiros. 
394 Cf. registo 161 da Base de dados de oleiros. 
395 Cf. registo 103 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 35. 
396 Cf. registo 166 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 35. 
397 Cf. registo 289 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 44. 
398 Cf. registo 596 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 43. 
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António Alvares, o primeiro “oleiro de pintado” de que temos registo (act. 

1605)400; António Dinis (act. 1620)401; Simão Gomes (act. 1616)402; Manuel 

Rodrigues (act. 1620/26)403; José Gomes (act. 1665)404; Manuel Correia (act. 

1655)405; João da Silveira (act. 1655)406; Luís Antunes (act. 1624)407; Pantaleão 

Pinto (act. 1637)408; Salvador Correia (act. 1639)409; António de Lemos (act. 

1637)410; Pedro Ferreira (act. 1637)411; Salvador da Cunha (act. 1637)412; Manuel 

de Oliveira (act. 1623)413; Francisco da Costa (act. 1637)414 e António da Costa 

(act. 1637)415.  

Reflectindo sobre estas informações, parece evidente que os oleiros e pintores 

de louça estrangeiros que conseguimos identificar concentravam-se na área de 

Santos-o-Velho e Calçada do Combro. Esta era uma realidade que conhecíamos 

para a 2ª metade do século XVI, pois foram aí assinalados oleiros flamengos. No 

entanto, o seu número e a diversidade das suas origens foi-se alargando. Outro 

aspecto que sobressai desta distribuição é o grande número de pintores de 

louça que se concentravam neste local, 22, em contraste com a zona de Anjos, 

16 – não contabilizando com 9 oficiais que se situavam fora desta área416. Esta 

forte presença de pintores de louça, numa área mais tradicional da actividade 

cerâmica, poderá ser entendida como uma clara manifestação das alterações de 

produção que ocorriam no local, adaptando-se a novas exigências. 

 

                                                                                                                                                 

399 Cf. registo 64 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 42. 
400 Cf. registo 40 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 36. 
401 Cf. registo 79 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 28. 
402 Cf. registo 106 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 37. 
403 Cf. registo 114 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 28. 
404 Cf. registo 130 da Base de dados de oleiros. 
405 Cf. registo 177 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 28. 
406 Cf. registo 178 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 28. 
407 Cf. registo 191 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 28. 
408 Cf. registo 323 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 37. 
409 Cf. registo 329 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 37. 
410 Cf. registo 330 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 37. 
411 Cf. registo 332 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 37. 
412 Cf. registo 333 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 36. 
413 Cf. registo 341 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 36. 
414 Cf. registo 361 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 36. 
415 Cf. registo 375 da Base de dados de oleiros e Anexo 2, mapa 37. 
416 Dos restantes 6 pintores de louça integrados na Base de Dados não conseguimos aceder às moradas (cf. registos 
107, 116, 122, 163, 164, 611 da Base de dados de oleiros).  
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Após 1640, com a Restauração da independência face à Coroa espanhola, a 

vulnerabilidade portuguesa tornou-se manifesta. Se, num primeiro momento, os 

Países Baixos, a Inglaterra, a França e a Holanda reconheceram a 

independência portuguesa, isso deveu-se mais a uma retaliação contra a 

Espanha do que a um apoio efectivo à causa nacional. As tentativas da nova 

monarquia de se reapossar dos territórios ultramarinos, alguns deles perdidos 

para outras potências marítimas, levaram a que, em 1657, Lisboa tivesse sido 

bloqueada por um ataque holandês que durou cerca de três meses. Este surgiu 

como forma de pressão para que Portugal devolvesse territórios brasileiros à 

Holanda, que os havia tomado durante o período filipino e que considerava 

serem legitimamente seus417. Nesse mesmo ano a realidade da guerra com a 

Espanha assumiu novos contornos, mais belicistas, que implicaram da parte 

portuguesa um maior esforço financeiro e superiores reforços dos exércitos418. 

Esta situação ver-se-ia agravada na sequência da chamada Paz dos Pirinéus, 

assinada em Janeiro de 1659 entre as monarquias francesas e dos Habsburgos 

de Madrid, e que levou à necessidade de procurar novos aliados para Portugal 

no quadro da nova geografia política europeia. 

 

É nesse sentido que, em 1662, 43 anos após a entrada de Filipe II e 22 anos 

após a Restauração de 1640419, ocorreu em Lisboa uma nova aliança, ocasião 

de enaltecimento da Casa reinante. Esta surgiu por ocasião do casamento de D. 

Catarina de Bragança com Carlos II de Inglaterra, pretexto para as primeiras 

                                                 

417 Documentação no Arquivo do Ministério dos Negócios Estrangeiros de França, Corresp. De Portugal, vol. III (f. 
106), cit. SANTARÉM, 1844, Tomo VI (parte 2), p. LV. Só com o Tratado de Haia, assinado em 1669 foi possível 
restabelecer a paz com a Holanda. Então já o comércio de peças portuguesas para este destino perdera sentido, pois 
as olarias de Delft laboravam com grande sucesso e exportavam as suas manufacturas por toda a Europa. 
418 “Desde o início de 1657 que começam a chegar notícias das prevenções militares que se fazem do lado filipista. A 
atitude de trégua desvanece-se. Para tal teria contribuído uma maior disponibilidade para deslocar meios bélicos da 
Catalunha para a Extremadura, verificável apenas a partir de 1656. Por outro, a ideia de que a morte de D. João IV 
em muito enfraquecia o governo de Lisboa, já que o condenava a uma regência da rainha viúva durante a menoridade 
do seu herdeiro, cuja saúde era mais do que duvidosa“. Cf. COSTA, 2004, p. 81.  
419 Anteriormente outras celebrações ocorreram em que os portugueses ergueram arcos triunfais, nomeadamente na 
entrada dos arquiduques Alberto e Isabel da Áustria, em Antuérpia, em 1599, do qual se conhecem os desenhos, e o 
arco erguido também em Antuérpia para receber o cardeal D. Fernando, irmão de Filipe III de Portugal, em 1635, com 
desenho de Rubens. Por se tratarem de peças nas quais não seria provável aparecerem referências à cerâmica 
portuguesa ou ao trabalho dos oleiros nacionais, estes não foram considerados. Para conhecer melhor estes temas cf. 
A arte efémera em Portugal, 2000, p. 39-43. 
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grandes celebrações da nova Dinastia, ainda que com feição diversa das 

anteriores, pois um aspecto central foi a tourada420. Também nesta ocasião 

foram erguidos vários arcos421, 12422 ou 17423, a expensas dos ofícios 

respectivos, mas deles não temos uma descrição segura424, como ocorrera com 

a entrada dos Filipes em Lisboa.  

 

As informações que possuímos remetem para a brevidade com que a obra foi 

executada425, mas que, a acreditar nas fontes, não terá impedido a 

sumptuosidade das arquitecturas presentes. Um Aviso de 14 de Abril de 1662, 

                                                 

420 O impacto que esta teve foi tal que, para além dos textos sobre o acontecimento, foram mesmo publicadas obras 
dedicadas exclusivamente a esta festividade. Cf. IZANDRO, AONIO e LUZINDO, Festas Reays na Corte de Lisboa ao 
cazamento dos Reys da grão Bretanha Carlos, & Catherina. Em os touros que correram no Terreiro do Passo em 
Outubro de 1661. Lisboa: Domingos Carneiro, 1661. Um Aviso ao Senado para organizar a festa de touros e danças 
na cidade para comemorar o acontecimento, assinado pelo secretário de estado, Gaspar de Faria Severim e dirigido 
ao presidente do Senado, Conde de Vale de Reis, foi passado em 23/08/1661, mas sem menção às restantes 
festividades. Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro II de Consultas e Decretos de D. Afonso VI, fl. 56 a 57. 
421 Num Aviso do secretário de estado Pedro Vieira da Silva, datado de 14 de Abril de 1662, é referido:”A rainha de 
Inglaterra se embarca, com o favor de Deus, sabbado, de ámanhã a oito dias. Ha-se de embarcar pela manhã, indo 
dizer missa á Sé, e hão de acompanhl-a os tribunaes, principalmente a camara. Hão-se de armar as ruas, e ha-se de 
fazer a festa que, sem muita despeza, se puder fazer”. Cf. OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História 
do Município de Lisboa, Lisboa: Typographia Universal, Tomo VI (1891), 1ª parte, p. 336-339. “Depois daquella 
grandesa de que todo o mundo pasma em que o povo fes extremos e os grandes conta das galas De tantos arcos 
triunfantes as ruas todas ornadas que tudo hera hũ Rocio pordonde a aurora passava Passou dos arcos à ponte”. Cf. 
MESTRE, Sebastião da Fonseca, Relaçam dedicada A Serenissima Senhora Rainha da gram Bretanha da jornada 
que fes de Lixboa athe Ports-Mouth. Londres: Officina de J. Martin Fa. Allestry & Tho. Dicas, 1662, p. 5. 
422 “Estavam atrechos doze fabricas, y arcos de madera (echos por cuenta de los officios;) el de los plateros, que se 
levantava a la entrada de su calle, era cubierto de plata fina (…) Los otros cubiertos de telas, sedas, pinturas, y alguna 
plata, y oro; el primero, y todos los otros con figuras, escudos, tarjetas, emblemas, poezias”. Cf. MACEDO, António de 
Sousa de, Relacion de las Fiestas que se hizeron en Lisboa, con la nueva del casamiento de la Serenissima Infanta 
de Portugal DOŇA CATALINA (ya Reyna de la Gran Bretaňa,) con el Sereníssimo Rey de la Gran Bretaňa CARLOS 
SEGUNDO deste nombre. Y todo lo que sucedió hasta embarcarse para Inglatierra. Lisboa: Officina de Henrique 
Valente de Oliveira, 1662. p. 30-30v. 
423 No poema Carlos reduzido, de Pedro de Azevedo Tojal, são mencionados 17 arcos. Cf. TOJAL, Pedro de Azevedo, 
Carlos reduzido, Inglaterra illustrada. Lisboa: Officina de Antonio Pedrozo Galram, 1716, p. 84v. 
424 Num documento de Março de 1662 é referido “O Arco da portagem, e a boca da rua, que vai para a Misericordia, 
se ha de armar com particularidade, e com algum arco, ou arcos, e isto se ha de encommendar ao Contador mór, e 
elle aos officiaes dos contos: e tambem ao Juiz e gente do Terreiro a parte que leva para elle. No meio do Terreiro do 
Paço, mais junto ás casas delle, se procurará fazer um arco triunfal com vantagem a todos os demais, que se 
houverem de fazer: e este será por conta da Camara. O arco que fica debaixo da casa nova da Rainha nossa 
Senhora, se encarregará ao Provedor da Alfandega, e elle a seus officiaes, para que o armem, e concertem com toda 
a perfeição”. Cf. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Mss de S. Vicente, T. 2, fl. 290 a 304, citando documentos 
publicados por: SANTARÉM, 1859, Tomo XVII, p. 238-239 e 241-242. 
425 Eduardo Freire de Oliveira refere em nota, mencionando um documento de António Pereira de Viveiros, “que as 
armações e decorações das ruas, que o mesmo senado mandou fazer de sua conta, e aquellas em que elle 
superintendeu, não gastaram mais de cinco dias para ficarem concluídas”. Cf. OLIVEIRA, 1891, p. 339. Já António de 
Macedo menciona que, “la industria repentina en los arcos, y la brevedad de dós dias en que se obró todo, que cierto, 
parece no podia haver manos para travajar tanto en largo tiempo”. Cf. MACEDO, 1662. p. 30v. 
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do Secretário de Estado Pedro Vieira da Silva dirigido à Câmara de Lisboa, 

lembrava que “ A rainha de Inglaterra se embarca, com o favor de Deus, 

sabbado, de amanhã a oito dias. Ha-se de embarcar pela manhã, indo primeiro 

dizer missa á Sé, e hão de acompanhal-a os tribunaes, principalmente a camara. 

Hão-se de armar as ruas, e ha-se de fazer a festa que, sem muita despeza, se 

puder fazer”426. Apesar desta recomendação, os custos envolvidos neste 

acontecimento levaram a que, num Aviso assinado pelo Secretário de Estado 

Gaspar de Faria Severim e dirigido ao presidente do Senado, o conde de Vale 

de Reis, se assinalasse a necessidade de duplicar o valor das sisas, por um 

período de dois anos, para ajudar a fazer face às despesas resultantes deste 

casamento427. A carência de fundos, quer do Senado, quer do Estado, conduziu 

à venda de foros da cidade para se conseguir capital para estas exigências428. 

 

É conhecido o percurso efectuado pelo cortejo através de um texto datado de 

Março 1662, mencionando-se que: “Hão de estar as ruas armadas o melhor que 

puder ser, e se ha de fazer aviso ao senado da camara, para que repartindo em 

estancias aos moradores a parte que lhes couber, as armem com igualdade; e 

não com a differença, com que se faz nas procissões ordinarias: e as bocas das 

ruas se hão de encomendar aos officios, para que as ornem com muita 

particularidade, ou com arcos triumfaes, ou com columnas, e troféos, fontes, e 

bosques como cada um melhor puder”429. Este texto ilustra os preparativos 

necessários para levar a cabo a festa, mas não nos informa dos locais onde se 

                                                 

426 Cf. Livº II de cons. e dec. d'el rei D. Afonso VI, fl. 246, cit. OLIVEIRA, 1891, tomo VI, p. 336-338. 
427 Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro II de Consultas e Decretos de D. Afonso VI, fl. 65 a 67. 
428 Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro II de Consultas e Decretos de D. Afonso VI, Decreto a ordenar ao Senado 
que proceda à venda de foros da cidade, de forma a obter dinheiro para o dote de casamento da Infanta fl. 112  e 
Decreto a ordenar ao Senado que proceda à venda de foros da cidade, de forma a obter dinheiro que irá reverter para 
as despesas do casamento da infanta, fl. 113. 
429 “Sairão pelo arco de Luiz Cesar, cujo ornato desde a porta dos Armazens até á saída do arco, se ha de 
encommendar ao Provedor Luiz Xesar de Menezes, e elle a seus officiaes: e a distancia da rua, que faz primeiro 
pateo, começando da porta dos Armazens até ao arco, que fica debaixo da casa nova, ao Provedor das obras, e seus 
officiaes, repartindo-o como parecer entre as mulheres que nelle vendem“. Cf. Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Mss de S. Vicente, T. 2, p. 290 a 304, cit. SANTARÉM, 1860, Tomo XVIII, p. 238-239, 241-242. 
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erguiam os Arcos que se relacionavam com os ofícios430, tarefa para a qual 

também podia ser envolvida a população local no que se refere à sua 

ornamentação431. 

 

A temática presente nestas construções, de acordo com o poema Carlos 

reduzido de Pedro Tojal, prendia-se com o enaltecimento da estirpe da princesa, 

descendente dos legítimos reis de Portugal432. A partir dela não é possível 

relacionar este propósito com os ofícios da cidade, se os oleiros participaram 

nesta celebração e de que modo o fizeram. Também não é conhecida nenhuma 

imagem individualizada dos arcos então erguidos, o que poderia facilitar alguma 

atribuição. Só se conhecem, esboçados, aqueles que se encontravam no 

Terreiro do Paço e que se vislumbram na gravura de Dirk Stoop, “Prächtiger 

Dûrchzûg der Königin Catharina von Gross Britanien so geschehen in Lisabona 

den 20 April Aº 1662”, onde se retrata o desfile neste local da futura rainha de 

Inglaterra433 (cf. Fot. 12).  

 

                                                 

430 “hão de ter recado os seus Capitães e Tenentes, cada um dos quaes irá fazendo seus officios nos logares que lhes 
tocam”. Cf. BRAZÃO, Eduardo, “O protocolo da partida de D. Catarina de Bragança para Inglaterra“, Ocidente, VI, 15, 
(1939), p. 278.  
431 “Hão de estar as ruas armadas o melhor que puder ser, e se ha de fazer aviso ao senado da camara, para que 
repartindo em estancias aos moradores a parte que lhes couber, as armem com igualdade; e não com a differença, 
com que se faz nas procissões ordinárias: e as bocas das ruas se hão de encomendar aos officios, para que as ornem 
com muita particularidade, ou com arcos triunfaes, ou com columnas, e trofeos, fontes, e bosques como cada hũ 
melhor puder”. Cf. BRAZÃO, 1939, p. 278. 
432 “Canto III, 48. Com Real pompa, igual magnificência, / Ao Ceo soberbos arcos se elevavaõ, / Nos quaes em 
successiva descendencia / Em vulto os Lusos Reys se retratavaõ: / Os Lusos Reys , que ainda na apparencia / Da 
gente os coraçoens intimidavaõ. / Cujas acçoens, façanhas belicosas, / Mostra a tinta excedendo as fabulosas. 49. No 
primeyro o subtil pincel retrata / A raiz generosa, donde mana / Por troncos d'ouro, laminas de prata / Toda a Real 
Estirpe Lufitana: / O grande Henrique, (...) 66. Assim os Régios Arcos as memorias / Recordavaõ dos Cetros 
foberanos, / De Portugal as inclytas victorias”. Cf. TOJAL, 1716, p. 75-84v. 
433 Esta gravura, da qual se conhece um exemplar no Museu da Cidade de Lisboa, encontra-se reproduzida em várias 
publicações. Entre outras cf. VIDAL, Frederico Gavazzo Perry, “O casamento de D. Catarina de Bragança com Carlos 
II, Rei de Inglaterra“, Revista dos Centenários.  Lisboa: Comissão Executiva dos Centenários, N.º 22, (31 de Outubro 
de 1940), p. 1-7. 
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Fot. 12. Gravura de Dirk Stoop, “Prächtiger Dûrchzûg der Königin Catharina von Gross Britanien so geschehen in 

Lisabona den 20 April Aº 1662” 
Fonte: PERRY VIDAL, Frederico Gavazzo, Revista dos Centenários, 1940, p. 1. 

 
A importância das representações dos ofícios neste tipo de festividades permite-

nos tirar algumas ideias acerca da vitalidade de cada uma das actividades e de 

que modo elas se pretendiam projectar na sociedade lisboeta. Neste momento, 

em particular, seria importante perceber como se encontravam as várias 

comunidades profissionais em Lisboa, o que nos permitiria aferir da sua 

capacidade em reagir face às dificuldades que estrangulavam a economia e os 

vários conflitos em que o país se via então envolvido, aspecto do qual o próprio 

casamento então celebrado era testemunho434. 

 

As cartas de Duarte Ribeiro de Macedo (1618-1680), redigidas entre 1650 e 

1677, reflectem a preocupação com a situação de dificuldade financeira com que 

se defrontavam as “artes mechanicas”, com destaque para os têxteis e para a 

marcenaria, entre outros sectores da sociedade nacional, sendo o autor omisso 

no que se refere à cerâmica. Nestes textos, estruturados na sua maioria como 

conselhos destinados a D. Afonso VI e a D. Pedro II, o autor elaborou diversas 

recomendações para a revitalização da economia portuguesa435 a partir da sua 

                                                 

434 “há um desequilíbrio entre o dote de Catarina e os benefícios que está previsto que o rei de Portugal possa obter 
dessa aliança. (...) Além de algum apoio militar naval  (...) Este acordo indica a obsessiva procura de combatentes 
comuns experimentados para um reino que se considerava estar esgotado de homens”. Cf. COSTA, 2004, p. 87-88. 
435 “he necessario examinar qual he maior damno, se continuarmos no estado presente, que nos esgota o Reino de 
dinheiro, e nos deixa as drogas, ou diminuir a sahida das drogas pelas introducção das Artes, que he só o remedio 
que temos para impedir a extracção do dinheiro, ouro, e prata do Reino. Eu não digo que introduzamos tantas Artes, 
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experiência e conhecimento de outros países europeus. Nelas são destacadas 

realidades, aparentemente menos favoráveis do que a nacional436, mas da qual 

os naturais souberam tirar melhor partido437 e do que resultavam exemplos que 

deveriam ser seguidos no país. Uma das consequências destas medidas 

traduziu-se na diminuição do peso das importações de produtos franceses, mas, 

em contrapartida, aumentou a dependência do comércio com a Inglaterra438. 

 

Quatro anos após a saída daquela que veio a ser rainha de Inglaterra, em 1666, 

Lisboa voltou a assistir a nova celebração onde foram erguidas mais estruturas 

de arte efémera439, desta vez para celebrar o casamento de D. Afonso VI e D. 

Maria Francisca de Sabóia440. Dessas construções dá-nos conta Mathias Pereira 

da Silva441 e um álbum com vinte e sete aguarelas, cuja edição fac-similada 

                                                                                                                                                 

que não necessitemos dos Estrangeiros, supposto que sou de opinião contrária, digo só por agora, que introduzamos 
as mais necesarias, e as que tem uso commum”. Cf. CAMINHA, António Lourenço, Obras inéditas de Duarte Ribeiro 
de Macedo. Lisboa: Impressão Régia, 1817, p. 45. 
436 Chegando mesmo a mencionar que “Os Portuguezes he a Nação mais habil para as Artes mechanicas que tem 
Hespanha, e os Estrangeiros confessão, que são os que melhor, e mais facilmente os imitão. No Reino não faltão 
officiaes daquellas Artes, cujas obras se não recebem dos Estrangeiros, como são Pedreiros, e Carpinteiros, e outros 
de que ha tanta quantidade, que hum grande número delles possa trabalhar, e ganhar sua vida em outros paizes”. Cf. 
CAMINHA, 1817, p. 71. 
437 “Inglaterra, e Hollanda não tem sedas, porque a Natureza negou esta producção aos seus climas, e assim as 
recebem das Terras que as produzem, mas o que a Arte põe em obra, destas materias, procurarão cuidadosamente 
ter em abundancia; porque se as fossem buscar lavradas, para seu uso, custar-lhes-hião muito mais, do que valem as 
fazendas, e drogas que commutão por ellas. França não tinha seda, mas era capaz de a produzir (...) fez plantar as 
Amoreira, e criar os Bichos, e chamou á França com grossos salarios; Mestres Estrangeiros de differentes partes, 
introduzindo esta Fabrica em França, de sorte que he hoje esta Arte huma das melhores, e de que se tira huma 
grandissima utilidade”. Cf. CAMINHA, 1817, p. 51-52. 
438 “A crise havia-se declarado em 1670; em 1671 já se tinha compreendido o seu carácter e as soluções que se lhe 
deviam opor; em 1675 a obra teórica está concluída e, precisamente, por Ribeiro de Macedo. Vai-se, pois, tentar 
estabelecer em Portugal várias fábricas, como se dizia na linguagem do tempo, o que queria dizer que se fariam vir 
para Lisboa operários franceses – e será precisamente Ribeiro de Macedo que os embarcará no Havre (...)  Estas 
manufacturas que se instalam fazem concorrência às francesas. Eis uma das razões que explicam o desenvolvimento 
do comércio inglês em Portugal e o declínio do francês: a economia portuguesa torna-se concorrente da economia 
francesa, e não da inglesa”. Cf. GODINHO, Vitorino Magalhães, Mito e mercadoria, utopia e prática de navegar, 
séculos XIII-XVIII. Lisboa: Difel, 1990, p. 485.   
439 Como em ocasiões anteriores, para além dos arcos haviam outras estruturas efémeras, por exemplo, pedestais 
com representações de cidades portuguesas. 
440 Conhece-se a descrição da viagem marítima da princesa até Lisboa, mas esta é omissa relativamente às festas 
que decorreram na cidade. Cf. Récit véritable de l’Embarquement, du Voyage, et de l’heureux arrivée de la Reyne de 
Portugal avec la Magnifique Entrée qui luy a été faite à Lisbonne en la présente année 1666. Paris: Chez Anthoine de 
Nogent, 1666. 
441 Cf. SILVA, Matias Pereira da, Fenis Renascida ou Obras Poéticas dos melhores Engenhos Portuguezes, 
dedicadas ao Excellentíssimo Senhor Dom Joam Mascarenhas Conde de Santa Cruz... Lisboa: Officina de Miguel 
Rodrigues, 1746. IV Tomo. A descrição está dividida em vários textos: Aos desposorios do Sereníssimo Senhor Rey 
D. Affonso VI. Romance dividido em três partes, p.95-100; Relaçam do triunfo, com que em Lisboa se receberão os 
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permite conhecer as características das legendas e tarjas presentes nessas 

festividades442. Os arcos, dos quais foi elogiada a qualidade443, foram em 

número de 20 (ainda que haja menção a mais um arco, que não sabemos por 

quem terá sido financiado). Destes, 15 (talvez 16, contabilizando o ofício não 

identificado) foram da responsabilidade dos ofícios da capital, estando deles 

ausente qualquer menção aos oleiros. Assim, foram contabilizados os arcos: dos 

italianos444, dos pasteleiros e vinhateiros445; dos alfaiates446; sem 

identificação447; dos homens de negócio448; dos moedeiros449; dos ourives do 

ouro450; dos carpinteiros ou da Bandeira de São José451; dos flamengos452; dos 

mercadores453; dos ourives da prata454; de São Miguel455; de São Jorge456; dos 

                                                                                                                                                 

Sereníssimos Reys D. Affonso Sexto, e D. Maria Francisca Isabel de Saboya em 29 de Agosto de 1666, p. 167-104 
(onde se descrevem os arcos); Relaçam das canas reaes, com que a Nobreza Lusitana festejou as felissimas vodas 
dos Senhores Reys D. Affonso VI e D. Maria Francisca Isabel de Saboya, p. 105-233. 
442 Porque, neste capítulo, não são as expressões das festividades descritas o aspecto fulcral da reflexão e sim a 
presença ou ausência dos oleiros e (quando for caso disso) as características dessa presença, raramente iremos 
recorrer à vasta bibliografia acerca do tema, optando sempre que possível pelas fontes. No entanto, neste caso, por 
se tratar de um texto a que estão associadas imagens fac-similadas das arquitecturas presentes, importa cita-lo, para 
efeitos comparativos com Lavanha. Cf. XAVIER, Ângela Barreto, CARDIM, Pedro, BOUZA ÁLVAREZ, Fernando 
Jesús, Festas que se fizeram pelo casamento do Rei D. Afonso VI. Lisboa: Quetzal editores, 1996. 
443 “Mas nas ruas de Lisboa Inda á vergonha me vejo. Pois querer contar seus arcos, Emprezas, figuras, versos, 
Ieroglifos, emblemas, Impossivel grande emprendo. Porque para qualquer arco He pouco hum anno de tempo, E não 
ha papel que baste A pintallos por extenso”. Cf. SILVA, 1746, p. 181. 
444 “A Nação Italiana, Mostrou o arco primeiro, Com oito artes liberaes, Liberal em todo extreme, Romanos 
Imperadores Seis o triunfo estão vendo”. Cf. SILVA, 1746, p. 182. 
445 “Daquella Santa, que tres Palmas mereceo por premio, Armarão muy ricamente As portas os Volanteiros, O 
segundo arco fizerão Pasteleiros, Vinhoteiros De cera, e mais de telilha”. Cf. SILVA, 1746, p. 182. 
446 “No principio do Chiado. O arco estava terceiro, Que fizerão os Alfayates, Curioso, rico, e bello. Todo cuberto de 
cera”. Cf. SILVA, 1746, p. 182. 
447 “Ao Espirito Santo estava Hum arco, que por pequeno Menos fama não merece, Nem louvor merece menos. Este 
arco só levantou Quem da Cidade he sustento, E quem da Cidade leva D’Huma parte a outra o peso”. Cf. SILVA, 
1746, p. 183. 
448 “Na Rua nova d’Almada, Agora paro suspenso, (…) Hum arco de ouro, e de azul Tão alto estava, e soberbo, Que 
ao Ceo parece subia (....) Este os Homens de negocio fizerão (...) Oito ViceReys da India Pintados com tanto extremo, 
Tinha, que a ser vivo Apelles, não os pintara mais perfeitos”. Cf. SILVA, 1746, p. 183-184. 
449 “Na Calcetaria hum arco Fizerão os Moedeiros, Que na traça, e artificio, A palma está merecendo. Era de pedra 
fingido, Nelle pintado o dinheiro; Porém dinheiro pintado Não he de nenhum proveito. Era o remate deste arco Do 
Reyno o Custodio bello”. Cf. SILVA, 1746, p. 189. 
450 “Os Ourives neste triunfo Merecem a palma, e lauro, Porque de tudo o vi Não vi brinco mais bizarro. (…) Duas 
Nynfas offerecião De ouro pomos celebrados”. Cf. SILVA, 1746, p. 190-191. 
451 “Mas de São Joseph o Officio Me convida do seu arco. De sua bandeira todos Os officios concertados Junto á 
Igreja da Oliveira tinhão o arco fabricado”. Cf. SILVA, 1746, p. 191. 
452 “Ao grande arco dos Flamengos Me vou agora chegando, (…) No meyo da rua nova Tinhão o arco levantado, E a 
fama por todo o mundo Já o andava publicando”. Cf. SILVA, 1746, p. 192. 
453 “E da Praça os Mercadores (…) Se mostrarão tão bizarros, que a armação, que fizerão, com o melhor arco 
igualão”. Cf. SILVA, 1746, p. 193. 
454 “Muito me tenho detido, Quando me estão esperando Os meus Ourives da prata, Que em tudo são acertados, 
Fizerão de fina prata Hum altissimo retabolo”. Cf. SILVA, 1746, p. 193. 
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correeiros e dos sapateiros457; dos cerieiros458; dos franceses459; dos Pintores460; 

dos ingleses461 e dos alemães462. No álbum de aguarelas da Biblioteca do Paço 

Ducal da Casa de Bragança, em Vila Viçosa, surge, para além dos já 

mencionados, referência a um Arco dos Pedreiros463, transcrevendo uma 

legenda que nele se encontrava: “Non fecit taliter omni nationi”464. 

 

Ao que tudo indica, para fazer face a estas despesas, foram lançados novos 

impostos, dos quais é conhecido o parecer de 4 de Outubro de 1668, emitido 

pelo ofício dos oleiros, no que se refere a uma contribuição extraordinária465. No 

entanto, não conhecemos nenhuma participação destes no evento, ausência 

curiosa relativamente aos ofícios presentes os quais procuraram, pelas 
                                                                                                                                                 

455 “Passando da Fancaria À Portagem faz hum arco, Que da bandeira, e São Miguel Tinha posto no mais alto. Como 
era de cera verde Debaixo volante branco Estava muito aprazivel”. Cf. SILVA, 1746, p. 194. 
456 “A bandeira de São Jorge Tinha o arco fabricado No baixo da Padaria, E nelle o Santo a cavallo”. Cf. SILVA, 1746, 
p. 195. 
457 “Em o alto desta rua Vi dous arcos ordenados, Hum ornarão os Corrieiros, Çapateiros outro ornarão”. Cf. SILVA, 
1746, p. 195. 
458 “De flores os Cerieiros Fizerão tal artificio, Que o mez de Agosto tornarão Primavera, e Abril florido. Flora tinha a 
cornucopia Chea”. Cf. SILVA, 1746, p. 197. 
459 “Se levanta mor prodigio. Fizerão hum arco os Francezes, Que de tal arco me admiro, Pois passa a grimpa da Sé 
No soberbo, e no altivo (…) Pois arco tão grandioso Já mais no mundo se ha visto”. Cf. SILVA, 1746, p. 199. 
460 “Na praça do Pelourinho Os Pintores levantarão Com figuras, e mininos”. Cf. SILVA, 1746, p. 101 (mas deverá ser 
201). 
461 “Hum arco grande, e subido, Fabrica, com que os Inglezes Não faltarão no festivo”. Cf. SILVA, 1746, p. 101 (mas 
deverá ser 201). 
462 “Mas para o ultimo arco Ao Deos Apollo appelido, Porque de hum arco Imperial Não se falla sem auxilio. (…) De 
Alemanha Imperadores Oito estavão pelos frizos”. Cf. SILVA, 1746, p. 102-103 (mas deverão ser 202-203). 
463 Não é possível perceber se este ofício integrava o arco dos carpinteiros ou se estaremos perante um outro arco, 
talvez o que não tem oficio referenciado ao Espírito Santo. 
464 Cf. XAVIER, CARDIM, ÁLVAREZ, 1996, p. 102. 
465 “Nós os juizes da bandeira dos oleiros, respondendo e dando satisfação ao que nos ordena o senhor juiz do povo, 
no mandado junto, pela ordem que se lhe passou pelo senado da camara, sobre a contribuição dos vinte sete contos 
e setenta e oito mil setecentos e cincoenta réis que couberam a esta cidade e seu termo, nos quinhentos mil cruzados 
que se offereceram para pagamento do que se ficou devendo, assim aos assentistas, como para o mais declarado na 
copia passada pelo senado da camara, a qual quantia se declara que é somente por tempo de trez annos; e em 
cumprimento da dita ordem e mandado de V. M.cê fizemos juntar todos os officiaes de nosso officio, e, estando todos 
juntos, lhes lêmos a copia do senado da camara, para que elles dessem seu parecer, declarando o meio mais suave 
que poderia haver para que, sem vexação do povo, com o zelo conveniente ao que o principe, nosso senhor, 
ordenava, se pudesse dar satisfação á quantia declarada, que na dita repartição coube pagar este povo; e 
communicando todos entre si o meio mais suave da dita contribuição, assentaram, por commum consentimento, que o 
meio mais suave era impor se mais dois réis no real d'agua, em cada um dos ditos annos, porquanto, a respeito do 
rendimento, ainda ficaria sobejando dinheiro para a quantia da contribuição; declarando que este tributo ficava 
commum a todos, e cada um pagava conforme sua possibilidade, sem que se lhes fosse pedir a suas casas, nem se 
lhes tirasse de suas fazendas. E por assim todos convirem n'este parecer, nos assignamos em seu nome d'elles 
todos. Simião Dias — Francisco Diniz”. Liv.° I de cons. e dec. do principe D. Pedro, fs. 68, 4 de Outubro de 1668. Cf. 
OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História do Município de Lisboa, Lisboa: Typographia Universal, 
Tomo VII (1894), p. 92-93. 
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descrições conhecidas, afirmar a sua importância no contexto social da época. 

Esta falta de participação é tanto menos clara quanto lhes foi exigido um 

contributo financeiro, tal como ocorrera com os restantes grupos profissionais. É 

possível que este seja sinal de alguma fraqueza, quer financeira e corporativa, 

quer do prestígio que a actividade começava a adquirir então. É de ponderar que 

poderiam estar associados a outro ofício, tendo assim participado nos festejos, 

mas caso tal tenha acontecido, a omissão dessa presença é também um forte 

indicador de uma perda de importância, por não serem referidos nas crónicas do 

acontecimento. 

 

A paz com a Espanha, assinada em 1668, e os incentivos que D. Pedro II, que 

iniciou a regência nesse mesmo ano, foi começando a promulgar às “artes 

mecânicas”, deverão ter conduzido à fixação em Portugal de artífices 

estrangeiros. Num alvará datado de 15 de Julho de 1671 e emitido para as 

câmaras do País, é ordenado que não se desse provimento dos seus ofícios a 

todos aqueles que não fossem naturalizados portugueses466. O objectivo desta 

legislação era, de modo objectivo, a protecção das manufacturas de tecidos 

nacionais, ameaçada pela presença de artesãos e produtos estrangeiros que 

chegavam a Portugal, medida que encontrou eco na criação de um imposto para 

os produtos provenientes do exterior. Contudo, é muito provável que outros 

ofícios estivessem ameaçados, pois são conhecidos exemplos de figuras que se 

destacaram na produção cerâmica nacional, como Gabriel del Barco, que entrou 

no país em 1669467 e que viria a alcançar o estatuto de mestre na pintura de 

azulejos. Em simultâneo, foram restringidas as importações de manufacturas 

estrangeiras que tivessem correspondência nacional, para garantir o seu 

consumo e florescimento. 

                                                 

466 Cf. 1. Liv. 1º, T. 66, 8, n.º5, p. 368, cit. SANTARÉM, 1842, Tomo I, p. 36. 
467 Cf. MECO, José, O azulejo em Portugal. Lisboa: Publicações Alfa, 1986, p. 215-216. 
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Nos estudos de Vitorino Magalhães Godinho e de Joaquim Veríssimo Serrão, 

são definidos três grandes impulsos industrializadores468, dos quais o que nos 

interessa salientar é o primeiro, que se define entre 1670-1690. Para estes 

historiadores configura-se aí uma preocupação que se estenderá aos ciclos 

seguintes e que se prendeu essencialmente com as manufacturas ligadas aos 

tecidos469, nada se conhecendo de quaisquer incentivos à produção cerâmica. 

Esse é um dado interessante, pois na Europa de então assistia-se ao início do 

domínio dos mercados pela cerâmica de Delft, cuja manufactura foi objecto de 

grandes incentivos, mas no que diz respeito a Portugal a mesma actividade, em 

território nacional, pouca atenção terá merecido dos responsáveis pelas 

decisões políticas e económicas. 

 

Os juízes da bandeira dos oleiros solicitaram à Casa dos 24, em 1672, um 

traslado do seu Regimento, entretanto perdido470. Daqui poderemos inferir ter 

existido um período de alguma confusão com este ofício, pois a perda das 

directrizes que deviam nortear a profissão parece constituir falta de alguma 

gravidade. Também é possível que, ao solicitarem cópia do seu Regimento – 

sem mencionarem de que modo ocorreu a perda do anterior, o que seria natural 

na eventualidade de um incêndio, por exemplo –, houvesse a intenção de 

revitalizar o ofício, regulando quaisquer abusos que então se verificariam. A esta 

aparente tentativa de renascimento da actividade, não deverá ter sido alheia a 

entrada de alguma porcelana proveniente da Ásia – que não estaria abrangida 

pelas restrições de importação a que estavam sujeitas as manufacturas de 

origem europeia –, no que terá sido um forte produto concorrencial para a já 

                                                 

468 Cf. GODINHO, Vitorino Magalhães, Mito e mercadoria, utopia e prática de navegar, séculos XIII-XVIII. Lisboa: Difel, 
1990; SERRÃO, Joaquim Veríssimo, O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), 2ª edição. Lisboa: 
Edições Colibri, 2004.  
469 Cf. RODRIGUES, 1999, p. 144-157. 
470 Cf. Petição dos juízes do ofício de oleiro a solicitar o envio do traslado do Regimento incluso no Livro dos 
Regimentos dos oficiais mecânicos. Contém traslado do Regimento do ofício de oleiro (capítulos XVII a Capítulo XXII, 
petições dos juizes do ofício de oleiro sobre diversas questões relativas à regulamentação da actividade, Despachos e 
Sentenças do Senado, (05/12/1672), AML-AH, Casa dos Vinte e Quatro, Livro do Regimento do Ofício de Oleiro, fl. 1 
a 38. O pedido é mencionado por Cf. CARVALHO, 1921, p. 209. 
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desgastada manufactura cerâmica nacional, que então dava mostras de certo 

cansaço471. 

 

Em 1682 começou a assistir-se em Lisboa a novos preparativos para uma 

festividade que nunca chegou a ocorrer, o casamento do duque de Sabóia, 

Victor Amadeu, com a infanta D. Isabel Luísa de Bragança, filha do então 

regente D. Pedro – futuro D. Pedro II – e da rainha D. Maria Francisca de 

Sabóia. Ainda que o casamento não tenha acontecido, há documentação que 

refere os seus preparativos, indicando que se estavam a planear arcos para a 

recepção do noivo472. É perceptível, nesses textos, um certo mal-estar com os 

residentes franceses em Lisboa que se escusaram a erigir um arco tendo sido 

necessário substituir este por uma construção da responsabilidade dos 

mercadores e homens de negócios, a quem se sugeria poderem associar-se a 

outros ofícios pelo custo em que a obra importava473. Uma vez mais, nada 

conhecemos das intenções de participação dos oleiros neste acontecimento. 

                                                 

471 Com o retomar da Carreira da Índia, a entrada de porcelanas chinesas, provavelmente terá concorrido com a 
manufactura nacional. “No último quartel de Seiscentos assistiu-se à regularização da Carreira da Índia (...) Entre 
1668 e 1681 largaram 31 navios e só um se perdeu”. Cf. COSTA, Leonor Freire, Império e grupos mercantis entre o 
Oriente e o Atlântico: (século XVII). Lisboa: Livros Horizonte, 2002, p. 36. 
472 “Por ser justo, e devido que o Duque de Saboya meu bom Irmão e Primo, seja recebido logo que chegar a este 
porto, e no dia da sua entrada, com demonstrações de alegria, e contentamento, e que todos meus vassallos mostrem 
grande amor, com que o esperão, e recebem. Encomendo muito ao Senado da Camara desta Cidade, que nesta 
occazião tão importante, e de tanto gosto para o Reino disponha as luminárias que se hão de fazer, assi no dia, que 
chegar, como no dia da entrada em Lixª, e os dos seguintes, o ornar das ruas, e arcos, e tudo o mais q lhe parecer 
que pede a ocasião, e que se costuma fazer nas semelhantes. Em Lisboa a 3 de Abril de 1682”. Cf. Decreto enviado 
ao Senado para que sejam ornamentadas as ruas, com luminárias e arcos festivos, nas demonstrações de alegria 
pela entrada do duque de Sabóia, na Cidade, AML-AH, Chancelaria Régia, Livro VII de Consultas e Decretos de D. 
Pedro II, f. 127. Há igualmente um pedido do Senado para que se determine o local exacto da entrada do Duque, 
onde se refere a necessidade de colocar “luminárias, ornato das ruas e arcos”. Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro 
VII de Consultas e Decretos de D. Pedro II, f. 245 a 246 
473 “Por a nação Franceza se izentar da fabrica do arco da porta da Sé, dando por razão que por mais suntuozo a não 
podião obrar, e o fazião e noutra p.º q delle assinalasse, se chamarão ao Senado os homens de negocio desta Corte 
para q naquelle lugar, como prencipal, fosse occupado cõ a dessençia a elle prometido, e o aseitarão Com prompta 
vontade q os obriga o gosto, e alegria cõ q esperão a vinda do sereníssimo Snore Duque de Saboya, e q para ser com 
mayor luzim.º devião concorrer os homens de neg.º q tem previlegios, e os mercadores da rua Nova, como V. A. será 
servido mandar ver do papel incluzo q elles offereçerão, diliberandose a fabrica do pórtico da Sé depois de terem 
signalado lugar p.ª o arco q lhes estava encarregado. P. O Senado a V. A. seja servido conceder lhe a faculd.e de os 
poder obrigar, e nomear Ministro p.ª a execcução do q lhes for lançado. Lx o 1º de Junho de 1682. 
Pellas eficazes rezois que este Senado tem proposto aos homens de Negocio pêra (…) ornar o frontespicio da see 
(…) o triumpho da entrada de S. A. R.l por haverem Regeitado os francezes, a dita mercan.s (…) aserta Com gramde 
animo, a sim q o gasto como por ser regeitado p.los fransezes Que neste Reyno tem as mayores comviniençias e 
lucros sem encargo deste senado lhe ter pedidos presen.a ter arco na Rua nova de Almada sitio em q (…) ão na 
entrada da rainha N. S.ra pêra o q já estavão perparados, e pêra o gasto da dita fabrica que he comsideravel, deve 
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Cancelado este enlace, foi preciso esperar cinco anos por novas festividades, 

que ocorreram em 1687, aquando da celebração da chegada da rainha D. Maria 

Sofia de Neuburgo e do seu casamento com D. Pedro II. Destas cerimónias 

sobreviveram algumas imagens das estruturas efémeras presentes. Embora 

nem todas sejam conhecidas474, a descrição que delas nos deixaram António 

Rodrigues da Costa e Sebastião de Fonseca e Paiva, esta mais sucinta, 

permite-nos saber quais os ofícios presentes e o modo como se dispunham as 

arquitecturas dispostas ao longo do cortejo. Assim, para além de várias danças 

e desfiles de carros, ergueram-se cerca de 20 (?) arcos triunfais475, sendo 15 os 

ligados aos ofícios, aqui representados pelos: atafoneiros476, confeiteiros477, 

                                                                                                                                                 

este Senado mandar q os mercadores da Rua Nova e moedeiros e as mais pesoas que tem tratos De qualquer 
calidade que seja comtribuão com o q lhes for lamsado pêra as despezas do dito frontespiçio, reservandoos de 
qualquer emcargo que tenha para outros arcos, e que pera (…) comtribuir mande o Senado nomear hum menistro 
pêra os que forem remissos No q lhe for lamcado sem embargo de Algum previlegio q tenhão. Lx, 7 de Junho de 
1682”. Cf. Consulta do Senado sobre a preparação dos festejos para a entrada do duque de Sabóia na cidade de 
Lisboa, assinada pelos vereadores, Dom Diogo de Faro e Sousa, Dom Marcos de Noronha, Miguel da Silva Pereira, 
pelo procurador da cidade, Miguel de Melo e pelos procuradores dos mesteres, António da Silva, Lourenço de Araújo, 
Francisco Luís e Manuel Rodrigues. (Contêm: despacho e carta). AML-AH, Chancelaria Régia, Livro VII de Consultas 
e Decretos de D. Pedro II, f.239 a 241. 
474 Os desenhos destes arcos encontram-se num códice da Biblioteca da Ajuda, mas foram reproduzidos em 
BORGES, Nelson Correia, A arte nas festas do casamento de D. Pedro II. Lisboa. 1687, Porto: Paisagem Editora, s.d. 
Deste códice constam os desenhos dos Arcos dos: atafoneiros; italianos; confeiteiros; moedeiros; ourives do ouro; 
alfaiates; esparteiros; flamengos e holandeses (e não belgas, como na descrição de Sebastião de Payva); 
mercadores; vinhateiros, carpinteiros e pedreiros (na descrição de Sebastião de Payva é omitida a participação dos 
pedreiros); ourives da prata; sapateiros; franceses, ingleses, barbeiros e alemães. Não há desenhos dos Arcos  dos: 
cerieiros; armadores e barbeiros. Um aspecto interessante é o facto dos desenhos não corresponderem de forma 
exacta à descrição dos Arcos que deles fez António Rodrigues da Costa. Este aspecto e a discrepância na 
contabilidade dos arcos foram assinalados por BORGES, [s.d.], p. 31, nota 81 e p.36, nota 100. Relativamente às 
legendas apostas em todas as decorações presentes é conhecida a obra de Rafael Bluteau, onde as mesmas se 
encontram transcritas. Cf. BLUTEAU, Rafael, Porticus triumphalis. A regali palatio, Quá Meridiem spectat, in Tagam 
exporrecta, Ad publicam receptionem Augustissimæ Mariæ Sophiæ Elisabethæ, Portugalliæ Reginæ. Lisboa: 
Typographia Michaelis Deslandes, 1694. 
475 “Desasete arcos triunfaes Se fizerão na Cidade”. Cf. PAIVA, Sebastião Fonseca e, Segunda parte da Relaçam do 
Triumpho que fez a cidade de Lisboa, quando os Monarcas de Portugal forão à S. Sè desta Corte e noticia dos arcos 
triumphaes. Lisboa: Officina de Domingos Carneyro, 1687, p. 7-8. No entanto, o número de arcos que são 
enumerados é de vinte, contabilizando com os erguidos pelas comunidades estrangeiras em Lisboa. Também Manuel 
Leão dá “Breve notícia dos dezacete Arcos Triumphais que se fabricarão de varios fingidos jaspes, & imitados 
bronzes”. O autor que é tão minucioso na sua descrição dos acontecimentos, omite a enumeração e descrição dos 
Arcos presentes. Cf. LEÃO, Manuel de, Triumpho Lusitano. Aplauzos festivos, Sumptuosidades Régias nos Augustos 
Despozorios do inclito Dom Pedro Segundo com a Serenissima Maria Sophia Izabel de Babiera Monarchas de 
Portugal. Bruxelas, 1688, p. 110.  
476 “O primeiro, & com tal arte, Que sendo de Santo Antão, Não metia medos grandes, era dos Atafoneiros”. Cf. 
PAIVA, 1687, p. 8. “com hũa só face, & tinha de largo 36 palmos, de alto 65, & 6 de grosso.(...) no prumo do arco tinha 
hum nicho, em que estava Sancto Antão tutelar dos officiaes deste officio, & era toda a fabrica de madeira, como a 
dos mais”. Cf. COSTA, António Rodrigues da, Embaixada que fes o escellentissimo Senhor Conde de Villar-Maior 
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moedeiros478, ourives do ouro479, alfaiates480, esparteiros481, mercadores482, 

vinhateiros483, carpinteiros484, ourives da prata485, sapateiros486, cerieiros487. Dos 

                                                                                                                                                 

(hoje Marques de Alegrete) dos Conselhos de Estado, & Guerra de El Rei N.S. Gentil Homem da sua Camera, & 
Vedor da Fasenda, & ao Serenissimo Principe Philippe Guilhelmo Conde Palatino do Rhin, Eleitor do S.R.J. 
Conduçam da Rainha Nossa Senhora a estes Reinos, festas, & applausos, com que foi celebrada sua felix vinda, & as 
Augustas vodas de Suas Magestades. Lisboa: Officina de Miguel Manescal, 1694, p. 219. 
477 “Lá para a calcetaria, outro se via flamante, E por ser de confeiteiros, Engenho tinha que farte. Tinha São Miguel 
emsima, mas o grifo não se sabe”. Cf. PAIVA, 1687, p. 8. “Era de vistosa fabrica composita com 65 palmos de alto, 40 
de largo, & 8 de grosso, (...) em hum nicho huma donsella com resplendor na cabeça sobre que estava a figura do 
Espirito Sancto; na mão direita tinha hum ramo de oliveira, & na esquerda huma taça, (...) em outro nicho se via a 
Fidelidade, & hum homem que sustentava huma massa na mão direita, & na esquerda duas chaves, (...) Em o nicho 
da parte direita a figura da Constancia com columna, & espada, (...) Em o da parte esquerda a cõcordia com dous 
corações unidos na mão direita, & duas palmas na esquerda”. Cf. COSTA, 1694, p. 224. 
478 “O quarto dos moedeiros, Mais adiante se applaude”. Cf. PAIVA, 1687, p. 8. “hum magestoso arco de duas faces 
(...) com nichos em os intercolumnios de huma, & outra parte occupados de varias figuras. Tinha de alto setenta 
palmos, & quarenta & cinco de largo, doze de grosso. Em o remate da primeira face tinha a figura da Justiça”. Cf. 
COSTA, 1694, p. 227. A descrição do arco possui mais detalhes que não foram transcritos. 
479 “Do ouro os ourives tinhão O Monte Ida, & seu valle, Donde Venus por fermosa, Logrou a maçãa de Paris”. Cf. 
PAIVA, 1687, p. 9. Este, mais do que um Arco, era “hum teatro, no qual se mostrava hum mõte revestido de verdura e 
regado de duas fontes, representando o monte Ida, & nelle a fabula do juiso de Paris”. Cf. COSTA, 1694, p. 228.  
480 “O arco quinto corria, Por conta dos Alfayates, Que em ser de quem passa a linha, Pudera estar sobre os mares. 
Feito à agulha parecia, Com muitas flores tomates”. Cf. PAIVA, 1687, p. 9. “Occupava com 65 palmos de alto 35 de 
largo, & 11 de grosso (...) por remate huma flor de lis, & era todo revestido de volantes brancos guarnecidos de 
folhagĕ de cera verde”. Cf. COSTA, 1694, p. 228-229. 
481 “Sexto arco sobre a fonte, Hoje os esparteiros fazem, Que he parto do seu amor, E de seu cabedal parte”. Cf. 
PAIVA, 1687, p. 9. “todo fingido de jaspes de differentes cores, & fabricado sobre quatro columnas Corinthias com 
huma fonte no meio (...) tinha de largo 60 palmos, de alto 55 & de grosso 8”. Cf. COSTA, 1694, p. 229. 
482 “O triumpho oitavo dedicão Com custo consideravel, Da Cidade os mercadores”. Cf. PAIVA, 1687, p. 9. No texto de  
Antonio Rodrigues da Costa surge mencionado como “Arco dos homens de negocio Portugueses”: “soberbissimo 
arco, & não menos vistoso pela sua architectura, que pela sua grandesa. Tinha duas faces trãsparentes. (...) A sua 
altura era de 70 palmos, largura de 45 & grossura 20 tinha por remate hum globo terraqueo sustentado de quatro 
figuras, (...) Tinha quatro virtudes, duas em cada face Santa Justiça, Prudencia, Temperança, & Fortalesa”.Cf. 
COSTA, 1694, p. 231-232. 
483 “Dos vinhateiros o nono, Foy do pelourinho realce”. Cf. PAIVA, 1687, p. 10. “o arco dos mercadores dos vinhos 
fabricado em forma resalteada (...) tudo revestido de vistosos volantes brancos com passamanes de ouro, & estrias de 
cera verde matisado de rosas encarnadas (...) A sua altura era de 45 palmos, a largura de 30 & grossura de 6 (....) 
Rematava a fabrica do arco com a figura da Fé collocada entre as duas virtudes Justiça, & Fortalesa”. COSTA, 1694, 
p. 241-243. 
484 “Os Carpinteiros fizerão Hum arco tão arrogante, Que aquelles que erão luzidos, lhe não levarão ventagem”. Cf. 
PAIVA, 1687, p. 10. “o arco dos Carpinteiros, & Pedreiros, que era de 70 palmos de alto; 40 de largo, & de grosso 12 
com duas faces, (...) no corpo superior tinha o grande Patriarcha São Joseph com o minino Jesus pela mão ricamente 
vestido dentro em hum ovado transparente (...) Em os quatro nichos, que havia em as duas faces, estavão ricas, & 
airosas as quatro figuras das quatro virtudes, Fé, Esperança, Caridade, & Puresa”. Cf. COSTA, 1694, p. 243-244. 
485 “Estava muito agradavel, O dos Ourives da prata, Com caprichoso remate”. Cf. PAIVA, 1687, p. 10. “sobre quatro 
columnas Corinthias transparentes com suas pyramides nos prumos, & por remate as armas Reaes; (...) tinha de alto 
55 palmos, 30 de largo, & 15 de grosso”. Cf. COSTA, 1694, p. 244. 
486 “Na volta, o dos çapateiros, Não tinha cousa notável, Mas nada desmerecia, Dos mais que o concurso aplaude”. 
Cf. PAIVA, 1687, p. 10. “obra composita toda de pedraria fingida de bom pincel (...) era de 65 palmos de alto, 30 de 
largo, & 10 de grosso”. Cf. COSTA, 1694, p. 244. 
487 “O dos Cirieiros teve, Extremos que repararse, Da porta do ferro o duro, Do brando da cera o grave. Parreiras tinha 
tão ricas, Que não sabia julgarse, Se era o boal como cera, Se de cera o camarate”. Cf. PAIVA, 1687, p. 10-11. 
“Encostado à Porta do ferro junto a Igreja de Santo António estava o arco, que levantarão os Cerieiros, que era em 
forma de portico,(...) todo o arco vestido de lavores de cera de meio relevo com muita variedade sobre cor asul, & 
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arcos referenciados por Sebastião de Payva, são omissos 2 na descrição de 

António Rodrigues da Costa e dos desenhos do códice da Biblioteca da Ajuda, 

revelados por Nelson Correia Borges. São esses, os arcos dos armadores488 e o 

dos barbeiros489. Ainda que Sebastião de Payva o não refira, na descrição de 

António Rodrigues da Costa e nos desenhos do códice da Biblioteca da 

Ajuda490, consta a descrição do Arco da irmandade da Bandeira de São Jorge491. 

Das nações estrangeiras com comunidades significativas a residir em Portugal, 

estiveram presentes os arcos representando: italianos492, belgas ou 

                                                                                                                                                 

encarnada, que fasião realsar muito a obra; & no remate estava em hum nicho a figura de huma fermosa, & varonil 
donsella com as insignias de Lisboa”. Cf. COSTA, 1694, p. 245. Deste Arco não há desenho no codice da Biblioteca 
da Ajuda revelado em BORGES, s.d. 
488 “Os armadores fizerão, Tambem seu arco triumphante. Este foy donde o Coelho, Mostrou com discreta fraze, o fino 
do seu juizo”. Cf. PAIVA, 1687, p. 11. 
489 “Outro estava dos barbeiros, Em modo de fortalesa, Lá no terreiro do paço Com seus reductos, & ameas”. Cf. 
PAIVA, 1687, p. 15. 
490 Cf. BORGES, s.d., p. 140. 
491 “Em o terreiro do Paço defronte do açougue fabricarão os Officiaes da bandeira de São Jorge hum castello de 
madeira fingido de pedraria em forma sextavada com suas escarpas, & guaritas nos angulos, & bandeiras, & 
alabardeiros pelas ameias (...) no meio do segundo corpo, que mostrava ser a torre de homenagem estava em hum 
vão transparente huma estatua, equestre de São Jorge com suas guardas de soldados armados de figuras de vulto, 
(...) Tinha de largo em todo o comprimento de angulo a angulo 50 palmos, de alto 70 de grosso em quadro 20”. Cf. 
COSTA, 1694, p. 257. 
492 “O segundo de Italianos, A vozes dis o remate, Porque na simalha tinha, A tiara com as chaves. Ideias tinha 
sublimes”. Cf. PAIVA, 1687, p. 8. “elegante estructura, ainda que não teve a sua ultima perfeição, porque por falta de 
tempo foi perciso que lhe faltassem os ultimos remates (...) Tinha duas faces, huma obliqua em forma de perspectiva, 
& outra que corria direita, & comprehendia 70 palmos de alto, de largo 50 & 15 de grosso.(...) No pé direito da aduela 
esta a figura da Lusitania (...) Em o outro pé direito da parte esquerdase via a imagem de hum Rei sentado em hũ 
throno, & diante delle a figura de Saturno”. Cf. COSTA, 1694, p. 220. A descrição é mais exaustiva, referindo os 
restantes painéis e legendas presentes no Arco. Terá havido, no entanto, alguns problemas com este arco, de acordo 
com um decreto passado por petição: “Diz Lourenso ginori Consul da Nação Florentina que o Senado da Camara o 
mandou notificar p.a que fizesse hum arco na Calsetaria e em razão de que nesta Cidade não há mais que duas 
cazas de Florentinos a saber a caza delle supp.te e a de João Francisco Poltri e duas pessoas som.te he impossível 
fazerem hum arco e se as outras nações fazem arcos he porq são muitos e toca a cada hum pagar vinte ou trinta mil 
rs porem se duas pessoas som.te fizerem hum arco custarâ a cada huma mais de seis centos mil rs Com o que se 
escuzou o supp.te porq considerando os tempos e a falta q há no neg.º e pouco comerçio que de prez.te hâ por cauza 
da prematica e retensão do dinheiro na moeda e os muitos homens quebrados que se lhe tem levantado com sua 
fazenda se achou incapaz p.a poder fazer o d.to arco e do mesmo modo João Francisco Poltri, e ão he de serio o 
Senado com fundam.to de dizerem que q.do foy ocazião de Saboia elle Supp.te e João Fran.co Poltri aceitarão fazer 
hum arco porem por essa mesma rezão estão agora impossibilitados p.a fazerem outro porq naquella ocazião 
gastarão mais de três mil cruzados e estâ hoje tudo perdidos que não serve p.a nada com o q he forsozo Fazerse tudo 
de novo e atensão de V. Mag.de. principalm.te como o suplicante tem feito passando muitos créditos p.a os 
Embayxadores e Enviados de V. Mag.de e q.do a câmara queira q elles supp.tes paguem o q for justo o farão por servir 
a V. Mag.de pois dous homens soz He impossível fazere hum arco. P.a V. Mag.de lhe faça m.ce Por escuzas de 
fazerem o d.to Arco e que o Senado da Camara não proceda contra elles supp.tes pois se offerecem a pagar o q o 
Senado da Camara lhes alvidrar”. Cf. Decreto a favor do cônsul florentino, Lourenço Ginori, que solicita na sua petição 
não ser penalizado por não mandar construir um arco na rua da Calcetaria, comemorativo do casamento de D. Pedro 
II (14/06/1687), AML-AH, Chancelaria Régia, Livro IX de Consultas e Decretos de D. Pedro II, fl. 222.  
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flamengos493, franceses494, ingleses495e alemães496. A partir da resposta do 

Senado às escusas por parte dos florentinos residentes em Lisboa de fazerem 

um arco para esta ocasião, é possível perceber que muitas destas estruturas 

eram armazenadas, sendo reaproveitadas em ocasiões futuras497. Esta seria 

uma medida óbvia de fazer face a uma despesa ocasional, mas que não deixaria 

                                                 

493 “Arco settimo fizerão. Os Belgas, & tão notável, Que vello em tão rico dia, Não tinha que ver mais Flandes”. Cf. 
PAIVA, 1687, p. 9. “arco, que era de majestosa fabrica”.Cf. COSTA, 1694, p. 229. No entanto, para além da descrição 
dos emblemas, esta não adianta os elementos deste Arco que vemos reproduzidos no desenho publicado por 
BORGES, s.d., p. 131. 
494 “No taboleiro da Sé, Fez França vistoso alarde”. Cf. PAIVA, 1687, p. 11. “A nação Francesa levantou hum soberbo 
arco encostado ao frontispicio da Igreja da Sé, que cobria quasi todo, & tinha 120 palmos de alto, 90 de largo, & de 
grosso todo o vão do portico da Sé. (...) Entre as columnas sobre seus pedestaes estavão quatro avultadas figuras 
duas de cada parte, que representavão as quatro partes do mundo. (...) Em o corpo superior sobre os prumos das 
seis columnas estavão outros tantos planetas de vulto (...) Nesta mesma parte superior em o meio della estava hum 
nicho, & nelle a figura de huma bella donzella que representava a Aurora”. Cf. COSTA, 1694, p. 246-249. 
495 “Ao pelourinho chegarão, E virão de Inglaterra, O empenho mais custoso, No arco triumphal que ostenta”. Cf. 
PAYVA, 1687, p. 15. “era de duas faces, huma que olhava para o Pelourinho, & outra para o terreiro do Paço. A sua 
estructura era de obra composita, & a forma sextavada (...) Coroava-se este arco com huma sobreba estatua 
equestre, que representava o incigne capitão S. Jorge”. Cf. COSTA, 1694, p. 251-257. 
496 “Seguia-se o da Alemanha, Raro assombro das ideas Coroando o Emperador”. Cf. PAIVA, 1687, p. 15. “hũ arco de 
superior grandesa, & magnificencia com seis lados todos transparentes, que comprehendião 90 palmos de alto, 60 de 
largo, & 30 de grosso em quadro (...) o primeiro corpo se formava sobre pilares, em cujos pedestaes se vião pintadas 
dose illustres cidades de Alemanha (...) dos seis arcos deste corpo inferior se vião da mesma sorte outras dose 
figuras [representavam alegorias que no codice da Biblioteca da Ajuda, publicado por Nelson Correia Borges, seis 
possuem desenhos individuais (Paz, Abundancia, Vitoria, Magestade, Longevidade, Posteridade. As figuras da: Fama, 
Lætitia publica, Spes nascens e Salus publica estão representadas no desenho do interior do Arco, da Fortuna só 
existe um esboço e nem os desenhos, nem a descrição referem qual era a 12ª alegoria. Cf. BORGES, s.d. p. 141-
147]”. Cf. COSTA, 1694, p. 257-260. 
497 “Sendo vista a sua petição, e consideradas as razões em q funda o seu requerim.to pareçeo ao Senado q a 
notificação feita ao supp.e p.a o intento do arco de q se tratta, deve ter seu divido effeito, em razão de q estando os 
Florentinos anexos aos Italianos p.a fazerem nas occasiões das entradas dos Snrs Reys deste R.no o arcos q sempre 
fizerão por cauzas particulares, q entre elles haveria se disunizar Na occazião de Saboya, e pedirão os Florentinos ao 
Senado primittiçe q elles pudessem fazer hu arco per si só, divididos dos Italianos, e com effeito o fazião no sitio das 
portas de Santa Catherina; e como não teve effeito este caso, recolherão os Florentinos a fabrica do seu arco em 
armazéns, assi como o fizerão as mais nações. E sendo obrigado o supp.e q trattaçe de fazer o arco q lhe tocava p.a a 
prezente entrada de V. Mag.e; elle repugnou na forma q reprezenta, fundandosse com as mesmas razões q na função 
passada tinha, p.a se não desanexar dos italianos; E contudo fazendo vistoria o D.or Antonio da Costa Novais nos 
armazéns em q a fabrica do arco esta recolhida, achou q o arco estava feito, e capaz de se levantar no lugar q se lhe 
tem repartido, e assi o certificou o mesmo mestre q o fés, q na vistoria se achou prezente, e suposto q com o tempo 
tenha algua damnificação, a pouco custo se pode reparar o desmancho.e não he justo que permaneça a escuza do 
supp.e; rezidindo nesta Corte como os Consules das mais nações, q de boa vontade se offereçerão as demonstrações 
publicas da entrada de V. Mag.e mayor m.te tendo o seu arco em tal forma q facilm.te se poderá fazer sem grande 
dispêndio. Ao Vereador Antonio da Costa Novais pareceo q é iusto os Florentinos serem som.te dous q rezidem nesta 
Corte, se deve admittir a escuza do supp.e por não ser justo, q se encarregue esta desp.a a dous homens, quando as 
mais nações se compões de m.tos, que distribuem por todos o custo do seu arco e na consideração de q o neg.º esta 
hoje attinuado, e os comerçeantes por esta cauza com menos cabedal, he razão forçosa p.ª V. Mag.e lhe defirir, com 
clauzula q ao Florentinos largarão a fabrica do arco passado, p.ª o Senado o dar a outras pessoas, q o faº ãp, e com 
elle fiquem aliviados de fazerem mayor despeza, e acabada a função se lhe restitua a sua fabrica, Lx.ª 27 Junho 
1687”. Cf. Consulta sobre a petição do cônsul de Florença, Lourenço Ginori, que solicita não ser penalizado pelo 
Senado por não construir um arco, na Calcetaria, por ocasião do casamento de D. Pedro II (27/06/1687), AML-AH, 
Chancelaria Régia, Livro IX de Consultas e Decretos de D. Pedro II, fl. 223 a 225. 
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de ser significativa no contexto das contribuições que os ofícios poderiam dispor 

à época. 

A ausência de um arco da nação espanhola surge explicada num documento da 

Chancelaria Régia, onde o cônsul de Castela se escusa de participar nas 

celebrações alegando não haver naturais do seu país, em número suficiente, a 

residir em Lisboa para arcar com as despesas decorrentes de uma celebração 

desta natureza498. Face à celebração anterior, estiveram ausentes os correeiros 

e a Irmandade da Bandeira de São Miguel. Em simultâneo, surgiram os arcos: 

dos esparteiros e dos armadores, mas não se encontrou menção – tal como na 

celebração de 1666 – a uma arquitectura efémera associada aos oleiros, nem 

qualquer registo ao motivo da sua aparente ausência nesta festividade.  

 

Sabemos através de uma consulta feita ao Senado da Câmara que “Sendo vista 

a resolução de V. Mag., e as circunstancias da mater(i)ª proposta na consulta, 

declarar o Senado q considerando as despezas, q pode fazer pouco mais, ou 

menos serão quinze mil cruzados; e procurará por todos os caminhos evitar todo 

o excesso, q possa haver nesta despeza fazendo toda a diligencia para q sejão 

A menos, q for possível”499. Dos restantes festejos temos conhecimento das 

despesas pagas pela Fazenda da Câmara, com as “Procissões da Cid.e, com 

varas, Pintor, clérigos, e mais gastos”, para além dos vários ordenados a 

“homens da Almotecaria, homens dos Almotaceis da limpeza, homens das 

                                                 

498 “Forão chamados a este Senado os Consules das nações residentes nesta cide para fazerem os arcos de sua 
obrigação conforme o estylo antigo que sempre se praticou neste Rno em occaziões de festas reaes, e 
recomendandose a cada hum o arco, q lhe foy repartido, recuzou o Consul da Castella Franco Baranda fazer o q lhe 
tocava com fundamento de q nesta Corte não havia gente de sua Nação, que podesse concorrer para as despezas 
delle, e q fazello per si somente lhe não era possível: e sendo segunda vez avizado para q desse cumprimento, ao q 
se lhe encarregava, se escuzou com as mesmas razões, como na primeira vez se havia escuzado; e como este 
exemplo pode ser motivo de se poderem escuzar outros, q terão a mesma causa, q este Consul, e se não poder 
conseguir facilmente todo o aparato, q se intenta para o acto da entrada de v. Mag.e. Pareceo ao Senado fazer 
presente a V. Mage o referido para q V. Mag.e seja servido mandar determinallo como for mais conveniente; pois he 
certo, e sem duvida, q as nações assistentes nesta cide são obrigadas a fazer demonstração publica nos actos de 
celebride, em q se costuma fazer arcos em aplauso da entrada dos senhores Reys deste Rno e a escuza do Consul da 
Castella não tem lugar na presente occazião q se admittir; porq todo o seu rendimento procede das fazdas, q entrão 
nesta cide da gente dessa nação e de outras sogeitas aquelle Rno. Lxª 18 de Junho de 1687”. Cf. AML-AH, 
Chancelaria Régia, Livro IX de Consultas e Decretos de D. Pedro II, f. 208 a 209. 
499 Cf. Consulta sobre o empréstimo que será feito pelo Senado para contribuir para as festas do casamento de D. 
Pedro II com D. Maria Sofia de Neuburgo, AML-AH, Chancelaria Régia, Livro IX de Consultas e Decretos de D. Pedro 
II, fl. 157 a 159.  
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obras, esmolas, calçadas de Pedra e tijolo, propinas dos Ministros com trabalho 

que tem nas procissões”500. Também em nenhuma destas actividades é 

mencionada a participação de oleiros, mas é perceptível o grau de dificuldade 

financeira a que estavam sujeitos os vários intervenientes. Uma explicação 

possível para estas omissões poderá ser a incapacidade da corporação fazer 

face a estas despesas, mas os restantes ofícios deveriam ter dificuldades 

semelhantes, sem que tal os tivesse impedido de participar e, em alguns casos, 

com grande aparato. O facto do Arco da Irmandade da Bandeira de São Jorge 

não ser referido em todas as fontes disponíveis, mas ter sido construído, poderia 

levar-nos a pensar ter ocorrido o mesmo com uma estrutura erguida pelos 

oleiros. No entanto, não haver nenhum registo da mesma, por muito modesta 

que fosse, parece tornar esta hipótese pouco credível, mas não menos 

intrigante. 

 

Essa aparente ausência dos oficiais mecânicos ligados à cerâmica, no decorrer 

da segunda metade do século XVII, parece encontrar correspondência nos 

dados que possuímos para esta actividade. Depois de um período de fulgor, que 

podemos identificar nos primeiros quase quarenta anos do início da centúria, 

traduzido no número de profissionais então activos, constatamos uma retracção, 

quando observamos o seu mapa de distribuíção (cf. Fot. 13). (cf. Anexo 3 - 3. Mapa de 

distribuição dos oleiros na 2ª metade do século XVII).  

 

                                                 

500 Cf. Consulta sobre as tenças e ordenados que são pagos pela Fazenda da Câmara, para que sejam descontados 
sete por cento para as despesas do casamento da infanta D. Maria Francisca Isabel de Sabóia, AML-AH, Chancelaria 
Régia, Livro VI de Consultas e Decretos de D. Pedro II, fl. 415 a 418. 
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Fot. 13. Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa na 2ª metade do século XVII, com morada 

identificada. Autoria Joana Campelo. 
Fonte: Base de Dados de oleiros, em anexo.  

 
Os numerosos focos produtores distribuídos pela cidade reduziram-se, 

assinalando-se uma forte quebra no número de indivíduos que se concentravam 

na área de Anjos, eixo tradicionalmente associado à actividade e que desceu 

para quase metade dos oleiros identificados neste período em comparação com 

os cinquenta anos anteriores. É evidente alguma transferência de importância 

para a zona de Santos e Santa Catarina501, indiciando uma atitude expansionista 

                                                 

501 Celso Mangucci, identifica onze espaços activos nesta zona da cidade em 1672, “a partir de duas ou três olarias da 
segunda metade de Quinhentos (...) distribuíam-se ao longo de um eixo que, pelo interior, seguia paralelo ao caminho 
que liga o Mosteiro da Esperança a Alcântara, uma das principais vias de acesso à capital. (...) identificámos três 
núcleos: o mais antigo, situado a ocidente, é formado pelas duas olarias da Travessa do Sacramento e R. do Olival, e 
pela olaria à Porta Grande, todas situadas entre as Janelas Verdes e Pampulha; o segundo, mais próximo da igreja 
paroquial, é constituído pelas olarias da R. do Guarda-mor e da R. da Madragoa, junto das quais, na segunda metade 
do século XVII, se instala o Convento de Nossa Senhora da Soledade, das Trinas do Mocambo; o terceiro e mais 
numeroso situa-se mais ao interior, no limite com terrenos agrícolas, e é composto pelas duas olarias da R. da 
Oliveira-Castelo Picão, pelas três da R. do Pé de Ferro, próximas ao Mosteiro das religiosas de Santa Brígida 
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ao que tudo indica associada à produção de azulejos, encontrando-se nesta 

área da cidade a esmagadora maioria dos oficiais registados502 (cf. Base de dados de 

oleiros). É esta, aliás, uma das especialidades que ganhou neste período maior 

destaque, tal como os pintores de louça, cujo trabalho deveria ser extensivo à 

própria azulejaria. A este propósito refira-se uma marca que se pode observar 

num jarro com data de 1638 do Museum für Kunst und Gewerbe, em Hamburgo 

(cf. Fot. 206.3, p.549), de um tipo que também se observa num azulejo dos painéis do 

Palácio do Calhariz, em Lisboa, com cronograma de 1686503 (cf. Fot. 93, p.413). A 

semelhança de concepção, ainda que possa ser atribuída a uma coincidência 

dos dois motivos, leva-nos a ponderar se aqueles que até aí se dedicavam à 

pintura da cerâmica de uso corrente, não terão, mercê de maior procura, 

transferido as suas valências para o campo da azulejaria.  

 

Observando a distribuição de especializações referidas na documentação e 

tendo em conta que não foi possível localizar 17 pintores e 2 ladrilhadores504, 

são perceptíveis algumas diferenças entre as duas áreas da cidade505. Na zona 

das Olarias e da Graça concentravam-se 16 pessoas ligadas à pintura de louça 

                                                                                                                                                 

(Inglesinhas) e, ainda, pela olaria da R. das Madres, em pleno centro urbano do Mocambo, a meio caminho entre o 
Mosteiro das Bernardas e o da Esperança”. Cf. MANGUCCI, 1996, p.156. 
502 “a expansão da indústria de faiança em Santos no primeiro quartel de seiscentos se dá principalmente em função 
da produção de “louça de Veneza”, “louça fina”, ou “louça de carregação”, ou seja, de uma faiança leve e por isso fina, 
decorada com motivos chineses e destinada a exportação. No final do século XVII assistiu-se a uma revitalização 
desta indústria, com os azulejos a ocupar o papel principal”. Cf. MANGUCCI, 1996, p.159. 
503 Desejamos agradecer a Rosário Salema de Carvalho esta indicação e a disponibilização da fotografia com a 
referida marca. 
504 Os pintores de louça: Alexandre Ferreira (Cf. registo 567 da Base de dados de oleiros), António da Silva (Cf. 
registo 563 da Base de dados de oleiros), António de Almeida (Cf. registo 564 da Base de dados de oleiros.), 
António Dias (Cf. registo 284 da Base de dados de oleiros), António Lopes (Cf. registo 198 da Base de dados de 
oleiros), Domingos da Cunha (Cf. registo 176 da Base de dados de oleiros), Francisco da Silva (Cf. registo 558 da 
Base de dados de oleiros), Francisco de Oliveira (Cf. registo 605 da Base de dados de oleiros), Francisco 
Rodrigues (Cf. registo 561 da Base de dados de oleiros), João da Silva (Cf. registo 562 da Base de dados de 
oleiros), José Alves (Cf. registo 556 da Base de dados de oleiros), Luís da Costa (Cf. registo 560 da Base de 
dados de oleiros), Manuel Alves (Cf. registo 555 da Base de dados de oleiros), Manuel Antunes (Cf. registo 574 da 
Base de dados de oleiros), Manuel de Freitas (Cf. registo 557 da Base de dados de oleiros), Manuel Mendes (Cf. 
registo 565 da Base de dados de oleiros), Miguel Nunes (Cf. registo 554 da Base de dados de oleiros) e os 
ladrilhadores João Ferreira (Cf. registo 291 da Base de dados de oleiros) e Manuel Clemente (Cf. registo 316 da 
Base de dados de oleiros). 
505 Estas propostas de leitura devem ser consideradas com alguma cautela, pois o fenómeno da distribuição dos 
profissionais cerâmicos na cidade não é ainda conhecido em toda a sua extensão. 
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(2 mestres, 10 pintores e 4 oleiros de “branco” ou “de pintado”)506, número 

ligeiramente superior aos que se encontravam em Santos e Santa Catarina, 

onde foram registados 10 profissionais com actividades similares (4 pintores, 1 

mestre de “pintado” e 5 oleiros de “pintado”) 507. Porém, quando distribuímos os 

que se ocupavam da manufactura e colocação dos azulejos a realidade inverte-

se. Assim, no caso do bairro das Olarias são assinalados o ladrilhador Domingos 

da Cruz508 e o azulejador João Antunes509 e, na área de Santos-o-Velho, os 

mestres oleiros de azulejos António Antunes510, Domingos Jorge511, Manuel 

Ferreira512 e os ladrilhadores André Alves Roxo513, Apolinário da Silva514, Manuel 

Pedro515, Matias Baptista516 e o mestre ladrilhador António da Silva Pepino517. 

Estes dados parecem apontar para uma crescente especialização geográfica em 

Lisboa, com a pintura de louça e a manufactura de objectos de uso 

concentradas na área de Anjos, e a produção de azulejos predominando na 

                                                 

506 São eles os mestres de louça pintada Manuel Francisco (Cf. registo 295 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, 
mapa 28) e Miguel de Azevedo (Cf. registo 515 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 28) e os pintores: 
André Duarte (Cf. registo 24 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 29), António Antunes (Cf. registo 502 da 
Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 37), António de Matos (Cf. registo 479 da Base de dados de oleiros e 
Anexo 3, mapa 36), António de Sousa (Cf. registo 9 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 28), Bento de 
Matos (Cf. registo 480 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 36), Domingos de Almeida (Cf. registo 136 da 
Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 37), José de Azevedo (Cf. registo 4 da Base de dados de oleiros e 
Anexo 3, mapa 37), José de Almeida (Cf. registo 2 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 37), Manuel 
Duarte (Cf. registo 548 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 28) e Manuel Luís (Cf. registo 473 da Base 
de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 28); o pintor de louça branca José da Silva (Cf. registo 503 da Base de dados 
de oleiros e Anexo 3, mapa 37) e os oleiros de louça branca ou “de pintado”: Francisco Esteves (Cf. registo 138 da 
Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 29), Manuel Dias de Oliveira (Cf. registo 294 da Base de dados de 
oleiros e Anexo 3, mapa 28), Manuel Duarte (Cf. registo 604 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 28). 
507 Os pintores de louça: Agostinho Davenes (Cf. registo 446 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 49), 
António Dias (Cf. registo 444 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 49), Domingos da Silva (Cf. registo 127 
da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 42), Manuel de Campos (Cf. registo 313 da Base de dados de 
oleiros e Anexo 3, mapa 42), e os oleiros de louça branca e de pintado António de Freitas (Cf. registo 193 da Base 
de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 42), Francisco Gonçalves (Cf. registo 306 da Base de dados de oleiros e 
Anexo 3, mapa 49), João Baptista (Cf. registo 303 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 49), Manuel dos 
Santos (Cf. registo 304 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 49), Teodósio Gonçalves (Cf. registo 305 da 
Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 49), e o mestre de louça pintada Inácio da Costa (Cf. registo 665 da 
Base de dados de oleiros). 
508 Cf. registo 309 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 28. 
509 Cf. registo 315 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 28. 
510 Cf. registo 282 da Base de dados de oleiros. 
511 Cf. registo 310 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 42. 
512 Cf. registo 302 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 35. 
513 Cf. registo 301 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 35. 
514 Cf. registo 308 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 49. 
515 Cf. registo 312 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 42. 
516 Cf. registo 311 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 42. 
517 Cf. registo 307 da Base de dados de oleiros e Anexo 3, mapa 49. 
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zona de Santos e Santa Catarina. Ainda que esta última seja uma alteração ao 

tipo de actividade que aí se podia encontrar na primeira metade da centúria, um 

aspecto parece manter-se inalterado: a capacidade de adaptação das oficinas 

locais em ajustar-se à novidade e à procura de produtos mais prestigiantes. 

 

Considerando as especializações assinaladas na documentação (cf. Base de dados de 

oleiros), e seguindo a estrutura apresentada para os períodos anteriores, temos 

novas alterações na segunda parte de Seiscentos (cf. Gráfico 6):  
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Fonte: Base de dados de oleiros, em anexo 

1) 102 oleiros518; 2) 0 oleiros de louça vidrada; 3) 0 oleiros de telhas ou telheiros; 4) 0 “homens 
que fazem tijolo”; 5) 12 ladrilhadores519; 6) 3 malegueiros520; 7) 8 oleiros de louça vermelha; 8) 0 
oleiros de louça verde; 9) 1 oleiro de púcaros; 10) 0 enformadores; 11) 3 azulejadores521; 12) 29 
pintores de louça522; 13) 3 mestres de louça pintada. 
 
Comparando os primeiros cinquenta anos e a segunda metade do século XVII, o 

resultado alcançado demonstra uma (aparente) forte quebra na actividade de 

olaria, que desceu quase para metade (de 271 para 175) e o destaque cada vez 

                                                 

518 São aqui considerados também os ajudantes de oleiro, obreiros de oleiro, oficiais de oleiro e mestres oleiros. 
519 São aqui considerados um oficial de ladrilhador e mestres do ofício de ladrilhador. 
520 São aqui considerados unicamente um oleiro de louça branca e mestres oleiros de louça branca. 
521 São aqui considerados um oleiro de azulejos e mestres oleiros de azulejos. 
522 São considerados aqui um oficial de louça pintada; oleiros de louça pintada e oleiros de pintado. 
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maior nas actividades de ladrilhadores, azulejadores e pintores de louça523. 

Outro elemento que já havíamos constatado na primeira metade do século foi a 

cada vez menor diversidade de actividades ligadas a esta manufactura, 

indiciando uma possível concentração de especializações nas áreas de maior 

rentabilidade. No entanto, importa reflectir sobre algumas destas questões. 

Actividades como a dos “homens que fazem tijolos” ou telhas, apesar de 

ausentes nas referências documentais, não desapareceram, prosseguindo até 

ao final do século XVIII, sendo então substituídas em Lisboa pelo advento da 

produção fabril. O mesmo ocorreu com os que produziam louça vidrada, 

destinada a suprir as necessidades da população menos afortunada. Assim, o 

facto de estes não terem “representação” documental dever-se-á, muito 

provavelmente, a estarem associados a oleiros, actividade mais prestigiante que 

aquela que alguns deles desempenhavam. Importa também reflectir um pouco 

acerca do prestígio que gozariam estes profissionais no contexto dos últimos 

anos do século XVII. Com a procura progressiva do azulejo, foram os seus 

produtores, com destaque para aqueles que os pintavam, quem ganhou cada 

vez maior destaque na hierarquia dos ofícios cerâmicos. Este prestígio culminou, 

no 1º quartel do século XVIII, com uma série de mestres com formação em 

pintura de cavalete, responsáveis por grandes revestimentos azulejares. Nesse 

período, os mais conceituados deixaram de integrar o ofício sob o patrocínio das 

Santas Justa e Rufina, inscrevendo-se na Bandeira de São Lucas e associando 

o seu mester aos conceituados pintores e escultores da cidade524.  

 

                                                 

523 Se já anteriormente seria provável que pintores de louça se ocupassem da pintura de azulejos, nesta fase esta 
última actividade ganhou primazia, ainda que essa repartição de trabalho pudesse ainda decorrer. Conforme avançou 
Celso Mangucci, “No que concerne à louça pintada, uma das primeiras menções de artífices especializados ocorre em 
1615, quando João Carvalho se designa como “pintor de louça de Veneza” (cf. QUEIRÒS, 1987:439-47 e 1921:74). 
Na verdade não havia nenhum impedimento técnico para que um pintor de louça pintasse azulejos, mas é natural que 
preferisse identificar-se socialmente pela actividade com um produto valorizado. (...) Convém frisar que se, grosso 
modo, podemos distinguir dois momentos no conjunto da indústria de faiança em Santos-o-Velho, tal não implica que 
os mestres oleiros não se dedicassem ao mesmo tempo à produção de louça e azulejo”. Cf. MANGUCCI, 1996, 
p.159-160. 
524 Aguardamos acerca deste tema a importante tese de Rosário Salema de Carvalho sobre os pintores de azulejos 
activos em Lisboa entre o final do século XVII e o primeiro quartel do século XVIII. Por esse motivo e apesar de 
pintores de louça terem também trabalhado em azulejo e vice-versa não aprofundamos o trabalho para esta 
cronologia. 
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2.4 O SÉCULO XVIII 

A transição para o século XVIII trouxe novos factores, decisivos para a já 

oprimida manufactura cerâmica portuguesa, conforme os referiu Luís Augusto de 

Oliveira. Foram eles os tratados de Methuen, com a Inglaterra (1703)525, e o seu 

equivalente com a Holanda (1705)526, que visando consagrar a importação de 

tecidos e exportação de vinhos, permitiram a entrada de produtos cerâmicos 

destas proveniências, conduzindo a uma retracção produtiva nas olarias de 

Lisboa. Esta realidade é ainda evidenciada pela presença de fragmentos de 

objectos com origem em Delft nas escavações realizadas em Lisboa e um pouco 

por todo o País. 

 

Em 1708 festejou-se a entrada de D. Maria Ana de Áustria para celebrar o seu 

casamento com D. João V. Sendo este período o arranque de um dos 

momentos áureos da produção de azulejos em Portugal, importaria perceber o 

papel dos oleiros no quadro da cenografia da arte efémera da cidade. Das 

celebrações que decorreram, sabemos terem sido erguidos 19 arcos, dos quais 

4 estavam relacionados com as nações estrangeiras que se destacavam na 

cidade527. No entanto, não conseguimos encontrar nem desenhos, nem 

descrições individualizadas de nenhuma destas construções, não se sabendo, 

com os dados conhecidos, se houve intervenção dos oleiros nestes festejos528.  

                                                 

525 “O tratado de Methuen regista, sobretudo, uma situação de facto; já antes de 1703 o contrabando inglês introduzia 
em grande quantidade os panos ingleses que eram proibidos: situação de que os Holandeses se aproveitavam para 
fazer o mesmo. E o comércio do vinho do Porto tinha-se desenvolvido antes de 1703. (...) se o tratado de Methuen 
não inovou, em todo o caso consagrou uma inovação de facto, isto é, a paragem do desenvolvimento manufactureiro” 
Cf. GODINHO, 1990, p. 486. 
526 Estas alianças permitiram a entrada de produtos cerâmicos com essas origens, conduzindo a uma retracção nas 
olarias, que só com o Marquês de Pombal e a criação das fábricas de louça foi possível, momentaneamente, 
contrariar. 
527 “Amanheceo finalmente o dia 27 (…) em que em hum custozo bergantim, chegou a Magestade del Rey nosso 
Senhor (…); a [D. Maria Anna] tomou pela mão, e metendo-se no Bergantim, vieraõ dezembarcar em (....) huã 
magnifica, e soberba Ponte composta de muytos arcos triunfaes, que só para este fim se tinha fabricado (…).Os 
dezanove Arcos Triunfaes, com que à competência os Gremios, ou Officios de Corte, e as quatro principaes Nações, 
que nella comerciaõ, ornáraõ as ruas por onde devia passar a primeyra vez sua Magestade, sendo todos elles 
precioza a matéria, e preciozissima a forma, porque ornados de estatuas, emblemas, imagens, epigramas, e pinturas, 
eraõ hum feytiço dos olhos, e hum encanto dos Juizos”. Cf. FONSECA, Francisco, Embayxada do Conde de 
Villarmayor Fernando Telles da Sylva de Lisboa à Corte de Vienna e viagem da Raynha Nossa Senhora D. Maria 
Anna de Austria de Vienna à Corte de Lisboa. Vienna: Officina de João Diogo Kürner, 1717, p. 473-476. 
528 Dos arcos erguidos por ocasião da entrada de D. Maria Ana de Aústria, o único que conseguimos identificar é o 
dos ourives que surge descrito na obra Arco Triunfal. Ideia, e allegoria sobre a fabula de Hyppomenes e Athalanta... 
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Se para a actividade de manufactura cerâmica são raras as informações, 

conseguimos deduzir que para alguns dos ofícios mecânicos a situação era de 

grande carência, nomeadamente no número de irmãos, assinalado nas 

bandeiras que os representavam. É disso exemplo um requerimento 

apresentado à consulta da Câmara Régia, em 7 de Outubro de 1716, onde é 

mencionada a falta de tecelões e passamaneiros, solicitando-se que seja anexa 

à Bandeira destes o ofício de pasteleiro, por se encontrar com grande número 

de mestres em actividade529. Um dos aspectos interessantes neste pedido é a 

referência a “serem os officiaes pasteleiros, pela razão do seu exercicio, mais 

limpos que alguns dos outros officiaes que se estão vendo sordidos e 

immundos, como os oleiros, esteireiros, ferreiros com aventaes, e d'elles 

trabalham nas suas lojas alguns descalços”. A partir desta descrição 

conseguimos distinguir uma imagem possível que os oleiros projectariam e que 

estes, com toda a probabilidade, não estariam entre os ofícios mecânicos mais 

“alinhados” da Casa dos 24. Esta questão poderia também levar-nos a ponderar 

se o afastamento dos oleiros das celebrações da cidade não terá subjacente um 

princípio hierárquico de aparência no ofício. Ou seja, nesta altura, os produtores 

cerâmicos parecem ser encarados como um grupo subalternizado face a outros 

profissionais cuja imagem seria mais “limpa”. É possível que a uma diminuição 

de rendimentos e do número de indivíduos ligados à actividade e, em 

                                                                                                                                                 

de Iasinto Pacheco Robrilvo, publicado em Lisboa, em 1708, na oficina dos herdeiros de Domingos Carneiro. Cf. A 
arte efémera em Portugal, Lisboa, 2000, p. 169. 
529 “Senhor — É V. Magestade servido, por carta do secretario do expediente Bartholomeu de Sousa Mexia, de 7 do 
mez passado, mandar remetter ao senado da camara a petição dos juizes e officiaes dos tecelões, para que, 
propondo-se n'elle, se consultasse o que parecer; na qual expõem a V. Magestade que a sua bandeira se achava 
muito falta de gente para poder acudir á obrigação d'ella, porque o ramo annexo dos passamaneiros, por não ter mais 
que dois homens, e esses velhos e incapazes, fizera desistência que se julgara por sentença, ficara extincto, e era 
necessario provêl-o, annexando-se a elle outro officio com capacidade e conveniente á dita bandeira ; e porque o 
officio de pasteleiro, que até agora se não tinha aggregado a alguma e se deseja annexar, era muito útil á dita 
bandeira e á republica, por se compor de quarenta e cinco mestres examinados, com lojas abertas nesta cidade (...) 
considerada bem esta matéria, se reconhece, com evidencia, serem os officiaes pasteleiros, pela razão do seu 
exercicio, mais limpos que alguns dos outros officiaes que se estão vendo sordidos e immundos, como os oleiros, 
esteireiros, ferreiros com aventaes, e d'elles trabalham nas suas lojas alguns descalços, e os barbeiros com cortina á 
porta, os quaes não são excluídos da entrancia da Casa dos Vinte e Quatro, e menos o devem ser os pasteleiros que 
são admittidos assim na da Misericórdia como na do Santo Officio, e serem os que, para aprenderem, se purificam 
primeiro de sangue e são christãos velhos, que consta das suas cartas de examinação”. Cf. AML-AH, Chancelaria 
Régia, Livro VI de Conselhos e decretos d'el-rei D. João V, do senado oriental, fl. 306. 
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simultâneo, as crescentes referências a pintores de azulejos (em detrimento dos 

que pintavam louça) inscritos na Irmandade de São Lucas ou dos pintores530, 

mais prestigiada, despojasse a tradicional bandeira de Santas Justa e Rufina de 

agentes importantes, reduzindo-a a um agrupamento de artífices menos 

qualificados. 

 

Em 1718 ocorreram novas alterações às taxas que os ofícios deveriam pagar e 

que reportavam a um período anterior, de maior contenção face ao crescente 

desafogo que então se vivia. O Senado da cidade procurou actualizar os valores 

que haviam sido estabelecidos nesses tempos de maior carestia, iniciando as 

suas diligências com os oleiros, promovendo alterações ao seu Regimento (que 

prosseguiram com outros ofícios, como o dos sapateiros ou o dos carpinteiros 

de coches), mas que enfrentaram forte contestação e queixas no Desembargo 

do Paço531.  

 

Novas dificuldades para os produtos cerâmicos ocorreram dois anos depois, em 

1720, quando se sucedem uma série de queixas por parte dos oleiros, por falta 

de combustíveis para alimentar os fornos, como lenha e tojo, sistematicamente 

desviados por soldados que assim pretendiam vender estes materiais a preços 

mais elevados532.  

                                                 

530 Cf. TEIXEIRA, Francisco Garcês, A Irmandade de S. Lucas. Lisboa: [s.n.], 1931. 
531 “Consulta da Câmara a el-rei em 22 de Junho de 1718. Senhor - Por decreto de 9 do mez passado foi V. 
Magestade servido ordenar aos senados das camaras de Lisboa Occidental e oriental que, na forma que eram 
obrigados, fizessem logo taxa conveniente, proporcionada ao estado do tempo presente, aos officiaes, trabalhadores 
e barqueiros, fazendo observar a taxa que lhes puzerem, e executando as penas que fossem impostas aos que 
faltassem á observância d'ella. O senado, antes que V. Magestade mandasse este decreto, em observância das 
ordens que tem, tinha principiado esta diligencia, que tanto respeita á utilidade publica, pelos officiaes do officio de 
oleiro, emendando-lhes o regimento n'aquellas partes que pareceu conveniente, respeitando a ter cessado a carestia 
do pão e estarem os mantimentos muito mais accommodados ; e, não se contentando estes officiaes com o novo 
arbitramento que o senado lhes tinha feito, aggravaram para o desembargo do paço, que tomou conhecimento d'este 
aggravo, sem attender ao regimento do senado”. Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro I de Consultas e decretos d'el-
rei D. João V, do senado occidental, fl. 141. 
532 “Consulta da Câmara a el-rei em 24 de Janeiro de 1715. Senhor -Por queixas que foram presentes no senado da 
camara, do excesso que commettem os soldados d'esta corte em se intrometterem, com violência, a tomar assim a 
lenha do tojo, como de pinho, que dos portos da banda d’além vem a esta cidade, para provimento dos fornos de pão 
e louça e dos mais que carecem d'este género, baldeando-o em barcos para o irem vender, ou, por dinheiro que 
recebem, o fazerem dar a pessoas particulares, evitando com este procedimento a repartição que se costuma fazer, 
com egualdade, d'esta lenha ao povo”. Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro VI de Consultas e decretos del-rei D. 
João V, do senado oriental, fl. 267. 
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Dois anos se passaram e em 1722, na sequência de um grande incêndio no 

Cais do Tojo, local de descarga da lenha essencial para alguns dos ofícios da 

cidade, é proposta a construção de novos espaços de desembarque destes 

materiais, de acordo com as concentrações dos ofícios. Assim, somos 

informados que “cada talha de tojo e mutano” custava 30 rs. – apesar de não 

termos valor de comparação com outros produtos é provável tratar-se de um 

valor elevado, a avaliar pelo tom defensivo da correspondência – e quais as 

propostas apresentadas pelos oleiros na cidade, nomeando os espaços que lhes 

conviriam para receber os combustíveis533. Para além da menção a uma licença 

necessária às actividades que lidavam com fornos, devido ao perigo que 

acarretavam para a sua vizinhança, é assinalada a importância de um cais para 

os “oleiros do bairro da Esperança para descarregarem á Boa-Vista, e a outra 

para a Bica do Sapato, Xabregas e outras partes“, talvez para assegurar o 

fornecimento às áreas de Anjos e Graça. Contudo, estas propostas não 

avançaram, mantendo-se, até meados do século XIX, a descarga de lenha no 

Cais do Tojo, local que abastecia as mais importantes fábricas cerâmicas de 

Lisboa, como a Real Fábrica de Louça, ao Rato (1769-1835). 

 

A entrada em cada vez maior quantidade de louças de proveniência variada, a 

que corresponderam diversas tentativas de fazer face a esta situação 

restringindo a sua importação, pode ser observada numa Consulta de 1723, 

                                                 

533 “Consulta da Camara a el-Rei em 12 de Junho de 1722. Senhor - Succedendo em 6 do mez presente o incêndio no 
cais do Tojo, ardendo tudo o que n'elle se achava para provimento d'estas cidades, sem se poder remediar, com 
prejuízo evidente dos moradores d'aquelle sitio, porque, com qualquer ar de vento que houvesse, se lhes queimavam 
todallas as suas propriedades, e cuidando os senados em meios para evitarem semelhantes acasos, votando-se 
n'esta materia se venceu que o sitio próprio para o tojo era aquelle, (...) E ainda que as cidades tenham crescido, e 
que por essa razão se necessitasse de novos postos para o tojo, e que se cobrasse trinta réis de cada talha de tojo e 
mutano, não é esta razão de utilidade para as cidades, antes se consideram aprejudiciaes, porque, sendo os trinta 
réis tributo, que sempre é odioso ao povo, d'elle sem duvida ha de resultar o levantarem as forneiras as cozeduras, os 
caleiros a cal, as padeiras o pão, os oleiros a louça, e os mais officiaes que d’elle usam; e na barateza de tudo se 
estribam as felicidades do reino; sendo certo que, demolidas as ditas estancias que occupam este chão, ninguém 
pôde duvidar que n'elle, sem despeza nem alteração do povo, cabem os barcos do tojo necessário para provimento 
das cidades, e muito meIhor com as licenças que continuamente se concedem aos que têem fornos de cal, para se 
desembarcar o tojo nos cais dos mesmos fornos ou perto d'elles, aos oleiros do bairro da Esperança para 
descarregarem á Boa-Vista, e a outra para a Bica do Sapato, Xabregas e outras partes; e assim fica escusada a 
fábrica de novos cais que se orçam em mais de trinta mil cruzados, pondo-se o logar destinado para o tojo na forma 
que estava antes das estancias”. Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro III de Regimento de consultas e decretos do 
sr. rei D. João V, do senado oriental, fl. 192v. 
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onde se pretendia reforçar as medidas avançadas em 1671, sendo que nestas 

não era perceptível se o carácter proteccionista era extensível aos produtos 

cerâmicos534. Um dos aspectos que fica claro nas queixas, no que à louça diz 

respeito, é o facto da produção estrangeira ser vendida nas ruas e não em feiras 

ou nas próprias olarias, como ocorreria com a cerâmica nacional535. 

Consequência provável dessas dificuldades pode ser subentendida nas queixas 

que foram apresentadas contra os aguadeiros e os oleiros, estes por fazerem 

medidas – as chamadas “quartas” – que continham volumes menores de líquido, 

levando a que a população fosse enganada na compra da água que lhe era 

vendida. Os oleiros alegavam que se viam obrigados a fazer estas peças, 

denominadas “quartas cangalheiras”, porque de outra forma não conseguiam 

vender o seu produto, sendo por isso coagidos pelos aguadeiros a esta 

produção para garantirem a sua subsistência536. Estes aspectos parecem 

                                                 

534 “Consulta da Camara a el-Rei em 1 de Julho de 1723. (...) Esta lei foi sem duvida filha d'aquella grande magua e 
ardente desejo de remediar excessos de gastos, luxo e prodigalidade, com que o senhor rei D. Pedro 2, que Deus 
haja, via fatigados e consumidos seus vassallos, tão judiciosamente ponderados no capitulo 35 do regimento novo 
que deu ao senado no anno de 1671, que V. S. deve fazer presente a S. Magestade (...) A experiência mostra que, 
porque andam pelas ruas tantos estrangeiros com canastras de vidros crystallinos, louças de Macau, Génova e 
Inglaterra, óleos de jasmins e outros unguentos, aguas da Rainha da Hungria e outras bagatelas, tantos moços com 
pós para cabelleiras e graxas de sapatos, se fazem muitas despezas supérfluas; sendo que, se se não offerecessem 
pelas portas e se introduzissem pelas casas, ou não lembraria o appetite, ou se não satisfaria por quem não tivesse 
criados que lhe fossem comprar estas ociosidades aos logares públicos, e não seria tão fácil o uso do luxo, que foi o 
que a lei attendeu e quiz evitar.” Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro III de Regimento de consultas e decretos do sr. 
rei D. João V, do senado occidental, fl. 346. 
535 “Assento de vereação de 3 de julho de 1737. Sobre as novas licenças. Foi accordado pelos presidentes, 
vereadores, procuradoures destas cidades de Lisboa occidental e oriental, e procuradores dos mesteres d'ellas, (...), 
que, pela confusão com que se achavam as posturas que declaram que nestas cidades e seus termos se não possa 
vender, publica ou particularmente, sem licença dos senados, se reduzissem todas as ditas posturas a uma só, clara e 
intelligivel, pela qual se governassem os almotacés das execuções, e poderem proceder contra os transgressores 
com forma legitima, e, sendo considerada esta matéria, se assentou que nenhuma pessoa que n'estas cidades e seus 
termos, ou seja pelas ruas, ou em lojas, armazéns, casas ou tendas, possa vender, sem licença da Camara (que tirará 
por uma so vez, e alvará annualmente), mercearia, bacalhau, vinho, azeite, vinagre, aguardente, bebidas, doces, 
farinhas e todos os mais mantimentos, sal, cevada, louça de fora”. Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro V dos 
Assentes do senado occidental, fls. 81v. 
536 “Assento de vereação de 1 d’Agosto de 1724. Por queixas que foram presentes nos senados, de que os 
aguadeiros, em notório prejuízo do povo, não compram aos oleiros e mais pessoas que vendem louça senão as 
quartas pequenas, para prejudicarem aos moradores d' estas cidades na agua que lhes vendiam, utilisando-se 
somente a si no numero das cargas, não querendo por este modo comprar aos oleiros senão as quartas cangalheiras, 
que levassem menos agua, os quaes as faziam diminutas para haverem de lhes ter saída; e, para se obviar este 
damno tão prejudicial, se assentou, pelos ministros abaixo assignados, que, de hoje em diante, nenhum oleiro, assim 
d'estas cidades como dos seus termos, que costumam fazer quartas cangalheiras para vender, as não possam fazer 
senão do tamanho que levem um almude d'agua, e d'ahi para cima, os quaes serão obrigados a marcal-as com uma 
marca ou divisa que para este effeito terão, sendo esta registrada nos livros da camara, como é costume. E todo o 
oleiro que d'aqui em diante lhe for achado que fez, vendeu ou mandou vender quarta cangalheira que leve menos de 
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indiciar um grupo profissional fraco e demasiado exposto a condicionantes 

externas, facilmente coagido não só por aqueles que adquiriam os seus 

produtos, mas também pelos que controlavam a lenha, factor que também se 

aplicava a outras actividades que envolviam o uso de fornos. Em paralelo com 

estes constrangimentos, as actividades relacionadas com a azulejaria 

conheceram um dos momentos mais florescentes da sua História, o que terá 

levado a maioria dos que trabalhavam em cerâmica a concentrar-se nesta 

produção, em detrimento da manufactura de objectos cada vez mais a cargo de 

pessoas menos destacadas no contexto do ofício. 

 

Para a cronologia que nos propomos abordar, a última festividade que empregou 

a cenografia de arcos triunfais em Lisboa terá sido a entrada de D. Maria Ana 

Vitória, para o seu casamento com o futuro rei, D. José, em 1729. Esta 

celebração teve uma orientação diferente das anteriores na colocação das 

estruturas efémeras e no percurso que o cortejo seguiu537. Desta é conhecida 

uma relação dos locais destinados aos arcos, pois com a alteração do percurso 

habitual foi necessário definir e dar a conhecer as novas localizações. Essa 

relação, publicada por Eduardo Freire de Oliveira, a partir do fólio 12 do Livro VII 

de Conselhos e decretos d'el-rei D. João V, do senado occidental, refere: 

“Logares destinados para os arcos triumphaes: 

                                                                                                                                                 

um almude, ou sem a dita marca, incorrera em pena de dois mil réis e dez dias de cadeia, pela primeira vez, e pela 
segunda a pena em dobro, e pela terceira não usará mais do dito oíficio e lhe será fechada a loja ; e as dietas penas 
de dinheiro serão a metade para as cidades e a outra metade para o accusador ; com declaração que, para consumo 
das que se acham ao presente feitas, se lhes assignam quinze dias, que começam da publicação d'este, pelo qual 
mandam aos almotacés das execuções o façam publicar assim pelos logares públicos e costumados, como Terreiro 
do Paço, Rocio e Olarias, para que venha á noticia de todos e não possam allegar ignorância”. Cf. AML-AH, 
Chancelaria Régia, Livro V dos Assentos do Senado Oriental, fl. 190v. 
537 “6 de Fevereiro de 1729 - Carta do secretario de estado Diogo de Mendonça Corte Real ao escrivão do senado da 
Camara. Recebi a carta de V. M.ce de 4 do corrente, e logo que se falou na entrada publica, disse ao vereador Jorge 
Freire d'Andrade e ao procurador da cidade Cláudio Gorgel do Amaral que esta funcção se havia de fazer na mesma 
forma que se fizera quando a rainha, D. Maria Isabel de Saboya, fez a entrada de Alcântara, excepto só que os arcos 
que principiavam ás portas de Santa Catharina, haviam de começar agora no largo do Convento da Esperança; e que, 
se o senado então esteve nas ditas portas de Santa Catharina e ahi fez a fala, o mesmo devia agora praticar á 
Esperança, e, acabada a fala, fazer o mesmo que praticou n'aquella referida funcção”. Aviso confirmando que foi dito 
ao vereador Jorge Freire de Andrade e ao procurador da cidade, Cláudio Gorgel do Amaral, que esta entrada pública 
se devia fazer da mesma forma que se fez para a entrada da rainha D. Maria Isabel de Sabóia, excepto na colocação 
dos arcos, que devem principiar no largo do convento da Esperança (06/02/1729), Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, 
Livro VII de Consultas e Decretos de D. João V, do Senado Ocidental, fl. 13. Cf. OLIVEIRA, 1903, p. 212-215. 
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A' Cruz da Esperança - a nação ingleza 

Ao Poço dos Negros - os moedeiros 

Ao pé da rua das Gaivotas - corrieiros, selleiros, surradores e curtidores 

Ao Poço Novo - bandeira de S. Miguel 

Ao cunhal dos Paulistas - bandeira dos tosadores, carpinteiros de coches,  

    salteiros aggregados e vidraceiros 

Ao Monteiro-mór - a nação hollandeza 

Ao Calhariz - bandeira dos sapateiros 

Ao Conde de S. Thiago - esparteiros, cordoeiros, albardeiros e oleiros 

Ao largo do Loreto - a nação italiana 

Ao pé da rua da Ametade - pintores e cabelleireiros 

Ao topo do Chiado - bandeira dos tecelões e odreiros e brunidoros 

Ao largo do Chiado - tanoeiros, entalhadores e esculptores 

Ao largo do Espirito Santo - os homens de negocio 

Ao pé da Boa-Hora - bandeira dos cerieiros, vestimenteiros e bordadores 

A' entrada da rua Nova de Almada - bandeira de S. José 

A' Moeda Velha - os ourives do ouro 

A' Rua Nova, ao Arco dos Pregos - allemães 

Armar-se o chafariz dos Cavallos - os atafoneiros e almocreves 

Adiante da egreja da Conceição - mercadores 

Aos livreiros - os ourives da prata 

No largo do Pelourinho - mercadores de vinhos e fanqueiros 

A' rua do Principe - bandeira dos alfaiates e armadores 

A' entrada do Terreiro do Paço - bandeira de S. Jorge, excepto os selleiros 

Adiante do Açougue - nação franceza”538. 

 

Temos, assim, 38 ofícios envolvidos, o que faria deste acontecimento o mais 

concorrido dos que temos registo desde a entrada de Filipe I de Portugal em 

1580. Porém, um olhar mais atento permite-nos perceber que muitos se 

                                                 

538 Cf. OLIVEIRA, Eduardo Freire de, Elementos para a História do Município de Lisboa, Lisboa: Typographia 
Universal, Tomo XII (1903), p. 213, a partir do Livro VII de Conselhos e decretos d'el-rei D. João V, do senado 
occidental, fl. 12. 
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encontravam associados, não pelas bandeiras, como era uso anterior, mas pelo 

que aparenta ser uma tentativa de diminuição de custos539. Há, apesar disso, a 

percepção de ter existido o objectivo de tornar esta numa festa sumptuosa. De 

acordo com a correspondência do Secretário de Estado, Diogo de Mendonça 

Côrte-Real, dirigida ao vereador do Senado Ocidental, Jorge Freire de Andrade, 

foi emitido um “aviso para que se ordene aos grémios que não costumam entrar 

nas festividades públicas, que façam também os seus arcos para a entrada da 

Princesa e assim seja aumentado o número dos arcos a construir”540. Pelo que 

se viu, ambas as condições foram preenchidas. Noutro aviso de Diogo de 

Mendonça Côrte-Real, também dirigido a Jorge Freire de Andrade, refere-se “q 

aos arcos que se fizerem para a entrada da Princeza N. S.ra se fação com todo o 

primor, e grandeza, e também que as ruas por donde a mesma S.ra Princeza 

houver de fazer o tranzito, se armem com sedas e o mayor luzim.to que poder 

ser, sem que se ponhão couzas de lãa”541. 

 

No que diz respeito ao arco erguido “Ao Conde de S. Thiago - esparteiros, 

cordoeiros, albardeiros e oleiros”, no grupo que integram, os profissionais da 

cerâmica surgem referenciados em último lugar (indício da sua fraca 

representatividade face ao conjunto de ofícios que integravam). Também os 

ofícios que os acompanham não são os mesmos que, até aqui, se encontravam 

a eles associados. Mesmo na “Lista dos officiaes chamados por ordem dos 

senados, para serem olheiros das armações das ruas por onde ha de passar a 

princeza, nossa Senhora”, não surgem menções a oleiros, aspecto tanto mais 

                                                 

539 “confundindo os na geral palavra de italianos com o pretexto de que ninguém queria contribuir para o Arco dos 
Genovezes (…) foi ordenado servido determinar, que continuassem os Florentinos a contribuir para o Arco dos 
homens de Negocio, e os Genoveses fizessem o seu sem os Florentinos, como foi praticado nos ult.os Arcos 
antecedentes“. Cf. Aviso para que os arcos triunfais, que irão ser utilizados para a comemoração do casamento e 
entrada dos príncipes, estejam prontos até ao fim do mês de Janeiro e para o Senado se pronunciar sobre o 
requerimento dos Florentinos, que solicitam permissão para concorrerem para o arco dos Italianos. (29/12/1728). Cf. 
AML-AH, Chancelaria Régia, Livro IX de Consultas e Decretos de D. João V, do Senado Oriental, f. 36-37. 
540 Cf. Aviso para que se ordene aos grémios que não costumam entrar nas festividades públicas, que façam também 
os seus arcos para a entrada da Princesa e assim seja aumentado o número dos arcos a construir (28/12/1728), AML-
AH, Chancelaria Régia, Livro VII de Consultas e Decretos de D. João V, do Senado Ocidental, f. 5. 
541 Cf. Aviso ordenando que os arcos festivos, para a entrada da Princesa, sejam feitos com todo o primor e nas ruas 
por onde passar o cortejo se decorem com sedas brilhantes (27/12/1728), AML-AH, Chancelaria Régia, Livro VII de 
Consultas e Decretos de D. João V, do Senado Ocidental, fl. 4. 
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notório quando mesmo o arco que integraram foi supervisionado por “António 

Alvares, cerieiro, Manuel da Cruz, cerieiro”542.  

Houve grande preocupação com o atraso na montagem destas estruturas, 

conforme é atestado na documentação coeva543, no entanto pouco sabemos 

sobre elas, nomeadamente daquela em que os oleiros colaboraram. Existiram 

desenhos destes arcos, mas, de acordo com um “Aviso ao Senado para que 

entregue os desenhos dos arcos utilizados para a entrada da princesa, a Pedro 

Rochefort”544, estes terão desaparecido. Interessava saber, no que respeita aos 

produtores de cerâmica, se a iconografia que lhes fora outrora associada se 

mantinha e quais os ajustes feitos à cooperação com os outros ofícios que com 

eles colaboraram. Todavia, não foi possível determinar onde estes desenhos se 

encontram, ou mesmo se sobreviveram545. 

 

Independentemente destas questões os poemas de Jorge de Almeida 

Menezes546 e de um anónimo da época547 referem os 24 arcos, ainda que na 

                                                 

542 Cf. AML-AH, Chancelaria Régia, Livro VII de Conselhos e decretos d'el-rei D. João V, do senado Occidental, fl. 
294. 
543 Cf. Aviso para que os Senados tenham a responsabilidade de terem a construção dos arcos festivos todos 
finalizados no fim do mês, para a entrada pública da princesa do Brasil (05/01/1729), AML-AH, Chancelaria Régia, 
Livro VII de Consultas e Decretos de D. João V, do Senado Ocidental, fl. 9. 
544 “S. Mag.de he servido de senado mande dar a Pedro Rochefort todos os dicenhos dos arcos que se fizerão nesta 
Corte para a entrada da Princeza nossa S.ra o que me fará prezer”. Cf. Aviso ao Senado para que entregue os 
desenhos dos arcos utilizados para a entrada da princesa, a Pedro Rochefort (19/01/1732), AML-AH, Chancelaria 
Régia, Livro IX de Consultas e Decretos de D. João V, do Senado Oriental, fl. 150. 
545 Da entrada de D. Mariana Vitória são conhecidos os painéis de azulejos que se encontram no claustro do convento 
da Ordem Terceira de São Francisco, S. Salvador da Bahia, de c. 1746-1748. No entanto, as imagens dos arcos nele 
representados não deverão corresponder aos que realmente foi erguido para esta comemoração, como refere João 
Manuel Tedim, em A arte efémera em Portugal, 2000, p. 190. 
546 “Vinte e quatro arcos triumphais armarão as Naçoens sendo o ultimo o da Nação Castelhana; como Timbre, e 
remate desta gloria”. Cf. MENESES, Jorge de Almeida, Poema heroyco, a felicissima jornada, de El Rey D. João V, 
nosso Senhor, nas plausivens entregas das sempre Augustas, e Serenissimas Princezas do Brasil, e Asturias. Lisboa 
Occidental: Officina da Musica, 1734, p. 27. Desta discrepância contabilística nos deixa testemunho Frei Joseph da 
Natividade, “Se nem a noticia mais facil de descobrir o numero certo dos mesmo arcos, se pôde veriguar, achando-se 
em humas memorias impressas no mesmo anno de 29, que forão vinte, e em outras que vinte e quatro, que he 
opinião, a que nos encostamos”. Cf. NATIVIDADE, José da, Fasto de hymeneo, ou Historia panegyrica dos 
desposorios dos Fidelissimos Reys de Portugal, nossos Senhores, D. Joseph I e D. Maria Anna Vitoria de Borbon. 
Lisboa: Officina de Manoel Soares, 1752, p. 21. 
547 “Veinte y quatro Doseles, yá triunfales Arcos, construye industria artificiosa, (...) De Gremios populares, de diversas 
Naciones, que comercian, fueron obra”. Cf. “Breve descripcion de la entrada, que Sus Magestades, y Altezas 
Lusitanas hizieron por el rio Tajo; en la Corte de Lisboa, el Dia doze de Febrero del aňo de 1729. Compuesta por un 
ingenio portugues“, Colecção de varias poesias feitas por differentes engenhos Aos feliccissimos Desposorios do 
Serenissimo Principe do Brasil O Senhor D. Joze, com a Serenissima Infanta de Castella a Senhora D. Maria Anna 
Victoria. Lisboa Occidental: Officina da Musica, 1729, p. 103. 
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narração que deste acontecimento nos deixou Manuel Coelho da Graça548 sejam 

mencionados 20. Este destaca em especial os arcos dos franceses549, dos 

ingleses, dos alemães550 e dos italianos551.  

Na poesia de Tomás Brandão relativa ao acontecimento, são mencionados 

arcos552 referindo, em dois ou três deles, o artista responsável553. Também este 

cronista é omisso, por vezes, a quais os ofícios associados às construções554, 

apesar de noutros casos tecer comentários que ajudam a identificar os seus 

responsáveis como, por exemplo, o segundo arco do percurso, que ergueram os 

ingleses555. Tomás Brandão nomeia como terceiro, o Arco dos holandeses, junto 

                                                 

548 “En observancia del mismo Edicto dividian las calles veinte Arcos triunfales, que tenian mandado erigir todos los 
Oficios de las dos Ciudades, con admirable obra de escultura, y pintura, con admirable obra de escultura, y pintura, 
con varias figuras en las cornijas; y entre las columnas, que unas eram Corinthias, y Jonicas, otras Salomonicas, y 
Doricas, se veían follajes, relevados, y figuras de perfecto perfil, y arquitectura, representando en unos la imagen de la 
Fé, la efigie de la Esperanza, el origen de la Justicia. Veíase en otros el retrato del Africa, el typo de la Asia, la idéa de 
la America, la estampa de la Europa: y en muchos la forma de la Liberalidad, el modelo de la Obediencia, y la pintura 
del Amor, con que este Reyno desea agradar, servir, y obedecer à su Soberano. Todos estos Arcos coronaban 
Estandartes de diversos colores (…) mostraban las prodigiosas Armas Portuguesas (...) En muchos se leían 
enigmaticos Lemmas, escritos en curiosas, y labradas targetas, à quien las tintas mas finas en qualidad, con lucida 
compostura, ò les adornaban las molduras preciosas  (...) En otros se veían los Escudos de Armas de las Naciones, 
por cuya costa havian sido fabricados. En algunos se reverenciaban los Santos, que cada Oficio tiene por Titular”. Cf. 
GRAÇA, Manuel Coelho da, Breve noticia de las entradas, que por Mar, y Tierra hicieron en esta Corte de Lisboa sus 
Magestades con los Sereníssimos Principes del Brasil, y Altezas que Dios guarde, en 12 de Febrero de 1729. Sevilha: 
Casa del Correo viejo, 1729, p. 5-6. 
549 “Mostró la Nacion Francesa en su Arco la gentileza, de que es dorada”. Cf. GRAÇA, 1729, p. 6. 
550 “Significaron los Ingleses en la grandeza de su Obelisco la furia, con que blasonan. (…) En el centro del Barrio de 
la Esperanza, donde la Nacion Inglesa tenia erigido un soberbio Portico, tan bien pintado de finas tintas”. Cf. GRAÇA, 
1729, p. 6-7. Na recolha de textos levada a cabo por Frei Joseph da Natividade, um menciona “Era o primeiro destes 
arcos, levantado no sitio da Esperança pela nação Ingleza, que assim como a Franceza, Italiana, e alemãa, foi huma 
das que mais se emprenhárão em obsequiar esta triunfal, e Regia entrada”. Cf. NATIVIDADE, 1752, p. 323. 
551 “en la valentia, con que erigieron su Padron los Italianos, mostraron la fortaleza, de que se doran”. Cf. GRAÇA, 
1729, p. 6. 
552 Um poema anónimo, inserido nesta colectânea, é dedicado exclusivamente à descrição da ponte erguida em 
Belém para esta recepção. Cf. “Descripçam da ponte em Belem, na entrada da Sereníssima Princeza dos Brasis D. 
Maria Anna Victoria. Feyta por hum poeta anonimo“, Colecção de varias poesias feitas por differentes engenhos Aos 
feliccissimos Desposorios do Serenissimo Principe do Brasil O Senhor D. Joze, com a Serenissima Infanta de Castella 
a Senhora D. Maria Anna Victoria. Lisboa Occidental: Officina da Musica, 1729, p. 35. 
553 “mas já da ponte aos arcos vem direitos; vou adiante, a ver se estão já feitos; porque lhe faltou tempo; e eu tomára, 
que dos dous, hum, ao menos, se acabára: ah bom Claudio Gorgel, que aqui fez nisso, à Camara, e a El Rey, hum 
bom serviço”. Cf. BRANDÃO, Tomás Pinto, “Boas vindas reaes dadas, cantadas, ou tocadas pelo mesmo Thomaz 
Pinto Brandam Sylva“, Colecção de varias poesias feitas por differentes engenhos Aos feliccissimos Desposorios do 
Serenissimo Principe do Brasil O Senhor D. Joze, com a Serenissima Infanta de Castella a Senhora D. Maria Anna 
Victoria. Lisboa Occidental: Officina da Musica, 1729, p. 14. 
554 Do primeiro arco que o cortejo atravessou, menciona somente “He cousa grande, e mais não está inteiro! Soberbo 
está por certo, e neste abono,bem se parece o arco com seu dono; he huma Babillonia o que levanta”. Cf. BRANDÃO, 
1729, p. 15. 
555 “Quem poz aqui o Segundo, em nada erra, que a moeda anda anexa a Inglaterra; seus donos são a El Rey muito 
chegados; e supposto que em nada aparentados, são fidalgos da casa, onde se hospeda o melhor sangue; e assim 
batem moeda”. Cf. BRANDÃO, 1729, p. 15. 
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à igreja dos Paulistas556, seguindo-se o dos italianos, junto ao Loreto557, o dos 

homens de negócios558, o dos carpinteiros559, o dos ourives do ouro (?)560 o dos 

almocreves561, dos mercadores562, dos alemães563, dos ourives da prata564, dos 

mercadores de vinhos já no Pelourinho565, dos oficiais de S. Jorge no 

Açougue566 e dos franceses567.  

A descrição de Frei José da Natividade e o poema anónimo da época, a Breve 

descripcion de la entrada, que Sus Magestades, mencionam ainda que o último 

arco do percurso era o dos espanhóis, junto à Patriarcal568. Ainda que não esteja 

mencionado na Consulta, dada a conhecer por Eduardo Freire de Oliveira, talvez 

por se tratar de uma inclusão de última hora, é interessante registar esta 

presença que surge – tanto quanto conseguimos determinar –, pela primeira vez 

neste tipo de acontecimentos e que se justificava, entre outros factores, pela 

nacionalidade da nova rainha. Um dos cronistas mais pormenorizados na 

                                                 

556 Cf. BRANDÃO, 1729, p. 16. Ainda que este surja em 1º lugar na Consulta revelada por Eduardo Freire de Oliveira. 
557 Cf. BRANDÃO, 1729, p. 17. Este é referido em 6º lugar na Consulta. Entre os arcos que o separavam do erguido 
pelos holandeses estava aquele onde colaboraram os oleiros. 
558 Cf. BRANDÃO, 1729, p. 17. Entre este e o anterior havia 2 arcos, de acordo com a Consulta. 
559 Cf. BRANDÃO, 1729, p. 18. Entre este e o que o antecede havia outro arco, seguindo a Consulta. Num outro 
poema é referido que os Carpinteiros foram responsáveis por um outro Arco, colocado numa poente erguida em 
Belém: “Foy este Arco, o que com mil primores, fizerão os Carpinteyros, e os Pintores, inda que os Carpinteyros cá 
em Lisboa, o do Paynel fizerão cousa boa; e os Pintores não sey se outro fizerão, nem eu o procurey, nem mo 
disserão”. Cf. «Descripçam da ponte em Belem, ...», 1729, p. 35.  
560 “Este bem mostra os donos, no luzido he huma barra de ouro, bem subido; será a barra do Rio de Janeiro, com 
seu pão de asucar todo inteiro; mas vamonos surrando, não se agaste, da minha avaliação, o seu contraste”. Cf. 
BRANDÃO, 1729, p. 19. 
561 “O là, o chafariz tem seus primores! Não erão muy cavallos os feitores; e bem podião ser; pois he corrente, que 
tambem ha Cavallos como gente”. Cf. BRANDÃO, 1729, p. 19. Antes deste estaria o arco dos Alemães, de acordo 
com a Consulta. 
562 Cf. BRANDÃO, 1729, p. 18. 
563 Cf. BRANDÃO, 1729, p. 19. Que deveria anteceder o arco dos Almocreves, de acordo com a Consulta. 
564 “Este que a rua fecha, e os passos ata he hum marco aqui posto, mas de prata, que bem podia ser tambem de 
cobre, poise m parte está rico, e em parte pobre, mas a poder de assopros foy forjado, e depois ao martelo bem 
pregado; luzido está por certo”. Cf. BRANDÃO, 1729, p. 19. 
565 “Vamos ao Pelourinho, arco de boa pipa, e melhor vinho; e dando mais hum furo em seu adorno heide dizer que he 
arco feito ao torno”. Cf. BRANDÃO, 1729, p. 19. 
566 “Este junto ao açougue tem bom talho! Foi feyto com alinho, e com trabalho; ja digo, he hum brinquinho; he 
verdade que hum tanto apertadinho; mas deste buraquinho estará pago, quem passa por São Jorge a São Tiago; o 
Cavallo sim era gentil-homem tinha cara de boy, e olhos de homem”. Cf. BRANDÃO, 1729, p. 19-20. Antecedia este 
um arco que não surge referenciado, o dos Alfaiates e Armadores, de acordo com a Consulta. 
567 Cf. BRANDÃO, 1729, p. 20. 
568 “sobrepujava todo este affecto das Naçoens estrangeiras o esplendor, e magnificencia, com que lhe pôz a coroa a 
Castelhana, por cuja coroa corrêo a estrutura do derradeiro arco, que se erigiu junto á Santa Basílica Patriarcal”. Cf. 
NATIVIDADE, 1752, p. 323. “A Espaňoles el ultimo compite, por darle el acto más feliz Corona”. Cf. “Breve descripcion 
de la entrada, que Sus Magestades, y Altezas Lusitanas hizieron.... “, 1729, p. 103. 
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descrição dos acontecimentos, Frei José da Natividade, omite a descrição dos 

arcos presentes569. No que se refere ao arco “Ao Conde de S. Thiago” não 

conhecemos nenhuma descrição, talvez indício da sua modéstia ou pouco 

interesse. 

 

Considerando as especializações assinaladas na documentação (cf. Base de dados de 

oleiros), e seguindo a estrutura anterior, temos para o início de Setecentos (cf. 

Gráfico 7):  
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Fonte: Base de dados de oleiros, em anexo 

1) 106 oleiros570; 2) 0 oleiros de louça vidrada; 3) 0 oleiros de telhas ou telheiros; 4) 0 “homens 
que fazem tijolo”; 5) 8 ladrilhadores571; 6) 2 malegueiros572; 7) 3 oleiros de louça vermelha; 8) 0 
oleiros de louça verde; 9) 1 oleiro de púcaros; 10) 1 enformador; 11) 2 azulejadores573; 12) 19 
pintores de louça574; 13) 0 mestres de louça pintada. 
 

                                                 

569 “Repararás, que vai falta esta Obra de hum dos seus principaes ornatos; isto he: das figures; letras, e inscripçoens 
dos Arcos triunfáes, que se levantárão em Lisboa (…) Os sitios, em que se erguerão, e as Naçoens, e Officios por sua 
conta se erigêrão. Reparo foi este, que me não passou por alto”. Cf. NATIVIDADE, 1752, p. 323. 
570 São aqui considerados também os aprendizes de oleiro, os oficiais de oleiro e mestres oleiros. 
571 São aqui considerados um oficial de ladrilhador e mestres do ofício de ladrilhador. 
572 São aqui considerados unicamente um oleiro de louça branca e mestres oleiros de louça branca. 
573 São aqui considerados um oleiro de azulejos, mestres oleiros de azulejos e mestre de louça e azulejos. 
574 São considerados aqui um oficial de louça pintada; oleiros de louça pintada e oleiros de pintado. 
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A expressão da realidade da primeira metade do século XVIII, no que aos oleiros 

diz respeito, é ainda muito parcelar. Estes parecem ter aumentado um pouco 

face à segunda metade da centúria anterior, mas o número de profissionais 

envolvidos nas restantes áreas de especialização diminuiu, especialmente no 

que aos pintores de louça diz respeito. 

 

Os dados que possuímos parecem apontar para uma nova concentração da 

área de Anjos e para uma diminuição daqueles que se encontravam em 

actividade na zona de Santa Catarina e Santos (cf. Fot. 14). (cf. Anexo 4 – 4. Mapa de 

distribuição dos oleiros na 2ª metade do século XVII) 

 

 
Fot. 14. Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa na 1ª metade do século XVIII, com morada 

identificada. Autoria Joana Campelo. 
Fonte: Base de Dados de oleiros, em anexo.  
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No que diz respeito ao bairro das Olarias regista-se pouca diferença no número 

de pintores de louça (6)575 quando comparados com Santa Catarina e Santos-o-

Velho (5)576, mas continua a ser no confronto com os diversos profissionais 

ligados aos azulejos que a disparidade entre estas zonas se acentua. 

Registamos 1 oficial de azulejador para os Anjos577 enquanto para Santos 

encontramos 4 pintores de azulejos578 e 2 ladrilhadores579. Fora dos espaços 

habituais surge-nos o pintor de louça Matias Fernandes580, localizado na Baixa, 

para além de uma referência que pensaríamos ter deixado de existir, o título de 

“Mestre oleiro da Casa Real”, associado a Francisco Duarte581, do qual não 

conhecemos o espaço de laboração, mas sabemos ter estado activo ao tempo 

de D. João V. Ainda na zona de Santos encontramos Francisco de Sales582, 

assinalado como “Mestre de louça e azulejos”, referência da qual só temos três 

registos no passado (cf. Base de dados de oleiros), mas que indicia a persistência de 

uma prática que deveria ser um pouco mais comum do que as menções 

documentais parecem reflectir. 

 

A análise comparativa dos resultados obtidos para os quatro períodos em estudo 

permite-nos observar fluxos de crescimento e retracção dos profissionais 

                                                 

575 António Gonçalves (Cf. registo 31 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 36), Filipe Gomes (Cf. registo 7 
da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 36), José de Sousa (Cf. registo 453 da Base de dados de oleiros e 
Anexo 4, mapa 28), Luís de Araújo (Cf. registo 499 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 28), Manuel Dias 
(Cf. registo 30 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 36), Manuel João (Cf. registo 8 da Base de dados de 
oleiros e Anexo 4, mapa 36).  
576 O mestre louça pintada António Álvares (Cf. registo 281 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 49) e os 
pintores de louça: Aleixo Francisco (Cf. registo 670 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 49), António Dias 
(Cf. registo 285 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 49), José Gomes (Cf. registo 292 da Base de dados 
de oleiros e Anexo 4, mapa 42) e Nicolau Dias (Cf. registo 299 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 49). 
577 Dionísio de Araújo (Cf. registo 13 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 28). Relativamente ao mestre 
ladrilhador Manuel Luís não foi possível identificar a sua área de laboração (Cf. registo 652 da Base de dados de 
oleiros). 
578 O mestre oleiro de azulejo pintado Francisco dos Santos (Cf. registo 442 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, 
mapa 42) e os pintores de azulejos: António Lopes (Cf. registo 434 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 
42), Manuel da Costa (Cf. registo 524 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 41), Manuel Ramos (Cf. registo 
523 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 42). 
579 O mestre ladrilhador João de Oliveira 504 (Cf. registo 504 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 42) e o 
ladrilhador Manuel Rodrigues (Cf. registo 452 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 42). 
580 (Cf. registo 6 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 43). 
581 (Cf. registo 126 da Base de dados de oleiros). 
582 (Cf. registo 650 da Base de dados de oleiros e Anexo 4, mapa 49). 
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cerâmicos, do census de 1565 aos registos documentais para cerca do primeiro 

quartel do século XVIII (cf. Gráfico 8): 
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Fonte: Livro do lançamento e serviço que a Cidade de Lisboa fez a el’ Rei Nosso Senhor no ano de 1565 e Base de 

dados de oleiros, em anexo 
1) oleiros; 2) oleiros de louça vidrada; 3) oleiros de telhas ou telheiros; 4) “homens que fazem 
tijolo”; 5) ladrilhadores; 6) malegueiros; 7) oleiros de louça vermelha; 8) oleiros de louça verde; 9) 
oleiros de púcaros; 10) enfornadores; 11) azulejadores; 12) pintores de louça; 13) mestres de 
louça pintada. 
 
Relativamente aos oleiros, e com a excepção de um pico de registos para a 

primeira metade do século XVII, os números mantêm-se estáveis nos 80 anos 

seguintes, registando-se, grosso modo, o dobro de profissionais activos face às 

informações recolhidas para o século XVI. A eles deverão estar associados os 

trabalhadores que manufacturavam telhas e tijolos, deixando estas, talvez, de 

ser especialidades e diluindo-se o seu fabrico nas oficinas dos oleiros.  

Também para os ladrilhadores os registos parecem consistentes, aumentando o 

seu número a partir da segunda metade de Seiscentos e mantendo-se estável 

para os primeiros anos da centúria seguinte.  

Quanto aos azulejadores, estes só começaram a ser mencionados no século 

XVII, quando a produção de azulejos ganhou incremento em Lisboa, mantendo-
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se o número de profissionais activos semelhante ao longo dos períodos 

considerados.  

No que se refere aos oleiros de louça vermelha e aos de louça verde os 

resultados são mais inconsistentes, revelando oscilações ou mesmo a omissão 

documental a estes produtores. É provável que, à medida que a louça de 

vidrado estanífero foi ganhando destaque, as outras manufacturas ao perderem 

importância fossem associadas indistintamente ao trabalho dos oleiros, só de 

forma esporádica sendo destacadas. Estas produções, tradicionais na cultura 

cerâmica popular e recuando ao período de actividade das populações mouras, 

prosseguiram até ao início do século XIX, desaparecendo da cidade pela 

concorrência das unidades fabris que aí se foram instalando.  

No que se refere aos púcaros, esse é um tema para outra reflexão583 pois 

prende-se com uma importante manufactura lisboeta (a louça de barro da Maia), 

cuja fama levou à sua exportação para fora do país e a numerosas menções em 

prosas e poemas. É provável que o seu desaparecimento tenha ocorrido no final 

de Setecentos.  

Interessante é a presença constante de malegueiros, cujos profissionais activos 

diminuíram um pouco desde o século XVI, mantendo-se constante nos períodos 

seguintes. Esta denominação permite equacionar a persistência de uma louça 

utilitária de vidrado estanífero, sem as decorações mais sofisticadas que 

caracterizam as manufacturas de Seiscentos, e cujos antecedentes podem ser 

encontrados ainda nas premiras experiências efectuadas cerca de 1550. Esta 

será uma produção mais fruste, com decorações muito simples de filetes azuis 

na borda dos objectos e pequenos arabescos no fundo de escudelas, feitos com 

pinceladas rápidas, dos quais se encontram numerosos fragmentos dispersos 

em incontáveis escavações efectuadas pela cidade. É um tipo de manufactura 

indistinta das que seriam feitas noutros centros, como Coimbra e Porto, e seria a 

denominada “louça do Reino”, mencionada nos inventários de São Paulo, por 

Eldino Brancante584.  

                                                 

583 Acerca do mesmo mantêm-se actual o estudo de Carolina Michaëlis de Vasconcelos: VASCONCELOS, 1921. 
584 Cf. BRANCANTE, 1981, p. 257. 
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Sendo residual a presença de enfornadores na documentação, estes teriam 

concerteza algum destaque na laboração, pela responsabilidade que lhes seria 

imputada no que se refere à colocação e manutenção das fornadas. Surgem 

mencionados nos períodos de maior prosperidade, talvez porque o aumento de 

rendimentos permitia uma maior especialização e qualidade nas manufacturas. 

Não é possível assegurar, mas é muito provável que nas fases de menor 

prosperidade esse trabalho fosse assegurado por obreiros e aprendizes, que 

não teriam o seu conhecimento e experiência, com as consequências que daí 

adviriam para a qualidade final da produção. 

Quanto aos mestres e pintores de louça, a diminuição do número de activos a 

partir do século XVIII explica-se pelo facto de muitos destes passarem para a 

manufactura de azulejos e, deste modo, começarem a associar-se à prestigiada 

Bandeira de São Lucas, onde se encontravam artistas mais conceituados. A 

realidade da primeira metade de Setecentos só poderá ser compreendida com a 

inclusão nestes registos de todos aqueles que se encontravam associados à 

pintura de azulejos, mas, como referimos, esse tema está a ser objecto de 

reflexão na tese de Rosário Salema de Carvalho, a qual permitirá esclarecer 

melhor este fenómeno. 

 

Para finalizar, interessa comparar o número de pessoas ligadas à produção 

cerâmica, em cada década, de 1560 a 1740 (cf. Gráfico 9), e de que modo esses 

números reflectem o que se conhece da demografia da cidade (cf. Gráfico 10)
585.  

 

                                                 

585 Retirado de RODRIGUES, Teresa, “Lisboa. Das longas permanências demográficas à diversidade social“, 
Jornadas Demografia Histórica de Lisboa, Palácio do Beau Séjour, Lisboa, 15 de Abril de 2008. [Consultado em 
http://geo.cm-lisboa.pt/fileadmin/GEO/Imagens/GEO/Demografia_historica/Jornadas_demografia_2008/Demografia_ 
doc1.pdf, a 25/07/2011]. O gráfico é parte daquele que é apresentado na p. 7 do PDF disponível on-line e acentuámos 
cromaticamente a janela cronológica que nos interessa comparar. 
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Gráfico 9 | Oleiros activos em Lisboa
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Fonte: Base de dados de oleiros, em anexo 
 

Gráfico 10 | Demografia de Lisboa 
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Fonte: Teresa Rodrigues: Lisboa. Das longas permanências demográficas à diversidade social, 2008. 

 
Ainda que os dados que recolhemos sejam parcelares, é possível ver que o pico 

de pessoas activas na manufactura de cerâmica em Lisboa acompanha o 

aumento demográfico registado em 1620. A sua queda abrupta poderá ter ficado 

a dever-se às grandes fomes que assolaram a cidade na década de 20 do 

século XVII, agravadas pelas guerras da Restauração. Só com a assinatura do 

tratado de paz com a Espanha, em 1668, e a progressiva recuperação do país é 

que conseguimos perceber um novo aumento de produtividade cerâmica, que 

acompanha a demografia da capital. A queda, após 1700, expressa no Gráfico 9, 

não deve ser tida em consideração pois, como referimos, não foram assinalados 
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nestes resultados o grande número de pessoas ligadas à azulejaria, o que 

deveria fazer aumentar de forma significativa os números aqui enunciados.  

 

Um aspecto importante para investigação futura será a existência de estudos 

comparativos com outros ofícios, para perceber se os oleiros acompanham 

movimentos detectados noutras especialidades ou se há particularidades face a 

áreas de trabalho distintas. 
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CAPITULO III 
A actividade cerâmica e o sincretismo decorativo 

"Enleiam os olhos, representando uma composição de alabastro e safiras"  
Frei Bartolomeu dos Mártires, a partir de Frei Luís de Sousa, c.1562 

 

A participação dos oleiros na estrutura social da cidade de Lisboa entre o final 

do século XVI e o primeiro quartel do século XVIII tem que ser integrada em 

diversos contextos. No ainda obscuro mundo das olarias lisboetas parecem 

existir assinaturas claras nos seus materiais constituintes, identificados através 

de métodos de exame e análise laboratoriais1. Talvez um dia possamos associar 

as grandes áreas de produção lisboeta: Anjos e Santos, às duas identidades 

químicas que foram assim assinaladas. Se é evidente que na azulejaria 

figurativa – e mesmo em alguma padronagem – os motivos possuem referentes 

e sentidos próprios, muitas vezes seguindo modo fiel a mensagem das gravuras 

que lhes serviram de base e noutras adaptando-as ao que se pretendia veicular, 

o mesmo ocorre com alguns elementos pintados na louça ou nas próprias 

formas dos objectos. Estes são aspectos que não podem ser ignorados, sob 

pena de se perderem ideias e mensagens próprios do momento que assistiu à 

criação destas peças. Em simultâneo, implementando projectos cujas propostas 

avançamos, talvez seja possível vir a reconhecer identidades autorais de alguns 

objectos, ou seja, características distintivas de manufactura, ainda que não os 

nomes dos seus autores, recorrendo ao desenho dos perfis da louça seiscentista 

portuguesa.  

 
* 

3.1 O ESPAÇO DE TRABALHO DAS OLARIAS 

São escassas e parcelares as descrições de espaços de trabalho dos oleiros em 

Lisboa. No entanto, Celso Mangucci revelou elementos fundamentais que nos 

                                                 
1 Na sua maioria as informações relacionadas com este ponto da reflexão baseiam-se num projecto financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (projecto PTDC / HAH / 69506 / 2006 – Datação, autenticidade, materiais, 
pigmentos. Estudos laboratoriais sobre faiança portuguesa e porcelana chinesa produzida para o mercado português 
(séculos XVI a XVIII) coordenado por Isabel Dias e Isabel Prudêncio do Instituto de Tecnologia Nuclear; e, 
fundamentalmente, em COENTRO, Susana, Estudo da camada pictórica na azulejaria portuguesa do século XVII, 
Lisboa, 2010. Dissertação de mestrado apresentada na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa. Para uma introdução aos métodos de exame e análise, cf. An introduction to materials, [London]: The 
Conservation Unit, 2nd ed., 1987. (Science for conservators; Book 1). 
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permitem caracterizar algumas destas unidades para a zona de Santos-o-Velho. 

Através de um documento de 1630, que descreve a olaria de Jorge Fernandes2, 

sabemos que esta era uma "morada de cazas que estam nos aRebaldes [sic] 

desta cidade, na Rua das Madres a Esperança freguezia de Sanctos que são 

hum sobrado e nelle tem tres cazas e por baixo hum forno de louça pintada com 

sua caza de tojo, com mais duas cazas que servem de per couzas necessarias 

pera adeministração do ditto forno. São cazas pera lenha e as duas mais são de 

pedra e barro e telha vam, com seus engenhos de lavar [ilegível] de taboas e 

toda a mais pertença"3. Mais completo é o caso da olaria de Adrião Gonçalves4 

em Castelo Picão, descrita em documentos de 1696 como: "conthem huma sala 

com duas genelas huma de assentos e pedraria e hombreiras do mesmo e outra 

de parapeitos com hombreiras de tejolo. Nesta sala ha duas portas. Huma dellas 

faz entrada para huma caza que serve de camara e nesta ha uma ginelinha que 

serve de lhe dar luz e a outra faz entrada para huma cozinha e na ditta caza que 

serve de camara ha outra porta que faz entrada para a cozinha que tem sua 

genela. Debaixo destas cazas ha umas logeas que tem officio de oleiro que 

contem huma loge grande com duas partes de tijolo com seu moinho de moer 

vidro e forno de cozer louça. Em asim da ditta logea ha huma logea que faz 

entrada para hum pateo que tem sua sisterna e sua parteira e na logea dos 

dittos tendas de oleiros. Asima ha huma porta que faz entrada para outras 

logeas que tem seos moinhos de fazer tintas com seos repartimentos de pedra, 

os quaes dividem e servem de lenhas e outros despejos”5. 

                                                 
2 Cf. registo 641, da Base de dados de oleiros. 
3 Cf. MANGUCCI, António Celso, «Olarias de Louça e Azulejo da Freguesia de Santos-o-Velho dos meados do século 
XVI aos meados do século XVIII», Al-madan. Centro de Arqueologia de Almada, II série, nº 5, (Outubro 1996), p. 168.  
4 Cf. registo 279 da Base de dados de oleiros. 
5 O resto do documento refere: “As quaes cazas partem da banda do nascente com cazas de Manoel de Oliveira [será 
o oleiro do registo 497?, cf. Base de dados de oleiros] e do Norte com cazas do Santissimo da freguesia de Santos 
Velhos e do Sul com cazas de Antonio Antunes [será o oleiro do registo 433?, cf. Base de dados de oleiros] e do 
Poente com Rua Publica de Castelo Picam que sendo asim confrontadas achamos renderem trinta mil reis cada anno 
e pagar de foro quinhentos setenta e sinco reis a Mizericordia desta cidade que todos foram visto e avaliados no 
estado em que estão havendo respeito do foro, pellos dittos mestres em trezentos e cinquenta mil reis". Cf. 
MANGUCCI, 1996, p. 165. Também a olaria de Adrião Gonçalves (cf. registo 279 da Base de dados de oleiros) na 
Rua das Madres, descrita em 1668, refere: "huma sala com duas ginellas huma de sacada com hombreiras de 
pedraria e suas grades de ferro e outras de assentos com hombreiras de tijolo e nesta ditta sala há duas portas, huma 
que faz entrada para huma camara e outra para huma cozinha com sua chaminé. E por baixo destas tres cazas, ha 
humas logeas com officinas de oleiro que constam de tenda, palheiro e forno, com outra caza mais que serve de ter 
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O primeiro aspecto que sobressai destas descrições é o facto de estarmos 

perante unidades familiares em que o trabalho se desenvolve no piso térreo e no 

pátio contíguo, com as habitações localizadas no piso superior. Este, nas 

descrições que possuímos, é quase sempre constituído por três casas (sala, 

câmara ou quarto e cozinha, com sua chaminé), ainda que só haja referências a 

duas6. O piso térreo funcionava, não só como unidade de produção, mas 

também loja de venda dos produtos (as “tendas”) garantindo aos oleiros a 

transacção das suas manufacturas fora do contexto das feiras, único espaço 

público onde lhes era permitido comerciar. No interior deste piso encontrava-se 

o centro da unidade, o forno, o qual, de acordo com a descrição de 1752, 

mencionada no capítulo II, estaria “encostado a huma parede”7 e teria (nesse 

caso específico) da boca à abóbada cerca de 5,50 m de altura e a espessura da 

parede do fundo, quase 1 metro de grossura8. Deste forno partia uma chaminé 

que deveria ultrapassar, em altura, as casas ao redor9 e a alimentação do fogo 

ocorreria “sempre abaixo do solo, por isso que o crivo destes fornos está em 

geral ao nível do piso ou quando muito um metro acima. Para os forneiros 

poderem trabalhar fazem uma pequena escavação por onde descem por uma 

                                                                                                                                                 

barro para a ditta officina de oleiro e por de traz destas cazas de olarias ha outras que fazem no mesmo chão que 
fazem frontaria e serventia para a Rua da Madragoa". Idem, p. 168. Outras descrições são menos completas, mas 
permitem perceber uma estrutura semelhante: a olaria de Amaro Gil (cf. registo 182 da Base de dados de oleiros), 
na Rua do Guarda-Mor, é descrita em documento de c. 1694-1696 como: "sobrados do meio, logeas que são olarias 
em 35$ vem a mª décima mil setecentos e sincoenta rs". Idem, p. 163. Também a de Alberto da Costa (cf. registo 505 
da Base de dados de oleiros), na Rua do Arcipreste, em 1706, era composta por "umas tendas de oleiro em que vivo 
com uma morada de casas anexas a elas, uns armazens de fronte em que meto tojo e palha”. Idem, p. 167. 
6 Ainda que, provavelmente, estas devam ser moradas mais antigas, como a que Celso Mangucci publica a partir de 
um documento de 1566, descrevendo um edifício em Santos, onde se refere “E tem este cham dentro em sy as ditas 
duas moradas de cazas acima pequenas com seus quintaes detras donde cosem a louça vidrada os oleiros, e são 
tres cazas por baixo, e suas logeas repartidas”. Cf. MANGUCCI, 1996, p. 157. 
7 Torre do Tombo, Feitos findos, fundo geral, letra E, maço 78, caixa 8171, processo E1, n.º 10, 1752, fl. 17.  
8 “tem a dª parede nas costas do dº forno de grossura quatro palmos e hu oitavo de palmo [c. 90 cm] e q. anda o forno 
para baixo do nivel da caza da Autora anthe donde tem a boca do dº forno vinte e sinco palmos [c. 5,50 m] em q. vem 
a ficar a abobida do dito forno para baixo do nivel da caza da Autora quatro palmos [c. 88 cm] em q. vem a ficar nas 
costas da parede da Autora somente os passos de apanhar da dª ximine por donde bota o fumo fora do dº forno...”. 
Cf. Feitos findos, 1752, fl. 17v. 
9 Uma postura da Câmara de Tomar, aprovada em 1607, refere, no entanto, no “Título XII – das chaminés dos Fornos 
– Toda a pessoa que tiver forno de poia ou de louça, e os fornos dos boeiros, farão as chaminés deles de tanta altura 
de 6 palmos [c. 1,32m] de craveira por cima das mais altas casas ao redor estiverem, ou de fronte, não sendo as 
dittas casas de 2 sobrados sob pena de 3$000”. Cf. ROSA, Alberto de Sousa Amorim, Anais do Município de Tomar, 
Tomar: Câmara Municipal, 1940, Vol. VII. p. 71. 
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rampa ou escada” 10. Este tipo de forno, destinado à produção de faiança, teria 

uma estrutura de separação entre as chamas e a área de cozedura da louça, 

que o diferenciava do que era empregue na manufactura de produtos de barro 

vermelho, onde o fogo, por vezes, tocava os objectos11. A presença da boca da 

fornalha abaixo do nível das paredes destas estruturas implicava a colocação de 

uma escada ou rampa, no que seria uma prática antiga, pois numa escavação 

na Mata da Machada, no Barreiro, encontra-se a mesma solução num forno 

datado dos séculos XV-XVI12. Muitas vezes, o forno não se encontrava no 

espaço interior, mas estava colocado num pátio contíguo à casa13, onde também 

se encontraria um poço ou cisterna, fundamental para a manufactura dos 

objectos de barro, e que era activado por tracção animal14. No espaço térreo 

encontrava-se, ainda, um depósito de lenha e tojo, para garantir o constante 

fluxo de matérias para alimentar um fogo “q. o costume era a gastar vinte e 

quatro horas15” mas havia casos em que “a fornada q. se fez pª a dª Vestoria 

durou por espaço mayor a trinta e sette oras”16.  

                                                 
10 “Nas fábricas de faiança esmaltada e louça comum os fornos em Lisboa são antiquados e idênticos aos das 
fábricas conimbricenses, mas em geral menores e menos perfeitos. A bôca da caldeira, por onde é introduzido o 
combustível é mais pequena, e nem sempre é feita na frente do forno; pois que alguns há em que se vê numa das 
partes laterais”. Cf. LEPIERRE, Charles, Estudo Químico e Tecnológico sobre a Cerâmica Portuguesa Moderna, 
Lisboa, Tip. Associação de Classe dos Compositores Tipógrafos, 1912, p. 56. 
11 Do modo de enfornar e da colocação dos objectos para cozer, cf. SILVA, José Ferreira da, Arte do louceiro ou 
Tratado sobre o modo de fazer as louças de barro mais grossas. Lisboa: Impressão Régia, 1804, p. 84-86. Acerca dos 
fornos e respectiva produção em Lisboa e arredores entre final do século XV e a 1ª metade do século XVI, cf. 
TRINDADE, Rui Alves, Revestimentos cerâmicos portugueses. Meados do século XIV à primeira metade do século 
XVI, Lisboa: Edições Colibri, 2007, p. 146-160. Também os fornos de vidro apresentavam especificidades, referidas 
em cf. CUSTÓDIO, Jorge, SANTOS, Luísa, A indústria do vidro na perspectiva da arqueologia industrial, Alcobaça: 
Associação portuguesa de Arqueologia Industrial, 1989, p. 29-33. 
12 Terá estado activo entre 1450 e 1530. Cf. TORRES, Cláudio, Um forno cerâmico dos séculos XV e XVI na cintura 
industrial de Lisboa. Mata da Machada – Barreiro, Barreiro: Câmara Municipal, [s.d., 1982?], [s.p., corresponde p. 5-6]. 
Para mais descrições de fornos, empregando a boca da fornalha abaixo do nível do forno, cf. SILVA, 1804, p. 86-90. 
13 “cada proprietário de olaria habitava na sua casa, ao mesmo tempo oficina e tenda, a qual possuía anexo, no 
quintal, um forno para cozer a louça”. Cf. CORREIA, Virgílio, «Oleiros e pintores de Loiça e Azulejo de Lisboa: olarias 
(Anjos)», Atlântida. Lisboa: vol. VIII, nº. 29, (1918), p. 533. Posteriormente às escavações da Mata da Machada foram 
descobertos os remanescentes de um outro forno na povoação de S. António da Charneca, também no Barreiro, e 
junto uma vala de materiais rejeitados onde foram encontrados diversos azulejos de aresta que se acredita indiciam a 
sua manufactura em território nacional. Cf. BARROS, Luís, CARDOSO, Guilherme, GONZALEZ, António, «Primeira 
notícia do forno de S. António da Charneca – Barreiro», Actas das 3.as Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-
Medieval, 1997, Tondela: Câmara Municipal, 2003, p. 295-307. 
14 "Constava ainda "hum escravo por nome Antonio, outro por nome Manoel. Dez duzias de tabuas do serviço da 
tenda de oleiro, hum macho muito mal tratado outro jumento também muito maltratado" e seis dúzias de peças de 
louça ordinária "de carregaçam" [exportação]. Cf. MANGUCCI, 1996, p. 166. 
15 Cf. Feitos findos, 1752, fl. 17v. 
16 Cf. Feitos findos, 1752, fl. 28. 
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Estruturas semelhantes foram descritas por Charles Lepierre, autor que 

observou alguns fornos activos em Lisboa no final do século XIX17.  

Já associados à área de manufactura dita, havia espaços de armazenamento e, 

por vezes, de lavagem das matérias-primas. As menções a locais com “taboas” 

poderão remeter para bancadas onde as peças secavam, ainda em barro, antes 

em cru. Nunca é referido um espaço de trabalho com uma roda, nem é feita 

menção à presença de moldes, sendo que ambas as opções foram empregues 

na louça lisboeta seiscentista. Talvez um dos aspectos mais interessantes e que 

é descrito em vários destes documentos seja a presença de moinhos de “moer 

vidro” e de “moinhos de fazer tintas com seos repartimentos de pedra”18, no piso 

térreo de algumas destas olarias. Deste modo, somos inteirados de que algumas 

operações necessárias à preparação dos vidrados e pigmentos seriam também, 

em alguns casos, realizadas nas próprias olarias.  

 

É provável que nem todas as olarias activas em Lisboa possuíssem estruturas 

como as acima descritas, pois todas as menções que assinalámos referem-se 

aquelas que se encontravam na zona de Santos. Não sabemos se para a área 

dos Anjos a concepção estrutural das olarias seria diferente, mas é provável pois 

aí se concentravam os produtores de peças de barro vermelho (com destaque 

para os famosos autores da “louça da Maia”), em unidades menos complexas, 

                                                 
17 Quando descreve os fornos de Lisboa, activos em finais do século XIX, refere-os da seguinte forma: “são 
antiquados e idênticos aos das fábricas conimbricenses, mas em geral menores e menos perfeitos. A boca da 
caldeira, por onde é introduzido o combustível, é mais pequena, e nem sempre é feita na frente do forno; pois que 
alguns há em que se vê numa das partes laterais (...). Para os forneiros poderem trabalhar fazem uma pequena 
excavação por onde descem por uma rampa ou escada. Em alguns fornos este espaço é muitíssimo pequeno, 
suportando um calor intensíssimo os operários empregados neste trabalho. O combustível não é, como nas fábricas 
de Coimbra, distribuido uniformemente por meio de compridos ferros. Para cozer as peças fabricadas com barro 
branco empregam em geral como combustível o mato e a lenha de pinho; mas, nos fornos em que cozem o barro 
vermelho empregam qualquer combustível, tal como lenha, mato, marvalha (rama de pinheiro), aparas de madeira, de 
cortiça, casca de carvalho (resíduo das fábricas de cortumes), etc”. Cf. LEPIERRE, 1912, p. 56. Noutra das suas 
obras publica o desenho de um forno “para cozer louça ordinária”, usado no distrito de Aveiro, que poderá ser próximo 
dos equipamentos activos em Lisboa em Seiscentos. Cf. LEPIERRE, Charles, Estudo sobre a Indústria cerâmica na 1ª 
circunscrição dos serviços técnicos da indústria, Lisboa: Boletim do Trabalho Industrial, Nº 67, 1913, estampa nº 2.   
18 No caso da olaria de João Rodrigues Carlos (cf. registo 639, da Base de dados de oleiros em 1668) aquando da 
venda a Adrião Gonçalves (cf. registo 279 da Base de dados de oleiros) surge uma referência a um tipo diverso de 
moinho: "uma morada de cazas em que vivia o defunto na Rua do Pé de Ferro com seu forno de cozer louça e moinho 
em andares do mister do seu ofício (...). Cf. MANGUCCI, 1996, p. 166. 
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que não exigiam fornos com separação das chamas ou moinhos de vidro e 

“cores”, visto as peças ficarem em chacota, ou seja expondo o barro cozido. 

Temos registo de muitos pintores activos neste local, mas é provável que grande 

parte das oficinas em laboração seguisse uma manufactura tradicional de raiz 

medieval e tradição moura. 

 

3.2. OS MATERIAIS 

3.2.1. Argilas 

O primeiro material da faiança é a própria argila, que constitui o corpo dos 

objectos19. A determinação dos locais donde provinha o barro empregue na 

manufactura das peças executadas em Lisboa nos séculos XVI e XVII é um 

aspecto que carece de mais pesquisa. No entanto, parece provável que os 

oleiros lisboetas, muitas vezes, recolhessem próximo das suas oficinas a 

matéria-prima essencial para as suas obras20.  

 

A persistência de práticas que foram sendo prolongadas no tempo, obriga-nos a 

ponderar se estas não podem constituir indicadores importantes para a 

compreensão do trabalho nas olarias ao longo do século XVII. A documentação 

relativa às fábricas instaladas, sob a protecção do marquês de Pombal, no 

último quartel do século XVIII, refere algum do material que era necessário para 

a laboração, embora, na maioria, não assinale a sua origem. Um único centro 

possui informações mais detalhadas, a Real Fábrica de Louça, ao Rato, em 

Lisboa. Com a sua fundação em 1767, mas tendo começado a laborar só a partir 

de 1769, alguma documentação relativa à aquisição de matérias-primas 

menciona a origem dos barros aí empregues e as datas em que ocorreram 

essas compras. Logo no início, em 1767, com a direcção artística do italiano 

Tomás Brunetto, procurou integrar-se na produção um barro de Soure, 

                                                 
19 Relativamente às características e propriedades das argilas cf., entre outros, MANNONI, Tiziano, «Les propriétés 
génerales des argiles», PACT, Datation-caractérisation des céramiques anciennes. Cours postgradué européen Paris: 
Centre Nationale de Recherche Scientifique, 1, nº 10, (1984), p. 215-222. 
20 Cf. p. 189 e 190 do capítulo II. 
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denominado bollo branco21, mas este filão revelou-se insuficiente22. Ao longo de 

vários anos e em especial quando foi mestre da Fábrica Sebastião de Almeida – 

filho de um dos principais pintores do chamado Ciclo da Grande Produção da 

azulejaria portuguesa, do 2º quartel do século XVIII23 – assistiu-se a uma maior 

diversidade de aquisições: areia branca, areia de Coina e areia da praia (pela 

forte componente de quartzo, para o vidrado e para aumentar a capacidade de 

secagem das pastas) e barros provenientes das barreiras de Val de Pereiro, do 

Campo Grande e do Campo Pequeno, das Lages e das Terras do Colégio dos 

Nobres24, esta, ao que tudo indica, no local onde fora assinalada extracção 

cerca de 1620-162225.  

Já no século XIX, na fase final de decadência da Fábrica, são referidos, para 

além destes, os barros de Leiria e de Cascais. 

É provável que os barros empregues no período de Sebastião de Almeida 

correspondam ao que este vira usar na centenária olaria do seu pai, pois 

parece-nos que o mestre terá apostado em receitas tradicionais e seguras de 

manufactura, contrariando o tão criticado experimentalismo levado a cabo por 

Tomás Brunetto, nos primeiros anos de laboração da fábrica. 

 

Charles Lepierre descreve os locais de onde eram extraídos os barros 

empregues na indústria cerâmica de Lisboa, activos no final do século XIX: 

Prazeres, Matadouro e Algés26. Não sendo os mesmos locais assinalados na 

documentação anterior, persiste a prática de laborar com matérias de origem 

local, próxima das unidades industriais, método que terá sido ainda mais 

                                                 
21 Um caulino ou material afim que garantiria uma pasta cerâmica mais próxima da porcelana. 
22 T.T., Real Fabrica das Sedas, Livro 444 (Copiador de Cartas, 1761-1770), fl.76v. 
23 Sebastião Inácio de Almeida (1727-1779) era filho de Valentim de Almeida, pintor de azulejos responsável, entre 
outros, por revestimentos cerâmicos parietais da Igreja de São José dos Carpinteiros ou do Convento de São Vicente 
de Fora, em Lisboa, entre muitos outros. 
24 T.T., Real Fabrica das Sedas, Livro 444 (Copiador de Cartas, 1761-1770), fl. 87v. 
25 Cf. p. 188 e 189 do capítulo II e SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terremoto, subsídios para a História dos 
bairros ocidentais de Lisboa, Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1934, vol. IV, p. 12-13. 
26 “são extraídos de jazigos existentes em Lisboa nos três locais seguintes: Prazeres – barro branco e barro azul. 
Matadouro – barro azul e barro vidrado (vermelho). Algés – barro azul”. Cf. LEPIERRE, 1912, p. 56. Para além destes 
publica os resultados de cerca de 440 análises levadas a cabo em argilas nacionais. 
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evidente na fase das olarias seiscentistas, devido aos custos e logística do 

transporte.  

Para cada uma das unidades industriais activas à época, Lepierre apresenta 

cerca de 21 composições de pastas – algumas fábricas possuíam mais do que 

uma receita – com vista a definir um corpus, associando-lhes os resultados 

obtidos. Assinala as cores das argilas, antes e depois da cozedura, assim como 

o teor de alguns dos componentes registados27. Este elencar das composições 

empregues é um aspecto importante, pois permite inferir que cada unidade de 

produção tinha composições próprias de pastas com características que 

considerariam adequadas aos produtos que produziam.  

Esta prática ocorria em todo o país, com as manufacturas locais, nas várias 

regiões, a utilizar argilas de origem mais ou menos próxima, ainda que também 

adicionando barros de outras zonas, consoante a pasta que se pretendia obter.  

 

Pedro Prostes, no seu Preliminar à indústria cerâmica, e Luís Augusto de 

Oliveira, no catálogo da exposição de cerâmica nacional em Viana do Castelo 

(1915), alertavam para a necessidade da criação de um mapa das argilas 

empregues no fabrico de louça. Este último refere a obra do Padre João Bautista 

de Castro, “Mappa de Portugal”, de 1742, como ponto de partida para essa 

caracterização, pois nela são mencionadas algumas das localidades de origem 

da matéria-prima empregue no fabrico de várias produções28.  

 

Actualmente, a pesquisa laboratorial tem vindo a ser conduzida no sentido de 

determinar assinaturas para cada um dos centros produtores nacionais pré-

industriais, tendo já alcançado resultados que são muito encorajadores, 

destacando-se a distinção entre o perfil químico das pastas das manufacturas de 

                                                 
27 “os caracteres físicos e químicos desta louça são: pasta opaca, esbranquiçada ou corada, branda, com textura 
macia, corte terroso, recoberta de um esmalte opaco estanífero. A pasta é obtida pela mistura de argilas figulinas com 
areia e margas que introduzem na sua composição o elemento cálcio que, segundo a prática ensina, é indispensável 
nestas louças. O vidrado é plumbífero e tornado opaco pelo óxido de estanho. No caso especial das faianças 
portuguesas, uma das características é que são quasi sempre pintadas, sendo as cores postas em cru sobre o 
esmalte”. Cf. LEPIERRE, 1912, p. 83. 
28 Cf. OLIVEIRA, Luís Augusto de, Exposição - Retrospectiva de Cerâmica Nacional em Viana do Castelo no Ano de 
1915. Breves Estudos, Porto, Oficinas de O Comércio do Porto, 1920, p. XI. 
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Coimbra e as de Lisboa (cf. Gráfico 11 | Quadro elementar de chacotas de faiança do século XVII). 

Hoje conhecemos o perfil elementar das chacotas conimbricenses29, tendo sido 

também possível isolar dois grupos principais dentro da generalidade da 

manufactura lisboeta. O “Gráfico 11 | Quadro elementar de chacotas de faiança 

do século XVII” representa o perfil elementar das manufacturas de Coimbra 

(cluster 1) e de Lisboa (clusters 2 e 3). Este importante registo30 pode, ainda, ser 

objecto de uma interpretação mais cuidada com vista à definição de 

características que virão a possibilitar determinar que manufacturas integram 

cada um destes grupos. 

Gráfico 11 | Quadro elementar de chacotas de faiança do século XVII 

 
Fonte: Projecto PTDC / HAH / 69506 / 2006 – Datação, autenticidade, materiais, pigmentos. Estudos laboratoriais 

sobre faiança portuguesa e porcelana chinesa produzida para o mercado português (séculos XVI a XVIII) 
Instituto de Tecnologia Nuclear, Sacavém 

                                                 
29 Agradecemos a João Coroado a partilha de informações no que diz respeito aos exames e análises químicas 
levados a cabo para a identificação deste importante centro cerâmico. 
30 Agradecemos a Isabel Dias e a Isabel Prudêncio, do Instituto de Tecnologia Nuclear, ter-nos facultado este quadro 
e a sua interpretação. Através de análises químicas por activação neutrónica (AIAN) e mineralógica por difracção de 
raios-X (DRX) realizou-se o estudo geoquímico das pastas de peças de faiança de Lisboa e de Coimbra, tendo em 
vista o estabelecimento de sinais geoquímicos característicos dos respectivos centros produtores, através de uma 
análise estatística multivariada. Assim, obteve-se uma diferenciação geoquímica entre as produções de faiança de 
Coimbra e de Lisboa, e para esta última a diferenciação de dois centros produtores. De acordo com projectos 
anteriores, a mesma investigadora referiu que estes resultados estão de acordo com análises efectuadas em 
materiais de barro do período romano para a zona de Lisboa, indicando a existência de uma longa tradição de 
manufactura local com duas assinaturas específicas. Este é um dos aspectos que deverá ser, futuramente, 
desenvolvido.  
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Uma explicação possível para a existência de duas assinaturas para Lisboa 

poderá estar associada com a implantação geográfica das olarias, na parte 

ocidental e na parte oriental da cidade. A verificar-se esta hipótese, estaremos 

perante um modo de identificar o que seria manufacturado na zona dos Anjos e 

na área ribeirinha de Santos-o-Velho31. Um aspecto fundamental importa realçar 

através destas análises (cf. Gráfico 12 | Quadro de análise estatística multivariada). O facto de 

se poder avançar com a ideia que a homogeneidade química encontrada para 

cada um destes dois grupos pode reflectir o emprego de receitas e o uso de 

matérias-primas tratadas de modo similar ao longo de muito tempo, ou seja, a 

existência de estratégias ou “segredos” de manufactura que marcam cada uma 

das principais áreas produtoras de cerâmica da capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31 Importa realçar, no entanto, um aspecto que se prende com a diversidade constitutiva das argilas empregues na 
faiança de uso e na azulejaria, aspecto que já Santos Simões constatara, referindo que “as análises das pastas 
utilizadas para a louça e para o azulejo acusam já nos meados do século XVII diferenças constitutivas expressas nas 
percentagens de barros gordos e sílica. O azulejo a partir do meado do século XVII apresenta uma maior 
percentagem de sílica (areia ou quartzo) do que a louça branca da mesma época. As propriedades físicas exigidas ao 
azulejo de revestimento eram diversas das da louça e, até como defesa económica, as pastas para aquele podiam ser 
mais baratas do que para esta”. Cf. SIMÕES, J. M. dos Santos, Azulejaria em Portugal no século XVII, Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1971, vol.1, p.39. Projectos de identificação de elementos-traço nos corpos 
cerâmicos, com vista a identificar possíveis assinaturas que permitam associar objectos a centros de produção têm 
vindo a ser desenvolvidos um pouco por toda a Europa. Entre outros, cf. RAVOIRE, Fabienne, BOUQUILLON, Daniel, 
«La poterie de terre Renaissance en Ile-de-France (XVe-XVIe siècle). Production et diffusion», Techne, Paris: Centre 
de recherche et de restauration des musées de France, nº 20, (2004), p. 53-60; ou VELDE, Bruce, BOUQUILLON, 
Anne, «Les céramiques de Saint-Porchaire au XVIe siècle», Techne, Paris: Centre de recherche et de restauration des 
musées de France, nº 20, (2004), p. 61-68. Com o prosseguir das investigações pretende conseguir-se obter quadros 
de análise média comparativa de afinidades à semelhança do que vem sendo fazendo para as manufacturas de Pisa, 
Málaga, Savona, Provença e Valência, cf. PICON, Maurice, «Le traitement des données d’analyse”, PACT, Datation-
caractérisation des céramiques anciennes. Cours postgradué européen Paris: Centre Nationale de Recherche 
Scientifique, 1, nº. 10 (1984), p. 379-400.  
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Gráfico 12 | Quadro de análise estatística multivariada 

 

Fonte: Projecto PTDC / HAH / 69506 / 2006 – Datação, autenticidade, materiais, pigmentos. Estudos laboratoriais 
sobre faiança portuguesa e porcelana chinesa produzida para o mercado português (séculos XVI a XVIII). Instituto de 

Tecnologia Nuclear, Sacavém.  
Quadro de análise estatística multivariada, utilizando como casos amostras de faianças e como variáveis os 

elementos químicos determinados por AIAN (análise grupal, tendo como coeficiente de correlação o de Pearson e 
como método aglomerativo UPGMA-unweighted per group average). Aqui é possível observar que, nos materiais 

cerâmicos seiscentistas analisados para Lisboa, existem duas grandes famílias – as chavetas mais próximas do topo 
do esquema – que, por sua vez, se vão segmentar em unidades menores. 

 

3.2.2. Cores 

A paleta da faiança manufacturada em Lisboa entre o final do século XVI e o 

primeiro quartel do século XVIII parte sempre de uma superfície branca, 

preenchida, na sua esmagadora maioria, com motivos a azul. A esta cor podiam 

ser associadas outras, das quais a mais comum é a púrpura, por vezes com 

matizes mais acastanhados e, numa percentagem muito mais reduzida, os 

amarelos. Residuais, em termos de peças observadas, são as cores verde e 
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laranja, das quais a primeira resulta, quase invariavelmente, da mistura dos 

óxidos cromóforos azul e amarelo32.  

No decorrer do trabalho de inventariação utilizámos na observação de algumas 

peças um espectrofotómetro33, para obtenção de espectros de reflectância 

difusa das tonalidades observadas34. Pretendeu-se, com este levantamento35, 

recolher informações rigorosas acerca das cores empregues na faiança 

portuguesa, ainda que a interpretação dos resultados obtidos careça de uma 

reflexão científica mais fundamentada e de um universo mais alargado de 

recolha de dados36. Em simultâneo, é fundamental a criação de uma base de 

                                                 
32 A única excepção assinalada é um pequeno prato que integra a colecção do Museu Nacional de Arte Antiga, onde o 
verde empregue é resultante da aplicação de óxido de cobre. Cf. MNAA, inv. 6199. 
33 “Combinação de um espectrógrafo e de um dispositivo fotométrico. No espectrógrafo regista-se a posição relativa 
das diferentes radiações que constituem o espectro da luz emitida por uma origem. Se se pretender avaliar a 
intensidade relativa das diversas riscas espectrais, pode-se examinar o espectrograma com um microfotómetro, ou 
então adaptar ao espectógrafo um dispositivo fotométrico (...) que permite determinar directamente a intensidade de 
cada região espectral. Este conjunto de espectroscópio e fotómetro denomina-se espectrofotómetro”. Cf. Grande 
Enciclopédia Luso-Brasileira, Lisboa: Bertrand, [s.d.], Vol. X, p. 230. Queremos agradecer a Ana Isabel Seruya e a 
Isabel Ribeiro, respectivamente, à época em que fizemos este levantamento, Directora do Instituto Português de 
Conservação e Restauro (IPCR) e Directora do Departamento Laboratorial do IPCR, a oportunidade que nos deram 
de trabalhar com este equipamento.  
34 A utilização deste equipamento surgiu de conversas com a conservadora-restauradora de têxteis Paula Monteiro, a 
quem queremos agradecer a sugestão e bibliografia que nos disponibilizou sobre o assunto. Paralelamente, 
apresentámos a ideia a João Coroado, do Instituto Politécnico de Tomar, que nos incentivou nesta recolha que 
poderá, um dia, alargar o âmbito de reflexão aberta ao ceramógrafo, empregando um equipamento cujos dados 
obtidos podem vir a ser interpretados com relativa facilidade, auxiliando na clarificação de questões a colocar a 
químicos e físicos em projectos de investigação pluridisciplinar. O principio é explicado na obra Chemical principles of 
textile conservation, ainda que direccionado para os materiais têxteis, parece-nos a definição mais compreensível do 
que se pretende com a obtenção de espectros de cor: “Colour measurement can provide valuable information for art 
historians, conservation scientists and conservators. It enables the precise description of colours, facilitating accurate 
documentation (…) The colour of a sample viewed under a given illumination is identified by the shape of its 
reflectance curve (…) Due to the fact that reflectance curves are dependent on the colouring agent (dye and/or 
pigment) matching dyeings made with different dyes will have different reflectance curves even though both samples 
appear to have the same colour when viewd in daylight”. Cf. TÍMAR-BALÁZSY, Ágnes, EASTOP, Dinah, Chemical 
principles of textile conservation, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2004, p. 82-83. O equipamento permitiu ainda 
recolher os parâmetros de cor (Lab) das mesmas peças, mas os resultados obtidos exigem a construção de um 
gráfico específico, baseado nos três parâmetros – L* (luminosidade), a* (intensidade de vermelho e verde) e b* 
(intensidade de amarelo e azul) –, e um nível de interpretação para o qual não temos preparação, pelo que estes não 
são apresentados nesta dissertação. No entanto, todos os materiais recolhidos serão disponibilizados para reflexão da 
comunidade científica. 
35 Foram observadas 157 peças do Museu Nacional de Arte Antiga (143) e da Fundação Carmona e Costa (14). 
Queremos agradecer a Dalila Rodrigues – então Directora do MNAA – e a Maria da Graça Carmona e Costa, a 
autorização de levar a cabo este trabalho, paralelamente à recolha fotográfica e gráfica das peças das respectivas 
colecções.  
36 Não nos foi possível utilizar o equipamento em todas as peças cujo levantamento efectuámos pois problemas de 
memória do sistema levaram à perda de grande número dos dados entretanto recolhidos. Foi possível salvaguardar, 
no entanto, a recolha de 356 espectros de reflectância difusa: 62 resultados para a chacota; 86 resultados para o 
branco; 161 resultados para o azul; 33 resultados para o púrpura, dos quais um parecia negro; 10 resultados para o 
amarelo; 2 resultados para o laranja; 2 resultados para o verde.  
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dados que permita definir os padrões de reflectância característicos dos óxidos 

empregues na cerâmica, apesar das dificuldades que a mesma poderá 

acarretar37.  

 

A superfície branca da faiança era obtida por uma composição de óxido de 

chumbo e sílica (para o vidro), óxido de estanho38 (para o branco opaco) e de 

potássio e/ou sódio (para actuar como fundente). Um aspecto importante é que 

esta mistura variava, talvez, de acordo com as olarias ou a disponibilidade das 

matérias-primas, com consequentes alterações no resultado final do produto39. 

Foi verificado que valores um pouco mais elevados de óxido de estanho 

produziam superfícies mais opacas e homogéneas e um branco mais puro40. No 

entanto, um excesso percentual do seu uso na mistura provocava 

“enrolamentos” na cozedura, ficando a superfície marcada por áreas de 

revestimento vítreo concentrado, formando ondas e expondo a chacota41.  

Variações na proporção dos elementos presentes em análises efectuadas a 

diferentes objectos têm demonstrado existirem com segurança várias receitas, o 

que poderá indiciar diferentes mestres e oficinas.  
                                                 
37 Na consulta que efectuámos à principal base de dados de pigmentos empregues no domínio artístico – a “Fiber 
Optics Reflectance Spectra (FORS) of Pictorial Materials in the 270-1700 nm range” do Istituto di Fisica Applicata 
“Nello Carrara”, consultado em 01/12/2011 através do www.fors.ifac.cnr.it – percebemos que não existem parâmetros 
para as cores e óxidos empregues na cerâmica. De acordo com Maria José Oliveira, do Laboratório José de 
Figueiredo, – a quem desejamos agradecer, tal como a Joana Campelo, o apoio e informações prestadas – os 
resultados obtidos por espectrofotómetro em superfícies vidradas são sujeitos a muitas alterações, devido à presença 
de diversos materiais que não permitem a leitura directa dos óxidos empregues, como o chumbo empregue no vidro, 
por exemplo. Ainda que não seja possível, ao presente, tirar quaisquer conclusões da recolha efectuada, acreditamos 
que a mesma pode vir a ser útil futuramente. 
38 A documentação relacionada com a Real Fábrica de Louça, ao Rato, menciona que eram feitos: “Para Londres 
pedidos de chumbo e estanho em barra marcados (...) Pedido a Londres de chumbo em barras e em capote”. Cf. T.T., 
Real Fábrica das Sedas, Livro 753 (Diário da Fábrica da Louça, 1767-1776), fl. 9-34. A partir de 1767, sabemos que 
nesta utilizavam: “Estanho fino doce em verga, Estanho do mais fino sem liga, Estanho o mais fino da Cornualha, (...) 
Para Londres pedidos de chumbo e estanho em barra marcados (...) Estanho fino em barrinhas Proveniente de 
Amsterdão”. Cf. T.T., Real Fábrica das Sedas, Livro 753 (Diário da Fábrica da Louça, 1767-1776), fl. 4-47. 
39 O procedimento efectuava-se do seguinte modo: calcinava-se óxido de estanho (branco opaco) e óxido de chumbo 
(vidro transparente); após esta fusão a mistura era de novo calcinada com uma areia rica em sílica (outro elemento 
vítreo) e borras de vinho (previamente calcinadas) fornecendo esta uma fonte rica em potássio (o fundente necessário 
para garantir a aplicabilidade da mistura). Esta receita seguia o que fora preconizado por Cipriano Piccolpasso, nos 
seus I tre libri dell Arte del vasajo (1557) constituindo uma metodologia comum do trabalho da majólica italiana.  
40 Cf. COENTRO, 2010, p. 9. 
41 Queremos agradecer a Sílvia Morais Pereira que, no âmbito de um projecto em desenvolvimento entre o Museu 
Nacional do Azulejo e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, sob a orientação do investigador do LNEC, João 
Manuel Mimoso, teve a gentileza de nos facultar resultados de reproduções de vidrados com variação paramétrica 
dos componentes. 
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Através do espectrofotómetro obtivemos espectros de reflectância difusa para 

alguns brancos, que evidenciam variações. 
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Gráfico 13 | Peça MNAA, inv. 44 Cer                                     Gráfico 14 | Peça MNAA, inv. 82 Cer 

 

Sabendo-se que o branco absoluto seria caracterizado por uma linha horizontal 

que atravessaria a gama dos comprimentos de onda da radiação visível aos 

100% de reflectância42, é perceptível estarmos perante duas peças com bases 

de branco muito diversas. O objecto do Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), 

inv. 44 Cer (cf. Gráfico 13), é um prato de produção que poderíamos considerar 

seriada, datável de cerca 1660-1690, com motivos a azul-escuro, pardacento, e 

com contornos a púrpura. Nele, a curva do branco empregue como base é mais 

baixa, indicando um afastamento do branco puro. A peça MNAA, inv. 82 Cer (cf. 

Gráfico 14), é uma pequena jarra, com uma cronologia situada entre 1620-1640, 

com um branco anilado, cuidado, e a decoração em dois tons de azul, um mais 

claro do que o outro, pretendendo, no conjunto, evocar uma porcelana. No 

espectro resultante é notória a presença de uma curva, ligeira, localizada nos 

450 nanómetros43 (nm) e uma inversão desta nos 630 nm do comprimento de 

onda. Esta oscilação poderá, talvez, dever-se a alguma presença do pigmento 

azul no branco – pela semelhança que apresenta com os espectros obtidos para 

                                                 
42 Reflectância (na gama de comprimentos de onde visível) é a razão entre o fluxo de luz visível reflectido por uma 
superfície e o fluxo total nela incidente. Se o valor for zero não há reflexão – negro absoluto –, se for unitário toda a 
radiação é reflectida – branco absoluto –. Frequentemente, como ocorre na apresentação destes resultados, a 
reflectância é apresentada sob a forma de percentagem. Consoante estamos perante tonalidades mais escuras a 
linha desce até à base do eixo, situação que se inverte com as cores mais claras. 
43 Um nanómetro é uma unidade de medida do Sistema Internacional de Unidades (SI) correspondente a 10−9m, 
comummente usada para medição de comprimentos de onda de luz visível (400 nm a 700 nm), radiação ultravioleta, 
radiação infravermelha e radiação gama, entre outras. 
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a generalidade desta cor –, o que lhe fornece um característico tom anilado que 

evoca a pretendida feição de porcelana. 

 

O azul é das cores empregues na decoração cerâmica de vidrado estanífero a 

que apresenta maior estabilidade e, no caso português, aquela que estaria mais 

dependente do comércio internacional44. Essencialmente composta por óxido de 

cobalto, esta cor está presente em quase todos os trabalhos cerâmicos, como 

contorno, empregue desde o final do século XVI até meados do século XVIII, e 

como preenchimento de composições. O que se constata, na observação dos 

motivos em que este pigmento foi utilizado, é o facto de ser a primeira cor a ser 

aplicada na pintura sobre superfícies brancas, devido ao seu forte poder 

fundente que garante a dissolução no vidrado e uma difusão em profundidade. 

Se o azul fosse aplicado sobre outras cores, os pigmentos que estivessem sob o 

óxido de cobalto tenderiam a ficar “contaminados”, alterando o resultado 

cromático que se pretendia obter, permanecendo o azul a cor dominante. Estão 

a ser desenvolvidos estudos que poderão vir a permitir identificar assinaturas de 

proveniência do cobalto para o principal produtor deste material, empregue na 

Europa a partir do século XVI, as minas da região montanhosa dos Erzgebirge, 

na fronteira entre a actual Alemanha e a República Checa45. Este azul provinha 

                                                 
44 Um aspecto que já foi constatado por vários investigadores é que, de todos os óxidos empregues no trabalho 
cerâmico, o cobalto é o único que não era conhecido na Península Ibérica até ao século XVIII, dependendo os oleiros 
de trocas comerciais para o obter. “the likely local origin of the raw copper and manganese pigments, as well as their 
abundance in the Iberian Peninsula, make these pigments less suitable for the identification of different kinds of 
Valencian ceramic”. Cf. PÉREZ-ARANTEGUIA, J., RESANO, M., GARCÍA-RUIZ, E., VANHAECKE, F., ROLDÁN, C., 
FERRERO, J., COLL, J., «Characterization of cobalt pigments found in traditional Valencian ceramics by means of 
laser ablation-inductively coupled plasma mass spectrometry and portable X-ray fluorescence spectrometry», Talanta, 
nº 74, (2008), p. 1271–1280, consultado em www.sciencedirect.com, 29/09/2011. 
45 “Historically, the mining of cobalt ore began in Europe in 1500, in close connection with the silver and bismuth mining 
in the High Saxon-Bohemian Erzgebirge. At this point begins the proliferation of ever-increasing use of cobalt in the 
central and northern European pottery and glassworks. In Spain, Portugal, and Italy, the appearance of the colour 
occurred about a century earlier, when it was imported by sea from far away countries through the Western 
Mediterranean. Since the formulae for the paint mixtures and the suppliers of the raw materials to produce blue colours 
were a closely guarded secret among producers and merchants well into the 18th century, our knowledge of the origins 
of those cobalt deposits is scant. Probably the Venetians and Genoese imported firstly the colour from Persia, as did 
the Portuguese. Spain likely obtained the colour through the Moors of Morocco, where cobalt ores exist in surface 
deposits”. Cf. HORSCHIK, Josef, «Beiträge zur Geschichte der Kobaltfarbe und ihre Verwendung in der Keramik», 
Keramos, n. 85, 1979, p. 119-142. Traduzido do alemão por João Manuel Mimoso, LNEC- Lisbon, Portugal. 
September 2011, p.1. Desejamos agradecer a João Manuel Mimoso ter-nos facultado este documento. Têm vindo a 
ser efectuados estudos que permitem equacionar que alterações nas estruturas compositivas dos azuis empregues 
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da escória, da extracção da prata, do cobre e do bismuto, que, com outros 

metais, eram historicamente os objectos principais da mineração nessa região. 

Quando moídos e calcinados, ainda impuros, com areia, o produto denominava-

se safra46. A sua utilização na decoração cerâmica surge ainda assinalada, em 

época mais tardia, em documentos referentes à Real Fábrica de Louça, ao Rato, 

indicando que muita da metodologia de trabalho manteve as suas características 

essenciais, mesmo após a fundação das fábricas por acção do marquês de 

Pombal47. Um aspecto que tem vindo a ser assinalado com recurso a métodos 

                                                                                                                                                 

em cerâmicas valencianas, do século XIV ao século XVII, sugerem diferentes origens do pigmento “proving that 
potters used different kinds of cobalt materials in several centuries and suggesting changes in pigment-supply or 
technological changes in the extraction of cobalt from the ore(s)”. Deste modo, será possível compreender melhor os 
aspectos relacionados com o comércio dos pigmentos empregues na cerâmica portuguesa e, eventualmente, 
identificar oficinas. Cf. PÉREZ-ARANTEGUIA, 2008, p. 1279. Relativamente aos azuis empregues na azulejaria 
portuguesa e, por correlação, na louça de uso, “a composição química de todos os pigmentos azuis analisados no 
âmbito deste estudo enquadra-se nos resultados identificados com a safra produzida a partir do minério extraído das 
minas de Schneeberg, na Alemanha”. Cf. COENTRO, 2010, p. 27. 
46 “El azul de esmalte es el más antiguo de los pigmentos de cobalto, que en distintas variantes era ya conocido en la 
antigüedad (Egipto, Micenas). Por tostato de minerales de cobaltose obtiene un producto enriquecido en cobalto que 
ha sido llamado zafre o alazor. Mediante fusión conjunta del zafre con cuarzo y álcali resulta un vidrio colorado en azul 
profundo por el cobalto, el azul de esmalte”. Cf. DOERNER, Max, Los materiales de pintura y su empleo en el arte, 
Barcelona: Editorial Reverté, 5ª edición, 1994, p. 51. “the word “zaffre” was much more common in the 16th and 17th 
centuries than afterwards. It was used, not only to identify the bismuth slag and calcined cobalt - the cobalt oxide - but 
also used for smalt. Only a few experts knew, at the time, the difference between zaffre and smalt”. Cf. HORSCHIK, 
1979, p. 7. “The ore extracted was crushed to small bits in water mills. This was followed by the so-called “roasting” 
during which the cobalt oxidized and the sulphur and burned out, while most of the arsenic precipitated in iron pipes 
connected to the specially built furnace. The roasters were fired with charcoal to a temperature of 950 ºC. When the 
cobalt was sufficiently oxidized the hot mass was poured into water with the result that the thermal shock broke the 
cobalt oxide into a coarse powder almost black in colour. This product was called "zaffer" (a word of Arabic origin) (…) 
Zaffer consisted of approximately 70% cobalt oxide and also the remains of arsenic and other metals”. Cf. GRUIJL, 
Martin E. de, «Zaan Blue - from zaffer to smalt to ultramarine» [Traduzido do holandês por João Manuel Mimoso, 
LNEC- Lisbon Portugal, Setembro 2011], p.1. Queremos agradecer a João Manuel Mimoso o ter-nos facultado este 
documento. Um aspecto que Susana Coentro realça é o facto dos resultados obtidos na análise de vidrados da 
azulejaria do século XVII serem similares aos que têm sido publicados internacionalmente para majólicas de 
diferentes origens, sendo a única diferença os valores ligeiramente mais baixos de óxido de chumbo (PbO). Cf. 
COENTRO, 2010, p. 11. 
47 “Around 1600 it became known in Saxony that the Dutch trading houses were selling large quantities of blue to 
England and Spain, but they did not know in what branches of industry was the colour needed. In the country there 
was a widespread belief that the blue colour was only used as a potter’s pigment. Even Agricola and Albinus shared 
this opinion, and it was true for the first half of the 16th century of zaffre delivered to Nuremberg and Italy. But with the 
multiple varieties of the colour prepared in the Dutch mills, there were other applications. Therefore, the Dutch started 
purchasing any quantity of cobalt offered for sale, to dominate and displace the French and Bavarian trading houses. 
There appeared in their place, especially in the free trade period, a number of north German merchants and 
entrepreneurs from Magdeburg and Hamburg”. Cf. HORSCHIK, 1979, p. 13. No que se refere à Real Fábrica de 
Louça, ao Rato, para os anos de 1767 a 1776, as informações mencionam aquisições: “Safra de Germania (...) 
Cobalto de Génova (...) Safra ou Cobole, do Piemonte que hé para a tempera do vidro da Louça (...) Pedido a 
Amsterdão de Safra da mais subida cor e bondade, e da mais fina qualidade“. Cf. T.T., Real Fábrica das Sedas, Livro 
753 (Diário da Fábrica da Louça, 1767-1776), fl. 5-40. A importância destes dados prende-se com a persistência de 
alguns dos locais de proveniência dos pigmentos se manterem em Portugal até quase ao final do século XVIII. 
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de análise em amostras de azuis empregues na cerâmica portuguesa 

seiscentista é a presença de níquel, responsável, quando em concentrações 

elevadas, por modificações tonais, criando variações mais “surdas” e 

esverdeadas48. No entanto, surgindo o níquel muitas vezes associado ao minério 

de cobalto é difícil identificar nestas modificações cromáticas uma 

intencionalidade ou o emprego acidental de safras muito impuras, com 

resultados óbvios nas peças onde essas foram empregues. Assinalada com 

certa frequência em azulejos, na segunda metade do século XVII, só muito 

raramente é possível encontrar esta variação cromática na louça de uso 

nacional.  

 

Os espectros de reflectância difusa obtidos para os azuis presentes nas peças 

observadas deram resultados variáveis consoante a sua densidade cromática, 

aspecto de leitura que já era expectável.  
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Reflectância difusa
MNAA 82 azul claro
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Gráfico 15 | Peça MNAA, inv. 82 Cer 

 

O emprego de dois tons de azul pode alterar a altura das curvas, mas deverá 

manter a sua matriz. Isto ocorre, por exemplo, com a mesma jarra, MNAA, inv. 

82 (cf. Gráfico 15), referida a propósito do branco cintilante de porcelana: 

Ainda que a luminosidade seja superior, como se esperava, no tom mais claro o 

comportamento de onda é semelhante, com a curva nos cerca de 420 nm e uma 

                                                 
48 “Nickel oxide tends to mute colours to which it is added“. Cf. CONSTANT, Christine, OGDEN, Steve, The potter’s 
palette. A practical guide to creating over 700 illustrated glaze and slip colours, London: The Apple Press, 1996, p. 58. 
Este aspecto foi confirmado para a azulejaria portuguesa nos trabalhos preparatórios da dissertação de mestrado da 
licenciada Marzia Fares, actualmente em curso no Laboratório Ñacional de Engenharia Civil, e comunicados pelo seu 
orientador, João Manuel Mimoso. 
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inversão desta nos 560 nm, começando a subir a partir dos 650 nm. Este é o 

padrão recorrente desta cor.  

No caso de um prato de “aranhões” em que o azul surge contornado a púrpura 

de manganês, MNAA, inv. 84 Cer (cf. Gráfico 16), a curva de reflectância está quase 

equiparada ao negro absoluto, permanecendo muito próxima do valor mínimo 

deste eixo, ainda que com ligeiras oscilações correspondentes a curva e sua 

inversão nos comprimentos de onda associáveis ao azul.  
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Gráfico 16 | Peça MNAA, inv. 84 Cer 

 

Nas análises efectuadas a azuis similares a este foi detectado que, na sua 

composição, havia grande quantidade de ferro e uma percentagem muito baixa 

de cobalto. Ainda que seja prematuro atribuir-lhe uma causa, até porque são 

necessárias análises que permitam definir se este fenómeno é recorrente, 

parece, no entanto, evidente que essa tonalização surge, de modo 

predominante, nos anos 60 a 90 do século XVII. Estaremos perante uma fonte 

diferente de safra, mais barata ou produzida noutro local que garantisse custos 

menores de produção? Poderiam estar, então, a ser utilizadas safras muito 

pouco purificadas, com a presença de elementos variados que influíam na 

tonalização final do azul, ou misturas que permitiam usar menor quantidade de 

cobalto – pigmento importado – empregando outros óxidos mais baratos e de 

mais fácil obtenção no mercado da época. Qualquer destas circunstâncias 

possibilitaria, provavelmente, baixar o custo das matérias-primas, mas, também, 

diminuía a qualidade do resultado final.  
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Com menor presença na paleta da cerâmica portuguesa do século XVII, a 

púrpura de manganês, ao contrário do cobalto, permite maior variação tonal, 

mas uma dificuldade acrescida no controlo dos resultados obtidos. Este óxido, 

no que se refere à azulejaria, foi empregue no contorno de motivos numa 

cronologia muito limitada e que se situa entre os anos 60 e 90 de Seiscentos, 

mas na louça poderá ter tido um uso que se prolongou até aos primeiros anos 

do século XVIII. O manganês está associado a uma fase das manufacturas 

quando a produção era menos cuidada – sendo talvez de origem local – e a uma 

certa massificação dos motivos (ainda que haja excepções, nomeadamente no 

que diz respeito ao chamado “desenho miúdo”). O fenómeno da utilização deste 

óxido e as causas para a substituição do contorno a cobalto serão objecto de 

reflexão no Cap. V. 

 

Sendo, no século XVII, a cor mais escura da paleta empregue na pintura 

cerâmica, seria expectável que os espectros de reflectância difusa exibissem 

curvas próximas da base, como sucede. Mesmo assim registaram-se resultados 

diferenciáveis. 
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Gráfico 17 | Peça MNAA, inv. 2387 Cer                              Gráfico 18 | Peça FCC, inv. 95 

 

A curva obtida com o roxo ou púrpura do manganês é quase linear, com uma 

ligeira curva na região dos 410 nm e uma inversão da curva, suave, a partir dos 

570 nm. No caso da peça do MNAA, inv. 2387 Cer. (cf. Gráfico 17), um pote datável 

de cerca de 1670-1680, com motivos de inspiração chinesa contornados a 

púrpura acastanhado, estes surgem muito concentrados, resultando um 

espectro quase linear e baixo. A peça da FCC, inv. 95, (cf. Gráfico 18), é muito 
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próxima, quer na cronologia, quer na tipologia – trata-se de um pote –, quer na 

decoração, também com temática orientalizante, com o mesmo tipo de 

elementos. No entanto, o resultado obtido para esta cor é menos acentuado, 

notando-se a púrpura violáceo do manganês, resultando, assim, um espectro 

com a linha mais elevada, o que permite observar melhor o seu perfil. Isto 

poderá dever-se a um menor teor do pigmento que, ao ser medido, reflecte o 

fundo branco da faiança. 

 

A investigação levada a cabo sobre esta cor permitiu distinguir dois tipos de 

púrpura que indiciam composições diversas. A tonalidade mais acastanhada 

revelou uma presença elevada de ferro, adicionado como hematite para 

contribuir para uma variação pigmentar da cor, por vezes apenas com 

quantidades residuais de óxido de manganês, resultando um tom terra, quase 

negro, que se observa em numerosos contornos em peças, do ponto de vista 

decorativo menos cuidadas49. A cor mais avermelhada ou arroxeada surgiu na 

maioria dos exemplares com uma presença muito reduzida do óxido de ferro e, 

no caso do azulejo, em áreas de preenchimento de motivos50. Tal como ocorreu 

com o cobalto, poderemos estar perante uma possível tentativa de diminuição 

de custos, empregando óxidos pouco purificados ou misturas que permitissem 

diminuir a quantidade daqueles que eram mais dispendiosos, substituindo-os por 

óxido de ferro, o que era o mais fácil de obter de todos os materiais utilizados na 

decoração cerâmica da época.  

 

                                                 
49 Este óxido de ferro é a hematite, responsável pelo tom laranja quando misturado com o antimoniato de chumbo. Cf. 
COENTRO, 2010, p. 24. 
50 Em algumas amostras foi detectado Bário (Ba) associado ao óxido de manganês (Mn). “O Ba aparece associado ao 
Mn, o que poderá indicar a utilização do mineral psilomelano ((Ba3H2O)Mn5O10) como matéria-prima para a obtenção 
do Mn. Sabe-se que o psilomelano existe em Portugal na zona do Alentejo (Faixa Piritosa Ibérica), pelo que se coloca 
a hipótese de uma origem nacional do manganês utilizado nos azulejos”. Cf. COENTRO, 2010, p. 23-24. Sabemos 
que para a manufactura das olarias de Coimbra o manganês empregue era de extracção local, tal como na Fábrica do 
Juncal, o mesmo ocorrendo com algum do que foi utilizado na Real Fábrica de Louça, ao Rato: “murado ... Pedra que 
faz tinta rouxa, e se acha no Mondego .... huma arroba de Lapis do mais duro, que ali se acha“. No entanto, utilizou-
se, também, materiais com outras proveniências: “manganes vindo de Turim (...) manganês vinda de Génova (...) 
Manganês de Piemonte”. Cf. T.T., Real Fábrica das Sedas, Livro 753 (Diário da Fábrica da Louça, 1767-1776), fl. 6-
38. Esta dupla possibilidade deverá ter ocorrido, igualmente, no século XVII em Lisboa. 
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A terceira cor empregue na cerâmica portuguesa, com grande preponderância 

na azulejaria e nesta com presença muito superior ao que se verifica na louça de 

uso, é o amarelo. Deste importa assinalar duas tonalidades básicas que 

corresponderão a pigmentos diferentes. A mais característica, um amarelo vivo e 

opaco, era obtido através do amarelo de Nápoles, um óxido duplo de antimónio 

e chumbo (antimoniato de chumbo) muito utilizado não só na pintura de 

cavalete, mas também na cerâmica, com forte presença na majólica italiana51. 

No entanto, nas análises efectuadas em azulejos portugueses foi detectada, 

além do chumbo e do antimónio, a presença de zinco, que lhe dá um tom 

característico mais escuro quando comparado com a mesma cor empregue na 

produção de outras olarias europeias contemporâneas52.  

Com o auxílio do espectrofotómetro definiram-se os espectros de reflectância 

difusa de duas peças com motivos preenchidos com amarelo de Nápoles. 
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Reflectância difusa
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Gráfico 19 | Peça MNAA, inv. 2411 Cer                                        Gráfico 20 | Peça FCC, inv. 89 

 

Em ambas é evidente o mesmo comportamento, com a curva a subir a partir dos 

450 nm até aos 610 nm, mantendo-se estável, invertendo no limite do eixo do 

visível. Há, no entanto, diferenças evidentes entre estes espectros nas duas 

tonalidades de amarelo. Na peça do MNAA, inv. 2411 Cer (cf. Gráfico 19), uma 

                                                 
51 Nas aquisições feitas pela Fábrica do Rato, na década de 70 do século XVIII, são mencionados: “Antimónio 
purificado de Nápoles (...) Antimónio queimado (...) Antimónio virgem como de folha (...) Antimónio cru”. Cf. T.T., Real 
Fábrica das Sedas, Livro 753 (Diário da Fábrica da Louça, 1767-1776), fl. 4-32.  
52 Ainda que tenha sido identificada idêntica composição num prato de majólica italiana do século XVI, esta parece ser 
uma composição pouco comum. Cf. COENTRO, 2010, p. 19. De acordo com Max Doerner: “En Italia aparece en la 
bibliografia tecno-pictórica de Cennini un pigmento amarillo designado con el nombre de «Giallorino», que se 
sospechó primitivamente era antimoniato de plomo y a veces también masicote, óxido de plomo amarillo, mientras 
que hoy hay que pensar en el recientemente vuelto a describir amarillo plomo-estaño”. Cf. DOERNER, 1994, p. 38. 
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espécie de gomil em forma de peixe, datável da década de 20 de Seiscentos, o 

amarelo é quase transparente em várias áreas, ainda que este possa ser o 

mesmo pigmento muito diluído. No que se refere ao objecto da Fundação 

Carmona e Costa (FCC), inv. 89 (cf. Gráfico 20), uma garrafa em forma de sereia, 

com a mesma cronologia, esta cor surge aplicada de forma densa, sem áreas de 

transparência. 

A segunda presença de amarelos ou ocres assinalada na faiança portuguesa é 

uma cor transparente, de tonalidade mel, mais ou menos acastanhada, e que se 

associa ao emprego de óxido de ferro, mas desta não conseguimos nenhum 

registo empregando o espectrofotómetro. 

 

Uma cor pouco assinalada, mas que importa compreender melhor por poder 

estar associada às manufacturas italiana, espanhola e flamenga de majólica, é o 

laranja. Na ausência de vermelho, afastado da faiança europeia até ao século 

XVIII, os tons alaranjados eram muitas vezes empregues como substitutos, 

nomeadamente quando se tratava de representar elementos heráldicos. Na 

azulejaria nacional esta cor surge, quer em padrões de inspiração italo-

flamenga, quer na importação destes com origem espanhola ou proveniências 

relacionadas com os Países Baixos. Entre o início e meados do século XVII ela 

surge identificada, de forma mais ou menos pontual, na produção azulejar 

portuguesa, em pequenos detalhes de preenchimento de padrões que 

evidenciavam maior complexidade e requinte. Também em alguns painéis 

figurativos, ainda que em menor quantidade, foram assinalados elementos com 

cor laranja, mas também estes são peças de maior requinte e excepção. No que 

se refere à louça de uso, só de forma muito excepcional é que esta cor foi 

identificada e quase sempre em peças de forma. Quando tal ocorre é muitas 

vezes em pequenos detalhes, só muito esporadicamente em contornos53 ou no 

preenchimento de superfícies de áreas de maior dimensão. Ou seja, tal como na 

                                                 
53 Como ocorre num pequeno fragmento descoberto em escavações levadas a cabo em Tavira – no preenchimento de 
uma cruz de Cristo – e como contorno, aplicação mais invulgar, no que parece ser uma representação solar. Cf. 
Tavira, patrimónios do mar, Museu Municipal de Tavira – Palácio da Galeria, Tavira: Câmara Municipal, 2008. 
3º Salão de Antiguidades [catálogo oficial], Lisboa: Casa Portuguesa, 1966, p. 217. 
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azulejaria, surge em objectos que envolviam maior complexidade de 

manufactura e de produção. 

A peça por nós inventariada e da qual foi possível proceder à medição com 

espectrofotómetro é a mencionada garrafa em forma de sereia da FCC, inv. 89 

(cf. Gráfico 21). 
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Gráfico 21 | Peça FCC, inv. 89 

 

Os resultados divergem, em termos de curva, consoante a medição ocorreu em 

áreas de maior concentração de cor ou quando esta aparece mais amarelada. 

Neste segundo caso, a curva apresenta um comportamento próximo dos 

amarelos, com uma elevação ligeira a partir dos 450 nm, mais acentuada nos 

570 nm. Um aspecto curioso, que diferencia os dois registos, é a inversão que 

ocorre nos 630 nm, com o tom mais escuro e o facto de ser sempre ascendente, 

ao contrário do laranja mais claro onde, tal como nos amarelos, ela tende a ser 

mais linear a partir dos 610 nm.  

O facto de não possuirmos o espectro de reflectância difusa de outra peça com 

esta cor impede a comparação de resultados. No entanto, quando cruzamos 

esta leitura com análises laboratoriais, o resultado poderá tornar-se mais 

compreensível. As análises obtidas para o laranja empregue em azulejos 

seiscentistas permitiram comprovar que ele provém da associação de um óxido 

de ferro, hematite, ao amarelo de Nápoles54. Isto poderá explicar a semelhança 

do espectro nas tonalidades mais claras da peça, aproximando-a do resultado 

obtido para a cor amarela. Há, no entanto, um aspecto que importa realçar. Se a 

composição desta cor era simples de efectuar, pois a complexidade maior, a 

                                                 
54 Cf. COENTRO, 2010, p. 20-21. 
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existir, deveria estar associada à manufactura do antimoniato de chumbo, 

porque motivo não há mais exemplares com a sua aplicação? Poderá estar em 

causa uma metodologia de manufactura mais complexa, quer na justaposição ou 

mistura dos diferentes componentes, quer na sua cozedura, para se obter uma 

cor repetível? Seguramente existe um motivo para a raridade da cor laranja, pois 

surgindo esta, quase sempre, em azulejos e, com pouca frequência, em objectos 

de maior requinte e qualidade, tratava-se de uma tonalidade empregue com 

alguma parcimónia.  

 

Também rara nas peças de faiança portuguesa, produzidas ao longo do século 

XVII, é a presença da cor verde. Mais comum na azulejaria, constata-se, no 

entanto, existirem dois tipos de verdes, com comportamentos muito diferentes. 

Destes, o mais evidente é o que emprega o óxido de cobre, que permite obter 

verdes esmeralda cintilantes, mas cuja utilização é reconhecida por tender a 

criar manchas que ultrapassam os limites da pintura devido ao facto de ser muito 

solúvel no decurso da cozedura. Na azulejaria do século XVII este óxido tem 

uma aplicação muito confinada ao período que se situa entre 1660 e 1690, 

associado quase invariavelmente a motivos com contorno a púrpura de 

manganês. No caso das peças de uso só com carácter excepcional se 

encontram objectos com decoração preenchida com este óxido, sendo exemplo 

o prato do MNAA, inv. 2471 Cer. (cf. Gráfico 22), com cronologia situada entre 1660-

1680, onde este pigmento empregue na folhagem, simulando uma coroa de 

louros que contorna o brasão, junto ao covo, é quase imperceptível devido, 

talvez, a uma cozedura que atingiu temperaturas demasiado elevadas. Um outro 

prato do MNAA, o inv. 6199 Cer., mais tardio, da transição para o século XVIII, 

evidencia um uso mais grosseiro do óxido de cobre, um quase experimentalismo 

que lembra a produção de Coimbra da centúria de Setecentos55. É nas olarias 

desta cidade que surge o emprego regular deste pigmento na decoração 

                                                 
55 Na relação de produtos adquiridos pela Real Fábrica de Louça, ao Rato, surgem também menções à aquisição de 
alguns verdes para decoração da louça: “Verde estilado (...) Limage de cobre (...) Cobre queimado (...) Pedido a 
Génova de Verdete de Monpellier (...) Verde montano”. Cf. T.T., Real Fábrica das Sedas, Livro 753 (Diário da Fábrica 
da Louça, 1767-1776), fl. 9-35. 
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cerâmica, fornecendo aos objectos uma singular natureza onde as restantes 

cores terrosas são ofuscadas pelo fulgor cintilante dos verdes esmeralda56. O 

facto de ser mais utilizado em Coimbra do que em Lisboa poderá dever-se à 

dificuldade que os oleiros dessa cidade teriam na obtenção doutros pigmentos 

corantes ou, talvez, porque o seu custo tornava o produto cerâmico demasiado 

dispendioso. 

 

Tendo sido possível recolher o espectro de reflectância difusa do prato 

brasonado MNAA, inv. 2471 Cer.57 (cf. Gráfico 22), o resultado obtido é uma curva 

suave cuja inversão se verifica nos 560 nm. 
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Gráfico 22 | Peça MNAA, inv. 2471 Cer 

 

Um segundo verde foi utilizado ao longo do século XVII e mesmo na segunda 

metade do século XVIII. Este tom seco é, de facto, produto de um princípio 

similar ao que se verifica no laranja e que consiste na mistura do óxido de 

cobalto com o amarelo de Nápoles58. Este verde, dentro da raridade da 

presença desta cor, era empregue com maior regularidade na cerâmica 

portuguesa, em especial na primeira metade do século XVII, pois permitia a 

obtenção de manchas cromáticas estáveis, apesar de menos cintilantes do que 

ocorria quando se utilizava o óxido de cobre.  

                                                 
56 Cf. PAIS, Alexandre, PACHECO, António, COROADO, João, Cerâmica de Coimbra do século XVI-XX. Lisboa: 
Edições Inapa, 2007. 
57 Deste objecto obtivemos duas leituras. A perda de dados do outro prato onde foi aplicado óxido de cobre impede a 
comparação e caracterização mais segura do espectro desta cor. 
58 Cf. COENTRO, 2010, P. 22. 
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Ainda que com alguma representatividade na azulejaria, a sua presença em 

objectos de uso é pouco assinalada tendo nós um único registo a partir da já 

mencionada garrafa em forma de sereia da FCC, inv. 89 (cf. Gráfico 23). Foi a partir 

desta que fizemos a medição do espectro de reflectância difusa, obtendo um 

resultado bastante diferente do que conseguíramos para o óxido de cobre. 
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Gráfico 23 | Peça FCC, inv. 89 

 

Se, no início, o espectro parece similar ao amarelo numa curva suave, a partir 

dos 410 nm, a sua inversão é semelhante à que ocorre no azul, registada nos 

560 nm, decrescendo ligeiramente e subindo a partir dos 650 nm. Esta linha 

ascensional poderá estar associada ao azul presente na composição desta cor, 

indiciando a existência do pigmento de cobalto? Esta é uma questão para 

estudo futuro, em colaboração com técnicos especializados, e com a recolha de 

maior número de espectros desta tonalidade. 

 

Ainda numa fase muito embrionária e tendo como base o número reduzido de 

espectros de reflectância difusa obtidos, não é possível tirar nenhuma conclusão 

destes resultados. Constatámos, no entanto, algumas alterações em espectros 

de cores que poderão corresponder a composições diversas do empregue 

habitualmente, mas estas interpretações não têm validade científica; são 

observações. Se essas modificações podem ajudar, no futuro, a assinalar 

misturas ou a presença de impurezas de outros pigmentos nos óxidos utilizados 

nas decorações da cerâmica seiscentista portuguesa, não sabemos. Importa, no 

entanto, prosseguir com a recolha de dados e tentar estabelecer parâmetros 

comparativos que sirvam de padrão para um estudo futuro. O material assim 
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obtido deverá ser, em simultâneo, acompanhado de análises laboratoriais que 

permitam determinar com rigor os constituintes empregues em cada um dos 

óxidos e pigmentos cerâmicos, de modo a tentar perceber se é possível traduzir, 

nos espectros de reflectância difusa, cada um desses resultados.  

 

Todo este trabalho, mais do que uma aparente curiosidade científica, é de 

grande importância para a compreensão das metodologias empregues nas 

olarias e nos ciclos históricos associados à manufactura da faiança nacional. Um 

maior aprofundamento do estudo compositivo destes materiais, talvez permita 

definir melhor o papel desempenhado pelos próprios pintores na elaboração dos 

pigmentos cerâmicos. Essa percepção é útil para o conhecimento do modo e 

com que objectivo estes modificavam ou adaptavam as receitas, pois a presença 

de moinhos de “moer vidro” e de “moinhos de fazer tintas” no equipamento das 

olarias indicia um papel activo na composição dos materiais empregues na 

decoração. Com todos estes elementos, talvez um dia seja possível definir 

“assinaturas” que possam vir a auxiliar-nos a distinguir as unidades de produção 

activas na Lisboa de Seiscentos. 

 
3.3 Iconografia e Iconologia na faiança de Lisboa 

3.3.1 As morfologias 

A variedade de formas assinaladas na faiança portuguesa seiscentista é vasta e 

o seu inventário global encontra-se por fazer. Ainda que a esmagadora maioria 

da produção seja constituída por pratos, cada vez é mais evidente a existência 

de outro tipo de objectos com funções, por vezes, pouco evidentes. Se muitas 

peças têm morfologias clássicas da olaria tradicional, outras há que demonstram 

o recurso a moldes, totais ou parciais, indicando uma sofisticação no trabalho 

então levado a cabo. Não pretendemos expor toda a diversidade que tivemos 

oportunidade de observar, mas salientar algumas das mais invulgares ou que 

podem apontar referentes específicos.  
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Fora do mundo italiano quinhentista dos Della Robbia e de outras oficinas 

florentinas não são conhecidas muitas esculturas de vulto e de grande dimensão 

em cerâmica. Só a partir de meados do século XVII surge em Nevers, na 

França, uma produção de qualidade, ainda que de evocação italianizante. No 

entanto, em Portugal, mais concretamente em Lisboa, terão sido executadas na 

primeira metade dessa centúria imagens, das quais pouco se conhece nem é 

possível identificar autorias. A iconografia destas representações remete, na 

maioria dos casos, para invocações da Virgem – por vezes com Jesus – das 

quais são conhecidas quatro peças. Aquela que será, talvez, a mais divulgada 

encontra-se no Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR), no Porto, e 

representa Maria com o Menino (cf. Fot.15.1). É uma imagem com cerca de 58 cm 

de altura, adquirida a um particular – José da Cruz – em 1929 e de proveniência 

desconhecida. Tal como acontecia com as monumentais esculturas Della 

Robbia, ou de outras oficinas como a florentina Buglioni nas quais o autor se 

terá inspirado (cf. Fot. 15.2), esta imagem de barro implicou uma manufactura 

criteriosa em vários componentes, consolidados antes da pintura sobre esmalte 

estanífero59. A paleta empregue envolveu o uso do azul de cobalto, do amarelo 

de antimónio e do ocre de ferro. Parece existir alguma componente de púrpura 

de manganês, mas empregue para dar um vago tom violáceo, mais denso, ao 

manto da Virgem. O forro deste tem um fundo esverdeado, conseguido pela 

mistura do cobalto com o ferro ou o antimónio, o mesmo verificando-se nos 

olhos de Maria. A peça é de uma execução cuidada, com a sobreposição das 

pregas do vestido dispostas de modo a evidenciar a sua textura, contrastando 

com o peso do manto, mais denso na matéria têxtil que pretende evocar. O véu 

sobre os cabelos procura exprimir uma leveza que o branco, pontuado por 

pequenas estrelas, ajuda a assinalar. O cuidado criterioso empregue nos 

elementos que adornam a Virgem é expresso na pintura da renda da gola do 
                                                 
59 A peça terá sido executada em vários elementos, denominados tasselos, prática comum na escultura de barro, e 
agregados aquando da pintura. A diferença entre estas peças e as de faiança é que a associação dos diferentes 
elementos de barro cozido e sua pintura a têmpera e óleo não implicavam nova cozedura, ao contrário do que ocorreu 
com as imagens que são objecto de reflexão. Estas, mesmo que tenham sido inicialmente feitas por partes, ao serem 
pintadas tinham que estar totalmente agregadas, o que implicava a ocupação de uma área grande da fornada e uma 
grande certeza no resultado final do trabalho. A metodologia aqui descrita deverá ser válida para todos os objectos 
com maiores dimensões e que mencionaremos adiante. 
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vestido e no medalhão relevado com um serafim. A qualidade do modelador é 

evidente nos pequenos detalhes, como a prega frontal do manto que expõe o 

motivo do forro, mas que, na parte interna, assinala a decoração da orla inferior 

frontal do tecido. 

 

Fot. 15. Esculturas da Virgem com o Menino. Lisboa, Museu Nacional de Soares dos Reis, inv. 315 CMP (1) e Nossa 
Senhora das Estrelas, Itália, Florença, Oficina Buglioni, 1501-1525, MNAA, inv. 504 Esc., outrora no Mosteiro dos 

Jerónimos, Lisboa (2). 
Fontes: Formas de Devoção, catálogo de exposição, 1999, p. 16 (1), No Tempo das Feitorias. A Arte Portuguesa na 

Época dos Descobrimentos, cat. exp., 1992, vol. I, p. 283 
 

Esta é uma figura que seria para integrar um nicho, visto que o verso da 

imagem, embora de vulto perfeito, não foi pintado, ainda que esteja tonalizado e 

vidrado. Essa colocação poderia explicar desproporções que poderíamos ser 

tentados a imputar a uma certa ingenuidade do escultor, mas que a qualidade e 

cuidado da execução ajudam a desmentir. Estas são patentes na dimensão 

exagerada das mãos e cabeça da figura, quando confrontadas com um torso 

pequeno. A imagem estaria colocada a uma altura mais elevada, face ao 

observador, o que faria que, pelo próprio escorço, estes aspectos se diluíssem. 

Já o Menino, ainda que com o corpo de um adulto pequeno e não o de uma 

criança, aspecto comum à maioria dos pintores e escultores de então, está 

proporcionado de forma correcta. 

 

1 2 
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Uma outra imagem com esta iconografia, mas ainda integrada na sua 

arquitectura original, é a do orago da Igreja de Nossa Senhora da Alegria, em 

Castelo de Vide, no Alentejo60. Este templo terá sido construído cerca de 1639, 

de acordo com a data epigrafada na verga da porta lateral interior que dá para a 

sacristia61, devendo a decoração cerâmica, os azulejos e esta escultura, serem 

seus contemporâneos. A imagem assenta sobre um soco, com aletas laterais 

elevadas, tendo em face uma legenda onde se assinala “N. Sª DA ALEGRIA” 62 

(cf. Fot. 16). A Virgem surge sobre uma nuvem onde são visíveis pelo menos três 

serafins e na base uma serpente. Tanto a cabeça desta, como o serafim que se 

encontrava frontalmente ficaram danificados, talvez com a colocação do 

gradeamento protector do nicho. 

 

 
Fot. 16. Imagens da fachada e escultura cerâmica do orago da Igreja de Nossa Senhora da Alegria, Castelo de Vide. 

Autorias: Rosário Salema de Carvalho e Francisco Queirós. 
 
Tal como a figura do MNSR, também esta surge policromada com azul de 

cobalto e amarelo de antimónio, mas o aspecto que sobressai mais é o uso do 

laranja de ferro que preenche na íntegra o vestido. Ocorre, no entanto, uma 

diferença substancial; neste não há nenhum motivo decorativo, sendo 

unicamente assinalado este tom. As cores foram aplicadas de modo simples, 

                                                 
60 Tanto quanto sabemos esta imagem surge referida, pela primeira vez, por Luís Keil, em 1943. Cf. KEIL, Luís, 
Inventário artístico de Portugal. Distrito de Portalegre, Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1943, p. 42. 
61 “Esta casa toda se fez / o ano de 1639 a custa dos / Mordomos que neste ano / serviram”. Cf. KEIL, 1943, p. 42. 
62 Queremos agradecer a Rosário Salema de Carvalho as imagens desta escultura. Um soco ou plinto do tipo foi 
leiloado no Palácio do Correio Velho em Junho de 2007, tendo este a particularidade de estar datado de 1640. 
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com pequenos apontamentos – orlas, cintos e golas – em amarelo para 

contrastar com as dominantes azul, laranja e branco anilado do vestido, véu, 

capa e forro da indumentária da Virgem e túnica do Menino. Esta é, aliás, a 

única destas representações onde Ele surge vestido. Outra particularidade é o 

facto surgir aureolado, estando Maria coroada.  

Os rostos são cuidados, com destaque para o da Senhora, com tonalizações 

alaranjadas nas maçãs do rosto, lábios e arcadas supraciliares (cf. Fot. 17.1). 

 

De todas as esculturas de vulto esta é a única que é cronografada. No entanto, 

um problema de cozedura levou a que a área onde surgia a data tivesse fundido 

sendo só legível o final da legenda “NOS”. O cronograma, embora quase 

irreconhecível, parece terminar em “8” ou “9” o que nos leva a colocar a hipótese 

de se tratar de 1638 ou 1639 – ainda que nos inclinemos mais para esta última – 

cronologia que é concordante com a data da própria igreja (cf. Fot. 17.2).  

 

 
Fot. 17. Pormenores da imagem cerâmica de Nossa Senhora da Alegria, Castelo de Vide, com data de 1638 ou 1639.  

Autorias: Rosário Salema de Carvalho e Francisco Queirós. 
 
Ainda integrada na arquitectura é a imagem também de uma Virgem com o 

Menino, na Igreja da Misericórdia de Óbidos63 (cf. Fot. 18). Se as anteriores são 

baseadas em referentes italianizantes esta tem, seguramente, um diferente. A 

imagem é mais contida que a do MNSR, trabalhada em bloco e já não em 

tasselos, o que acentua um certo hieratismo. Tal como esta, as desproporções 

                                                 
63 Queremos agradecer a Carla Alferes Pinto e Cristina Oliveira Monteiro por nos terem fornecido as imagens desta 
peça. 

1 

2 
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anatómicas são anuladas a partir do ponto de vista do observador, que observa 

a imagem a partir de um plano inferior. Erros de modelação, como a mão direita 

da Virgem com seis dedos, acabam por ficar diluídos face ao impacto que a 

figura produz em contraste com o nicho de pedra.  

 
Fot. 18. Imagens da fachada e escultura cerâmica da Igreja da Misericórdia de Óbidos.  

Autoria: Carla Alferes Pinto e Cristina Oliveira Monteiro.  
 
A paleta empregue foi reduzida ao azul de cobalto sobre o branco e a decoração 

é constituída na quase totalidade por uma pontuação de estrelas que preenche o 

manto, e respectivo forro, que envolve a Senhora. O vestido não tem qualquer 

preenchimento, salvo a marcação densa de pregas que procura colmatar a 

própria modelação da escultura. Um pormenor curioso é o punção feito nos 

olhos que, garantindo maior profundidade e acentuação dos efeitos de luz e 

sombra, dá maior expressividade à imagem. O mesmo ocorre com as 

comissuras dos lábios que lhe imprimem um sorriso suave, só visível a uma 

distância próxima. A imponente coroa de Maria é decorada com motivos que 

lembram os temas “islamizantes”, sendo este o único aspecto que permite 

enquadrar a escultura num elemento decorativo característico da faiança 

lisboeta (cf. Fot. 18). 

Todos estes aspectos parecem acentuar um certo carácter arcaizante a esta 

imagem, com menos ritmo que a do MNSR e com um vidrado menos brilhante. 
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O que parece sobressair é o branco do fundo em contraste com as tonalidades, 

por vezes densas do azul. Se o referente aqui não é o da escultura cerâmica 

italianizante, esta figura parece evocar a porcelana. Sabemos que, por vezes, 

nas igrejas católicas nacionais se encontravam imagens desta matéria, 

provenientes do Oriente, talvez representações da deusa japonesa Kuan Yin 

que encontrou no sincretismo religioso afinidades com a iconografia mariana. 

Isto ocorreu, por exemplo, no convento de Odivelas onde, numa descrição 

publicada em 1707, é mencionada uma Nossa Senhora do Pópulo, “formada em 

barro de porçolana. Esta Santa Imagem trazida da India por hum fidalgo”64. Ela 

seria, talvez, uma representação dessa deusa Kuan Yin, o bodisatva da 

Compaixão e da Misericórdia. Se o objectivo do pintor da imagem de Óbidos era 

a simulação da matéria proveniente do Oriente, isso poderia explicar a redução 

da paleta ao uso do azul de cobalto.  

 

A última figuração mariana de vulto em faiança seiscentista, por nós 

inventariada, encontra-se numa colecção particular e diverge, de forma clara, 

das anteriores. Não é seguro que se trate de uma peça portuguesa. A qualidade 

excepcional da modelação e o cuidado empregue na pintura poderiam ser 

susceptíveis de a integrar noutras produções ainda que todas as tentativas para 

o fazer não tenham conduzido a algum resultado. Revelada na Exposição de 

Ambientes Portugueses dos Séculos XVI a XIX, realizada no Porto em 1969, é 

referida como proveniente de uma fonte em Valongo65 (cf. Fot. 19). Ao contrário das 

anteriores trata-se de um alto-relevo e não uma escultura de vulto perfeito, 

indicando que estaria colocada contra uma superfície. Na sua paleta foi 

                                                 
64 Cf. SANTA MARIA, Agostinho de, Santuário Mariano, e História das imagens milagrosas de Nossa Senhora, Lisboa: 
Officina de Antonio Pedrozo Galrão, 1707, tomo I, p. 421. 
65 “Fazendo parte do conjunto decorativo de uma fonte de Valongo (de que se conservam dois Neptunos cavalgando 
golfinhos, do mesmo tipo de faiança e policromia, um dos quais pertença do expositor [há alguns anos, tivemos 
oportunidade de observar a referida peça, mas esta nada tem a ver com a escultura da Virgem, sendo muito menos 
erudita, eventualmente fabrico do Norte e, provavelmente, do século XVIII]) a imagem obedece à iconografia indo-
portuguesa característica de seiscentos e tem uma decoração que, pelo desenho e colorido, não pode deixar de 
integrar-se no fabrico nacional do azulejo de padrão, da mesma época. Por isso, se considera exemplar raríssimo, 
visto serem nitidamente italianas, ou influenciadas pelas majólicas italianas, as várias imagens conhecidas, dos 
séculos XVI e XVII, existentes no país (Museu Nacional de Soares dos Reis, Óbidos, Castelo de Vide, Vila Nogueira 
de Azeitão)”. Cf. FERRÃO, Bernardo, Exposição de Ambientes Portugueses dos Séculos XVI a XIX. Catálogo. Porto, 
1969, p. 82. 
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empregue, para além do azul de cobalto, do amarelo de antimónio e do laranja 

de ferro, a púrpura de manganês, o que remete a sua manufactura para a 

segunda metade de Seiscentos. É na selecção dos motivos que decoram o 

manto e o vestido de Maria que a sensibilidade portuguesa parece encontrar 

eco. No segundo surgem aves e flores que evocam elementos dos frontais de 

altar, que se pintavam em azulejo entre os anos 50 e 80 de Seiscentos, e no 

manto os florões lembram elementos que integram a padronagem de 

revestimento cerâmico de grande parte do século XVII. A qualidade da sua 

manufactura é inegável e o facto de ter estado aplicada num espaço nacional 

constitui um argumento possível para uma origem portuguesa, mas a dúvida 

persiste e só poderá vir a ser esclarecida através de análises laboratoriais. 

 
Fot. 19. Alto-relevo representando a Virgem orante. 

Fonte: Formas de Devoção, catálogo de exposição, 1999, p. 20. 
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Importa realçar que a manufactura destas esculturas de vulto em faiança parece 

indicar que se destinavam a uma colocação exterior, pois apesar da exposição 

ao sol e à chuva, as cores permaneciam66.  

 

É ainda conhecida uma outra imagem de vulto que, pelos seus atributos, parece 

ser uma figuração da Caridade, uma das três Virtudes Teologais (cf. Fot. 20). A 

verificar-se, deverão ter existido esculturas da Fé e da Esperança, mas destas 

não foi possível obter quaisquer testemunhos. A peça encontra-se na Igreja 

Matriz de São Pedro de Alverca67 e é pintada a azul de cobalto e amarelo de 

antimónio, ainda que as cores deste último óxido estejam muito desvanecidas, 

talvez devido a uma excessiva diluição ou a uma temperatura de cozedura 

demasiado elevada. Se as esculturas de Maria apresentam indumentárias sem 

traços que permitam identificar um tempo ou moda associado à época da sua 

manufactura, esta enverga um vestido de corte, ainda que sem elementos claros 

que permitam apontar uma cronologia específica. Os motivos incluem pequenas 

reservas delimitadas em S onde se inscrevem flores amarelas e, no manto, 

linhas ondeadas com alternância de duas cores. A base encontra-se danificada 

pelo que é difícil apontar como seria o seu remate, mas aí encontram-se dois 

meninos que constituem os atributos iconográficos desta representação. No 

toucado foi aplicada uma concha e a figura tem pintado um colar ou o remate de 

uma gola de renda.  

                                                 
66 Grande parte da degradação que, por vezes, se verifica nestas imagens decorre mais da acção do homem – basta 
observar a imagem de Óbidos para perceber que parte dos danos se devem a pedras que lhe foram arremessadas – 
do que da exposição aos elementos. 
67 Queremos agradecer a Alexandre Salgueiro, do Secretariado para os Bens Culturais da Igreja, ter-nos fornecido as 
imagens e a informação da sua existência e ao Padre António Pedro Boto, Director do Centro Cultural do Patriarcado 
de Lisboa, e a Sandra Costa Saldanha a autorização de consulta deste espólio. 
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Fot. 20. Imagens da escultura cerâmica “Caridade” da Igreja matriz de São Pedro, Alverca.  
Autoria: Alexandre Salgueiro. 

 
Para além das mencionadas não inventariamos nenhuma outra imagem com as 

dimensões destas – que oscilam entre os 50 e os 70 cm, naquelas que foi 

possível proceder à medição – e quanto a datações, com excepção da Nossa 

Senhora da Alegria, é difícil apontar cronologias seguras. Parece óbvio que não 

deverão ter existido muitas esculturas de vulto e em alto-relevo em faiança 

manufacturados na Lisboa de Seiscentos. No entanto, a sua fragilidade face a 

acidentes ou à acção do homem terá conduzido à perda de alguns exemplares. 

Se a maioria é de pendor italianizante, certo é que as paletas empregues são 

diferentes e quando apresentam afinidades são os aspectos decorativos que as 

afastam. Mesmo do ponto de vista escultórico a sua qualidade é muito díspar. 

São, portanto, peças manufacturadas por diferentes modeladores e decoradas 

por pintores, e em tempos, diferentes.  

 

Poderíamos pensar que a dificuldade de execução e factores de produção, 

como o espaço que ocupavam numa fornada e os riscos que implicava a sua 

cozedura, seriam também factores dissuasores destas tentativas, impedindo que 

tenham surgido mais peças com estas dimensões. No entanto, poderiam existir 

outras figuras, de menor dimensão, vocacionadas para o culto privado e 
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colocação em oratórios. Destas só registámos duas, ambas figurações da 

Virgem com características diferenciadas. A mais divulgada encontra-se no 

Museu Municipal de Viana do Castelo (MMVC) e é uma imagem de excelente 

modelação (cf. Fot. 21.1). O domínio do material é patente no modo como o artista 

conseguiu transmitir diferentes texturas, consoante se trata do manto, do vestido 

ou da fina camisa da Virgem, da qual são visíveis as mangas. Esta qualidade de 

trabalho só é patente, nas peças de maior escala, na que se encontra no MNSR 

e na Virgem orante. Na imagem do MMVC, Maria surge com o Menino sobre 

uma nuvem onde se inscrevem serafins e um crescente lunar. Jesus surge 

aureolado e segura um globo. Parte do crescente e da auréola parecem estar 

calcinados ou enferrujados, como se de peças metálicas se tratasse. A paleta 

empregue utilizou o azul de cobalto e o amarelo de antimónio, para além de uma 

tonalidade de ocre escuro, quase castanho, similar a um pigmento terra, talvez 

um óxido de ferro. O vestido e o manto são decorados com estrelas de escalas 

diferentes, encontrando-se as de maior dimensão no último. O carácter erudito 

desta imagem contrasta com a outra figura, muito similar nos elementos 

descritivos, mas que saiu, claramente, de uma oficina mais popular (cf. Fot. 21.2)68. 

Ainda que trajando de forma praticamente idêntica e também com os cabelos 

soltos, sem véu, e colocada sobre uma nuvem onde sobressai o crescente e 

alguns serafins, a maioria dos elementos presentes surgem apenas pintados e 

não modelados, como na anterior. Do ponto de vista iconográfico existe uma 

alteração, o Menino – hoje desaparecido, por ser uma peça autónoma, o que 

constitui também uma diferença face às outras peças conhecidas – encontrava-

se deitado nos braços de Maria e não ao colo, em contraste com a do MMVC. 

No que diz respeito à paleta empregue, a segunda imagem possui 

apontamentos a verde, obtido pela mistura do azul com o amarelo. Poderemos, 

assim, considerar estar perante imagens destinadas a dois tipos de clientela, 

uma mais erudita, outra menos requintada. 

 

                                                 
68 Esta peça integrava a colecção de Francisco Hipólito Raposo e foi leiloada em 2004. Cf. Colecção Francisco 
Hipólito Raposo, parte III, Lisboa: Palácio do Correio Velho, leilão 136, Junho 2004, cat. 35, s.n. 
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Fot. 21. Esculturas da Virgem com o Menino. MMVC, inv. 458 (1) e peça da colecção Francisco Hipólito Raposo, 

leiloada em 2004 (2). 
Autoria e Fonte: Fotos Alexandre Pais (1) e catálogo de leilão Colecção Francisco Hipólito Raposo, parte III, Junho 

2004 (2). 
 
Não são conhecidas outras esculturas do género, nem mesmo nas escavações 

efectuadas no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha69 foram assinalados objectos 

similares.  

Num registo diverso, mas também figurativo, são duas peças cuja forma é a de 

uma cabeça feminina, uma das quais em Santa Clara-a-Velha (cf. Fot. 22.1) e a 

outra na Igreja Matriz de Santa Madalena de Aldeia Gavinha, em Alenquer70 (cf. 

                                                 
69 Queremos agradecer a Artur Côrte-Real, Coordenador de Equipa de Projecto do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, 
e a Lígia Gambini, Vice-Directora do Centro de Interpretação do Mosteiro de Santa Clara-a-Velha, a possibilidade que 
nos deram de observar e fotografar algum do espólio exumado.  
70 Queremos agradecer a Alexandre Salgueiro, do Secretariado para os Bens Culturais da Igreja, ter-nos fornecido as 
imagens e a informação da sua existência e ao Padre António Pedro Boto, Director do Centro Cultural do Patriarcado 
de Lisboa, e a Sandra Costa Saldanha a autorização de consulta deste espólio. 
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Fot. 22.2). Não é possível afirmar de forma peremptória a função destes objectos, 

dos quais se conhecem, também exumados na escavação em Coimbra, 

fragmentos de uma outra destas figuras, verificando-se algumas diferenças nas 

suas configurações. A(s) peça(s) de Coimbra são constituídas por uma cabeça 

com um orifício no topo superior, central, e um pequeno bico, disfarçado na 

representação dos cabelos. Na nuca um elemento fragmentado parece sugerir a 

existência prévia de uma pequena pega. A dimensão reduzida dos objectos – 

com cerca de 9 cm de altura – e a configuração destes elementos podem sugerir 

tratar-se de recipientes para os santos óleos usados na celebração da missa, 

mas sem outros elementos esta ideia é especulativa. A peça da igreja de Aldeia 

Gavinha é mais cuidada, não sendo só uma cabeça, mas um busto. Não foi 

possível perceber a sua função, ainda que se assemelhe a um relicário, dos 

quais eram comuns os executados em madeira ou metal, mas raras vezes há 

registo destes em faiança. A ser um relicário seria, do que conhecemos, peça 

única e a mais antiga com esta função na produção de Lisboa71. Decoradas a 

azul de cobalto sobre branco, em ambas é evidente um certo pendor 

“islamizante” no preenchimento das áreas têxteis. A peça de Alenquer é, no 

entanto, mais cuidada, apresentando, sobre o peito da figura, um elemento 

inspirado na azulejaria da época e um toucado que lhe oculta os cabelos.   

 

 
Fot. 22. Contentores em forma de cabeça feminina, exumado em Santa Clara-a-Velha (1) e na Igreja Matriz de Santa 

Madalena de Aldeia Gavinha, em Alenquer (2). 
Autorias: Fotos Alexandre Pais (1) e Alexandre Salgueiro (2). 

 

                                                 
71 Nas olarias de Coimbra, no século XVIII, foram manufacturados diversos bustos relicário de santos bispos, em 
faiança, mas não há informação do mesmo ter ocorrido em Lisboa e em época anterior. Cf. PAIS, PACHECO, 
COROADO, 2007, p. 79-81. 
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Esculturas de outro tipo, da qual eram conhecidos exemplares em colecções 

públicas e privadas, surgiram também em Santa Clara-a-Velha. Trata-se de 

representações de anjos candelários (cf. Fot. 23, 1 a 4), cujo referente poderá sido 

esculturas como aquela que Miguel Ângelo executou para a Igreja de S. 

Domenico Maggiore, em Bolonha (cf. Fot. 23.5), ou, mais provavelmente, peças 

Della Robbia (cf. Fot. 23.6) com a mesma figuração e propósito.  

É provável que a sua função estivesse ligada à iluminação de pequenos 

oratórios, pois são de pequeno porte. Conhecemos cerca de três tamanhos, dos 

quais os que se registavam antes dos trabalhos arqueológicos levados a cabo 

em Coimbra, eram os de maior dimensão.  

 

 

  
Fot. 23. Castiçais em forma de anjo descoberto em Santa Clara-a-Velha (1), outrora na colecção António Capucho 

(2), do Museu Nacional de Arqueologia, inv. 1059 (3) e em colecção particular (4). Escultura representando Anjo, de 
Miguel Ângelo em San Domenico Maggiore, Bolonha (5) e oficina Della Robbia (6). 

Autoria e Fonte: Fotos Alexandre Pais (1, 2, 3, 4), POPE-HENESSY, John, Italian High Renaissance & Baroque 
sculpture, vol. III, London: Phaidon Press, 2000, p.23 (5)  

 
Nestas peças predomina o branco, por vezes com leves apontamentos a azul e 

a amarelo em golas, orlas de mangas e de túnicas. Algumas destas possuem 

tons laranja nos cabelos, outros são amarelos com toques de ocre acastanhado. 

Das que havia registo anterior nenhuma possui as asas, tendo algumas sido 

1 2 3 4 
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substituídas por sucedâneos em madeira, o mesmo se verificando, na maioria 

dos casos, para os cálices ou túlipas que as figuras seguravam, os quais 

serviam para colocar velas. Só em alguns dos objectos recuperados em Santa 

Clara-a-Velha é possível ver, ainda que não na totalidade, como se compunham 

as asas (cf. Fot. 23.1). 

 

Também com uma função de iluminação, mas com referente desconhecido, são 

dois castiçais em forma de gato72 – ainda que o aspecto mosqueado das 

superfícies possa remeter para leopardos – que é provável estivessem 

destinados a funções diversas da prática religiosa, o que, sem dúvida, ocorria 

com os objectos anteriores (cf. Fot. 24.1). Na sua paleta é empregue o azul de 

cobalto e o amarelo de antimónio em decorações de elementos florais seriados. 

Em ambas, no lombo do animal parece existir a representação de uma “folha de 

artemísia”, elemento recorrente da porcelana oriental, presente em numerosas 

peças de faiança portuguesa.  

Ainda que o objectivo principal destes objectos fosse o de servir de suporte a 

uma vela, o facto de possuírem um orifício na boca do felino leva-nos a acreditar 

que poderiam ter uma dupla função, de castiçal e de piveteiro ou perfumador.  

 

Semelhantes, mas muito danificados, são dois objectos, talvez com a(s) 

mesma(s) função(ões), mas estes em forma de cão (cf. Fot.24.2 e 3). Ambos 

encontram-se em colecção particular, tendo perdido as respectivas túlipas ou 

recipientes para suster as velas. A sua pintura de azuis e amarelos é um pouco 

mais ingénua, com motivos florais e acentuação dos elementos relevados em 

cores dispostas de forma paralela. Ao contrário dos gatos, os cães possuem um 

orifício na cabeça. Um terceiro objecto, similar, mas de manufactura menos 

cuidada, foi leiloado em 2001 pela casa Cabral Moncada, de Lisboa73 (cf. Fot. 24.4). 

Esta é uma peça preenchida a azul de cobalto e nela foram efectuadas algumas 

                                                 
72 Eventualmente um deles poderá ser a peça leiloada na Sotheby’s em 1994, já mencionada no capítulo anterior. 
73 Cf. Catálogo de leilão, Lisboa: Cabral Moncada Leiloeira, Julho de 2001, peça 104, s.n. 
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modificações, como no tipo de orelhas, face à morfologia dos objectos 

policromos.  

 

 

 
Fot. 24. Castiçais em forma de gato (1) e de cães (2, 3, 4), em duas colecções particulares (1, 2, 3) e leiloada em 

2001 (4).  
Autoria e Fonte: O proprietário (1), Alexandre Pais (2, 3), catálogo de leilão, 2 a 4 de Julho 2001. 

 
Com uma paleta mais rica onde, para além do azul e do amarelo, surgem 

apontamentos a púrpura de manganês, é o contentor em forma de gato sobre 

uma almofada, do MMVC, destinado a perfumes ou incenso (cf. Fot. 25.1). A peça 

deveria cobrir uma pequena braseira onde estaria colocado o material que se 

pretendia queimar, sendo o fumo expelido através das orelhas, narinas e boca 

do felino. Esta é uma peça em que, tal como para as anteriores, é difícil 

estabelecer um referente objectivo. No Fitzwilliam Museum, em Cambridge, 

encontra-se um jarro em forma de gato – ainda que sem almofada – de 

manufactura turca e datado do século XVIII (cf. Fot. 25.2). Não sendo a peça 

portuguesa copiada de algo similar, é possível que a inspiração que conduziu à 

sua execução pudesse ter partido de um objecto deste tipo, mais antigo – talvez 

1 
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de origem chinesa – e com iconografia próxima, adaptando-o o oleiro à função 

pretendida74.  

   
Fot. 25. Contentor em forma de gato (incensório?), Lisboa, MMVC, inv. 483 (1) e jarro, Turquia, século XVIII, 

Fitzwilliam Museum, Cambridge (2).  
Autoria: Alexandre Pais. 

 
São conhecidos, em colecções particulares, dois ou três leões em faiança tendo 

um deles um pequeno escudo no peito. Estas peças não têm sido identificadas 

de forma clara com a produção nacional, sendo que um deles pertenceu a Túlio 

Espanca que colocou a hipótese da sua manufactura ser espanhola, talvez 

Talavera de la Reina ou Triana75. Outro figurou na já mencionada Exposição de 

Ambientes Portugueses dos Séculos XVI a XIX, realizada no Porto em 196976, 

sendo este colorido a azul de cobalto com apontamentos de amarelo de 

antimónio (cf. Fot. 26.1). No catálogo dessa exposição Bernardo Ferrão ponderava, 

ainda que de modo interrogativo, se não seria um objecto de produção 

portuguesa. Um terceiro leão esteve exposto no 3º Salão de Antiguidades de 

                                                 
74 Apesar de executado numa cronologia posterior, o nosso objectivo é mostrar a existência de peças com morfologias 
similares, provavelmente feitas a partir de modelos anteriores, dos quais um poderia ter servido de modelo. 
75 Esta colecção foi “reunida a partir de 1950, o autor foi auxiliado, de início, pelo tio, João Maria Espanca, de Vila 
Viçosa, na época, seguramente, o decano dos antiquários do país, pois havia iniciado a sua actividade nos últimos 
anos do século passado”. De entre as peças referenciadas constam “Dois pichéis de faiança colorida, do séc. XVII, 
muito curiosos. (...) outro representado por um leão, seguramente de tipo espanhol de Talavera ou Triana (Sevilha)”. 
Cf. ESPANCA, Túlio, Inventário artístico de Portugal. Concelho de Évora, Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 
1966, p. 342-343. 
76 “O animal, moldado em vasado, representa-se de pé, com grandes garras recurvas, juba envolvendo o pescoço, 
pequenas orelhas erguidas, boca aberta, mostrando os caninos salientes e a língua pendente, e cauda ondulante 
colada ao dorso; existe um orifício original no meio dos dentes e um outro maior no alto da nuca, que parece de 
abertura ou alargamento posterior; colorido de azul intenso no corpo, com manchas de amarelo torrado que, na 
cauda, é tracejado a negro, como na juba: boca, olhos e narinas desenhados a azul. Peça de invulgar interesse 
decorativo pela forma e esplendor policrómico com tons semelhantes aos da nossa azulejaria do séc. XVII, e inegável 
na série, por estudar, da figuração de faiança seiscentista; possivelmente serviria de «aquamanile» dados os orificios 
existentes ”. Cf. FERRÃO, 1969, p. 66. 

1 
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1966, no expositor do Antiquário de S. Pedro de Sintra77 (cf. Fot. 26.2). Não 

sabemos do seu paradeiro, nem daquele que esteve na posse de Túlio Espanca, 

nem quais as decorações e cromatismos que apresentavam. Uma destas peças 

– que tivemos oportunidade de ver há alguns anos, mas da qual não temos 

registo fotográfico, nem sabemos se corresponde a um dos felinos nas 

colecções sintrense ou alentejana – era preenchida a laranja de ferro com 

apontamentos a amarelo de antimónio, sendo esta a que possuía o pequeno 

elemento heráldico.  

No que diz respeito à função destes objectos e ainda que na descrição de Túlio 

Espanca este fosse designado como “pichel”, ou seja um contentor para 

líquidos78, e para Bernardo Ferrão um aquamanile, estamos em crer tratar-se de 

um piveteiro. O orifício superior permitia a colocação dos materiais odoríferos 

que se pretendia incinerar e o fumo era libertado não só por aí, mas pela boca 

do animal, cenografia de certa forma evocativa de objectos orientais. Esta 

função parece aliás concordante com a morfologia pesada dos objectos e uma 

certa fragilidade de equilíbrio, pelo facto de assentarem nas quatro garras, o que 

parece exigir um uso mais estático que o de um recipiente de líquidos que 

implica movimentação. Uma peça também classificada como aquamanile, 

executada na Turquia na centúria de Oitocentos, repete esta morfologia com 

decoração de brilho metálico (cf. Fot. 26.3), de que talvez o tom laranja empregue 

em pelo menos uma das peças seja a aproximação então possível aos oleiros 

lisboetas que desconheciam essa técnica.  

 

                                                 
77 Cf. 3º Salão de Antiguidades (catálogo oficial), Lisboa: Casa Portuguesa, 1966, s.n. 
78 A impossibilidade de inventariar qualquer um dos exemplares não permite uma reflexão mais profunda acerca da 
sua função e de aprofundar se a sua origem é ou não nacional, ainda que, provavelmente, essa resposta só possa ser 
cabalmente respondida através de análises laboratoriais à sua chacota. 
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Fot. 26. Piveteiros (?) em forma de leões. Lisboa (?), século XVII, colecções particulares (1, 2) e Turquia, século XIX, 

Musée Granet, Aix-en-Provence, inv. 849-1-279 (3). 
Fontes: FERRÃO, Bernardo, Exposição de Ambientes Portugueses dos Séculos XVI a XIX. 1969, fot. 33 (1), catálogo 

3º Salão de Antiguidades, 1966, s. n. (2) e Le sourire du chat. Les carreaux de Florence Patte, azulejos et zelliges, 
(cat. exp.), Vallauris: Musée Magnelli, 2008, p. 70 (3) 

 
Dentro deste substrato islâmico que se pode assinalar na faiança portuguesa, 

são duas peças, designadas taças, decoradas em policromia, com o azul e o 

amarelo contornados a púrpura de manganês (cf. Fot. 27.1), ainda que uma delas 

tenha, aparentemente, origem nas manufacturas de Coimbra79 (cf. Fot. 27.2). Pela 

pintura é evidente tratar-se de objectos mais tardios, do 3º quartel do século 

XVII, mas a sua morfologia remete para cronologias mais recuadas e associadas 

ao mundo islâmico. Elas evocam lâmpadas de mesquita, mas em dimensões 

mais reduzidas, tendo, talvez, sido feitas com o objectivo de conter velas ou 

recipientes destinados à iluminação. As suas asas dão-lhe a possibilidade de 

suspensão, tal como ocorria naquelas que lhe serviram de referente. 

 

 
Fot. 27. Taças. Lisboa (?), MMVC, inv. 482 (1) e Coimbra (?), Casa-Museu Guerra Junqueiro, inv. 154 (2). 

Fonte: PAIS, PACHECO, COROADO, Cerâmica de Coimbra, 2007, p.37. 
 

                                                 
79 Tal como ocorre com um conjunto de salvas policromas que serão mencionadas adiante também uma destas 
peças, pelo menos, será originária de Coimbra. Cf. PAIS, PACHECO, COROADO, 2007, p. 36-37.  
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Dentro do que terá sido a mesma linha de utilização como piveteiro, é o pequeno 

contentor em forma de cão que integra a colecção da Fundação Carmona e 

Costa (FCC) (cf. Fot. 28.1). Com uma morfologia da qual só se conhece este 

exemplar, esta peça apresenta um aspecto particular – quase poderíamos dizer 

ergonómico – no modo como se adapta à palma de uma mão. Ainda que tenha 

vindo a ser classificada como um recipiente para líquidos, a presença dos dois 

orifícios, na cabeça e na boca do animal, tal como ocorre com os leões, poderá 

indicar tratar-se de um pequeno piveteiro, mais do que um contentor do tipo jarro 

ou garrafa. A sua densa decoração a azul de cobalto é incaracterística, do ponto 

de vista dos motivos identificados nas tipologias para o século XVII, parecendo 

tratar-se da simulação do pêlo do animal. Este tipo de preenchimento lembra a 

pintura da peça leiloada em 2001, também um cão, e que referimos acima (cf. Fot. 

24.4). 

 

Também único, e de dimensões reduzidas, é o recipiente que integra a colecção 

da Casa-Museu Guerra Junqueiro, no Porto, classificado como aquamanile e 

com uma estranha forma híbrida (cf. Fot. 28.2). Servindo como contentor para 

líquidos, sê-lo-ia para algo usado com parcimónia e não destinado à lavagem de 

mãos. Apesar de a sua capacidade ser um pouco superior à de alguns dos 

objectos anteriores, é provável tratar-se da mesma tipologia aos quais 

atribuímos a função de piveteiro, pois o sistema de orifícios é idêntico. No 

entanto, caso a sua função fosse a de recipiente, poderia destinar-se ao 

emprego de óleos, tal como as duas pequenas cabeças encontradas em Santa 

Clara-a-Velha. Neste caso, a peça poderia, talvez, ter uma função litúrgica. No 

seu estudo acerca do espólio do espaço museológico portuense onde se 

encontra este objecto, Rafael Calado refere que o animal aqui representado 

parece um cordeiro80, aspecto que, apesar da sua estranha morfologia, a própria 

pintura a azul de cobalto tende a acentuar com os motivos de pequenas espirais, 

semelhantes a lã, o que reforça a ideia de uma função litúrgica. 

                                                 
80 Cf. CALADO Rafael Salinas, Faiança portuguesa da Casa-Museu Guerra Junqueiro, séculos XVII-XVIII, Porto: 
Câmara Municipal, 2003, p. 42. 
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Fot. 28. Contentores em forma de cão. FCC, inv. 59 (1) e Casa-Museu Guerra Junqueiro, Porto, inv. 149 (2). 

Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1), Catálogo Faiança portuguesa da Casa-Museu Guerra Junqueiro, 2003, capa (2) 
 
Também com a cabeça de animal, neste caso um cão, é um conjunto de 

garrafas, com dimensões variadas, e que parecem relacionadas com uma 

gravura publicada no Icones Animalium Aquatilium, de Conrad Gesner (1516 -

1565), impresso em Zurique, em 1560 (cf. Fot. 29. 9). Na respectiva legenda a figura 

é denominada De Cetis81 – do grego “monstro marinho” –, mas em reproduções 

posteriores, ao longo do século XVII, surge referenciado como um tritão, apesar 

do evidente peito feminino. O que importa realçar é o facto de, no texto de 

Conrad Gesner, ser mencionado que a imagem representada correspondia a um 

monstro avistado na Alemanha, em 1522. É possível que a morfologia destas 

garrafas possa estar relacionada com um pedido expresso de alguma da 

clientela germânica, o que pode confirmar um sector específico de 

                                                 
81 “Monstrum marinum ex tabula quadam excusa in Germania olim. Visum hoc aiunt esse Romanæ in Ripa maiore, 
tertio die Novembris, anni Salutis M.D.XXIII, magnitudine pueri quinquennis, e a omnino specie qualis hic exprimitur. 
German. Ein Meerwurder zu Kom gefaben / im jar M.D.XXIII”. Cf. GESNER, Conrad, Icones animalium quadrupedum 
viviparorum et oviparorum,quae in historiae animalium Conradi Gesneri libro I et II. Describuntur, cum nomenclaturis 
singulorum latinis, graecis, italicis, gallicis, et germanicus plerunque, et aliarum quoque linguarum, certis ordinibus 
digestae, Editio secunda, Tiguri: Excudebat C. Froschoverus, 1560, vol. IV, p. 175. 
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encomendantes e consumidores de faiança portuguesa da primeira metade do 

século XVII.  

A aparente ausência de referentes morfológicos semelhantes noutros espaços 

europeus, como a Itália, a Flandres e a França, reforça a originalidade desta 

produção e o carácter erudito de alguma da clientela a que se destinava. Fora 

de Portugal só foram assinaladas quatro garrafas Cetus, uma das quais, leiloada 

em Paris, integra hoje uma colecção particular nacional (cf. Fot. 180, p.512), outra 

encontra-se no Victoria & Albert Museum (V&A), de Londres (cf. Fot. 152, p. 481) e as 

restantes na Alemanha, nos Museum für Kunsthandwerk de Frankfurt am Main 

(cf. Fot. 109.1, p. 440) e Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo (cf. Fot. 109.2, p. 440). 

Para além destas – que serão objecto de análise no Capítulo IV – são 

conhecidas nas colecções portuguesas mais treze destas garrafas, das quais 

uma integra desde o ano passado o acervo do MNAA (cf. Fot. 29.3) e outra a FCC (cf. 

Fot. 29.8).  

Das em colecções particulares, três apresentam policromia. São duas destas (cf. 

Fot. 29.1 e 2), ambas numa mesma colecção e concebidas a partir do mesmo molde 

– empregue também na que se encontra no V&A e naquela que foi leiloada em 

Paris – aquelas cuja decoração mais se aproxima dos dois cães castiçais / 

piveteiros já referidos82 (cf. Fot. 24.2 e 3). Soluções similares de motivos florais e 

vegetalistas aproximam as quatro peças, ainda que as garrafas sejam mais 

cuidadas em alguns dos tipos de preenchimento que apresentam. Não obstante, 

numa, a ingénua pintura de um colar do qual pende um sino e o pequeno 

coração amarelo acabam por contrariar o cuidado empregue na pintura das 

escamas e das pequenas reservas circunscrevendo estrelas, que apontam para 

um trabalho moroso e detalhado (cf. Fot. 29.1).  

Ainda feitas, ao que tudo aparenta, a partir do mesmo molde, mas todas 

preenchidas a azul de cobalto sobre branco, foram assinaladas sete outras 

destas garrafas. Uma delas integrou recentemente o espólio do MNAA, na 

sequência do legado Castro Pina, sendo esta a primeira peça deste tipo alguma 

                                                 
82 Estas duas garrafas foram referenciadas pela primeira vez em Inventário artístico de Portugal. Cidade do Porto, 
Lisboa: Academia Nacional de Belas Artes, 1995, vol. XIII, p. 203 e est. CCXV. Agradecemos a Filipa Marques de 
Sousa ter-nos possibilitado a sua inventariação. 
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vez referenciada e fotografada em catálogos portugueses, ao ter sido 

seleccionada por Joaquim de Vasconcelos para a Exposição Distrital de Aveiro 

de 188283 (cf. Fot. 29.3). Trata-se de um objecto de pintura cuidada, densa, com 

uma série de diferentes soluções decorativas consoante as áreas de 

preenchimento e uma das mais requintadas que temos assinalado. Duas destas 

garrafas pertenceram à colecção de Artur de Sandão, sendo reproduzidas na 

sua obra Faiança Portuguesa84 (cf. Fot. 29.4 e 5), ainda que aquando da sua 

publicação se encontrassem já noutra colecção particular por terem sido 

leiloadas em Maio de 196885. Destas, uma peça apresenta decoração mais 

cuidada, com elementos vegetalistas de exuberantes folhagens de acanto. Na 

cauda/pega, os elementos florais e vegetalistas remetem para uma das garrafas 

policromas e para os castiçais / piveteiro já mencionados. A outra peça, apesar 

de ter uma decoração menos exuberante, é mais densa no preenchimento a 

azul, com grandes áreas simulando penas e possui, na face da base, um tipo de 

preenchimento “islamizante” que, embora sem a mesma sofisticação, lembra a 

garrafa que se encontra no V&A.  

Com um cuidado pictórico semelhante é a garrafa que se encontra noutra 

colecção privada, na qual a cauda/pega é preenchida por uma fina teia 

vegetalista (cf. Fot. 29.7).  

Proveniente da colecção do pintor Artur Duarte e leiloada em Novembro de 2001 

no Palácio do Correio Velho86 outra destas peças integra hoje a colecção da 

FCC (cf. Fot.29.8). De todas as peças assinaladas é aquela onde a superfície 

branca assume maior protagonismo. A decoração circunscreve-se quase 

exclusivamente à base, onde as asas laterais são pintadas com cuidado, e à 

cauda, com um invulgar motivo de círculos com os centros assinalados, 

contrastando com dois tons do azul.  

 

                                                 
83 Cf. VASCONCELOS, Joaquim e GOMES, Marques, Exposição Districtal de Aveiro, Aveiro: Grémio Moderno, 1883, 
p. 43. Relativamente à reprodução deste objecto cf. Coleccionar em Portugal. Doação Castro Pina, Lisboa: Instituto 
dos Museus e da Conservação, 2011, p. 68. 
84 Cf. SANDAO, Artur, Faiança Portuguesa: Séculos XVIII e XIX. Porto: Livraria Editora Civilização, 1976, Vol. I, p. 31. 
85 Cf. Catálogo de antiguidades. Colecção de Arthur de Sandão. Lisboa: Dinastia, Maio de 1968, p. 13. 
86 Cf. Leilão nº 96, Lisboa: Palácio do Correio Velho, 2001, s.n.  



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China”  

 322 

 
 

 

 
Fot. 29. Garrafas em forma de Cetus. Colecção particular (1, 2), das quais numa é assinalado o motivo de coração 

(1), MNAA, legado Castro Pina (3), antiga colecção Artur de Sandão (4, 5), colecção particular (6) e (7), FCC, inv. 36 
(8), gravura do Icones Animalium Aquatilium, de Conrad Gesner (9) . 

Autoria e Fontes: Alexandre Pais (1, 2, 7, 8), Coleccionar em Portugal. Doação Castro Pina (cat. exp.), 2011, p. 68 
(3), SANDAO, Artur, Faiança Portuguesa: Séculos XVIII e XIX. 1976, Vol. I, p. 31 (4, 5), coleccionador particular (6),  

GESNER, Conrad, Icones Animalium Aquatilium, 1560, vol. IV, p. 175 (9). 
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Ainda numa colecção particular, encontra-se a mais preenchida das garrafas 

Cetus, empregando a cor de modo denso, excepto na cauda/pega onde se 

observa um motivo de xadrez (cf. Fot. 29.6).  

A mais requintada destas peças pintadas a azul, talvez com excepção da que se 

encontra no V&A, é aquela que foi leiloada em 2005 no Palácio do Correio 

Velho87 (cf. Fot. 30.1). Referenciada no catálogo como tendo o selo da colecção do 

Conde de Ameal, com densa decoração de elementos vegetalistas, tem, nas 

laterais do torso, dois mascarões – elementos que estão também assinalados na 

garrafa do V&A, num jarro que integra a colecção do Museum für Kunst und 

Gewerbe de Hamburgo (cf. Fot. 30.2) e num pote do Museu Nacional de Machado de 

Castro, em Coimbra (cf. Fot. 30.3) – aspectos que remetem para uma gramática de 

raiz maneirista.  

 

  
Fot. 30. Garrafa em forma de Cetus. Colecção particular (1), jarro, Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 

5066 (2), pote, Museu Nacional de Machado de Castro, inv. 4554(3). 
Autoria e Fontes: Leilão I, Palácio do Correio Velho, 2005, p. 258 (1), Alexandre Pais (2, 3). 

 
 

De tamanho menor, semelhante ao que se observa nos Museum für 

Kunsthandwerk de Frankfurt am Main (cf. Fot. 109.1, p. 440) e Museum für Kunst und 

Gewerbe de Hamburgo (cf. Fot. 109.2, p. 440) – as quais serão mencionadas no 

capítulo seguinte – são as duas garrafas com o mesmo tipo de representação e 

que se encontram numa mesma colecção particular (cf. Fot. 31.1 e 2). Do ponto de 

vista morfológico, o pescoço destas peças é menos elegante que as suas 

congéneres, mais altas, sendo menos cuidadas que as peças de maior 

                                                 
87 Cf. Leilão I, Lisboa: Palácio do Correio Velho, Maio/Junho 2005, p. 258-259. 
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dimensão. Das quatro, as que se encontram em Portugal são, talvez, as mais 

ingénuas no que à decoração diz respeito, uma das quais com círculos largos na 

cauda/pega e a outra com um motivo de escamas separadas por anéis pintado 

de forma descuidada. Deste modelo só conhecemos uma em policromia, 

também em colecção particular, ainda que esta seja, do ponto de vista 

morfológico, mais cuidada e onde o denso preenchimento a amarelo de 

antimónio dinamiza a pintura em azul-cobalto (cf. Fot. 31.3). 

 

 

 
Fot. 31. Garrafas em forma de Cetus. Colecção particular (1, 2), colecção particular (3). 

Autoria: Alexandre Pais. 
 

Para além destas garrafas foi ainda assinalada uma outra, também em 

policromia e numa colecção privada, mas que apresenta aspectos que a 

diferenciam das restantes (cf. Fot. 32). Trata-se de uma morfologia similar, mas com 

diferenças, quer na representação quer na constituição dos seus elementos. 

Aqui, a cabeça de cão foi substituída por uma de burro, com o alongamento do 

focinho e das orelhas. Na base, o elemento frontal relevado desapareceu, o 

mesmo acontecendo com as asas e coxas mais destacadas que as das outras 

garrafas de maior porte. Nesta, as patas são mais projectadas e finas, mas em 
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compensação a cauda/pega ganhou maior destaque, alongou-se e tem 

assinaladas barbatanas. Se no que respeita à morfologia esta peça diverge das 

anteriores, também ao nível da policromia há particularidades. Para além do 

azul, apresenta uma tonalidade ocre de aspecto terroso – talvez um amarelo de 

antimónio ao qual foi misturado outro pigmento – e o púrpura de manganês, aqui 

num matiz mais acastanhado que o usual. Não conhecemos outra peça com 

esta configuração e paleta semelhante. Ainda que pareça nacional, poderemos 

estar perante um objecto produzido fora de Lisboa, a partir de uma garrafa 

semelhante às anteriores e numa cronologia um pouco posterior. 

Apesar destas divergências, em termos decorativos é uma peça com algumas 

afinidades com o que já encontrámos, especialmente ao nível dos elementos 

florais.  

 

 
Fot. 32. Garrafa em forma de Cetus. Colecção particular. 

Autoria: O coleccionador. 
 
Noutro registo, mantendo-se o referente erudito e do qual só são conhecidos 

três exemplares, são garrafas que, apesar de similares ao tipo Cetus – talvez 

por terem sido elaboradas a partir de um mesmo molde – apresentam cabeças 

femininas. Este modelo, sempre decorado em policromia, tem vindo a ser 

designado por Esfinge, pelo facto de ser constituído pela forma híbrida de uma 

mulher com garras de leão e asas de águia. Destas, uma encontra-se no 

Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt am Main, e será referida no próximo 

Capítulo (cf. Fot. 108, p. 440), as restantes estão em Portugal, uma integra a colecção 

do Museu Municipal de Alcácer do Sal, outra uma colecção particular. Em 

termos morfológicos, exceptuando a presença da cabeça feminina, são próximas 
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do tipo menor de garrafas já assinaladas e se essas parecem inspiradas na 

gravura de Conrad Gesner, estas seguem, aparentemente, a descrição de um 

texto clássico. Na “Arte Poetica ou Epistola de Q. Horacio Flaco aos Pisões” é 

mencionado, a propósito dos excessos delirantes da imaginação humana, um 

monstro que o autor pretendia mostrar ser fácil de criar e do qual não havia 

registo mitológico de ter existido: “Se hum pintor pretender ajuntar huma cabeça 

humana ao pescoço de hum cavallo, e compostos os membros de diversos 

animaes, revestillos com pennas de varias cores, de maneira que a parte 

superior de hum tal monstro represente huma formosa e gentil mulher e a 

inferior em hum hediondo e desforme peixe: pergunto-vos, ó amigos, conterieis o 

riso à vista de huma pintura desta especie?”88. Esta “criatura”, invenção 

horaciana, pretende ser a imagem da extravagância e, por vezes, do ridículo da 

criação artística que ultrapassa os limites da Razão (cf. Fot. 33.4). Desta 

representação nas manufacturas cerâmicas europeias coevas, só conhecemos 

as executadas em Lisboa89. 

Das três peças, a mais requintada no que à pintura e paleta diz respeito, é a que 

se encontra no Museu de Frankfurt am Main (cf. Fot. 33.3 e Fot. 108, p. 440). A 

cauda/pega emprega uma série de variações decorativas de pintura cuidada e a 

paleta, para além do azul de cobalto e do amarelo de antimónio, que as 

restantes também ostentam, possui ainda o verde, resultado da mistura destes 

óxidos, e o laranja de ferro. A que se encontra em colecção particular é próxima 

desta, mas com menor exuberância na paleta empregue, ainda que ao nível da 

pintura possua elementos cuidados, como os brincos e o colar, assim como uma 

cor clara na pintura dos lábios (cf. Fot. 33.2). A peça de Alcácer do Sal é a que 

possui um tratamento plástico algo diferenciado, com a cabeça mais inclinada 

para trás e com o diadema substituído por um tufo de caracóis relevado e o 

restante cabelo, pintado, preso num toucado de rede (cf. Fot.33.1).  

 

                                                 
88 Cf. HORÁCIO, Arte Poetica ou Epistola de Q. Horacio Flaco aos Pisões vertida e ordenada no idioma vulgar com 
illustrações e notas por Joaquim José da Costa e Sá. Lisboa: Officina de Simão Thaddeo Ferreira, 1794, p. 1. 
89 Esta representação foi identificada pela primeira vez: PAIS, Alexandre Nobre, «A policromia na faiança portuguesa 
de exportação do século XVII». Revista de Artes Decorativas. Porto: CITAR, n.º 1, (2007), p. 33-64. 
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Fot. 33. Garrafas em forma de monstro de Horácio. Museu Municipal de Alcácer do Sal (1), colecção particular (2), 

Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt am Main (3), HORACE, Selected works, Biblioteca Medicea Laurenziana, 
Florença, final séc. XII (4). 

Autoria e Fontes: Alexandre Pais (1, 2), BAUER, Margrit, Europäische fayencen, 1977, p. 35 (3), The library on 
display. Imaginary creatures (cat. exp.), Mandragora, 2007, p. 31 (4). 

 
Também empregando laranja de ferro, como a garrafa em colecção germânica, 

é a peça em forma de sereia que integra o acervo da FCC, e que pertenceu, 

outrora, a duas importantes colecções nacionais, a de Túlio Espanca90 e a de 

Francisco Hipólito Raposo91 (cf. Fot. 35.1). Não se conhece a origem desta peça, 

mas uma informação oral refere que a mesma se encontrava a rematar o 

telhado de uma casa no Alentejo92. Esta estranha localização, a ser verdadeira, 

não terá sido caso único. Na Igreja das Chagas de Vila Viçosa, num dos 

coruchéus e aplicada da mesma maneira, é possível observar uma jarra 

                                                 
90 A peça surge fotografada e descrita pelo próprio, quando descreve a sua colecção: “Dois pichéis de faiança 
colorida, do séc. XVII, muito curiosos. Um figurado por uma sereia de tradição clássica e que parece, pelo esmalte e 
policromia, de fabrico lisbonense”. Cf. ESPANCA, 1966, est. DLXXI e p. 342-343. Esta peça foi exposta pela primeira 
vez, já nesta colecção, em 1956. Cf. ESPANCA, Túlio, Exposição de Cerâmica Antiga Europeia e Oriental (Séculos 
XVI-XIX), 2." Exposição Temporária no Palácio de D. Manuel, Catálogo, Évora, Com. Mun. de Turismo, 1956, p. 3. 
91 Leiloado em 2002. Cf. Colecção Francisco Hipólito Raposo, parte II, Lisboa: Palácio do Correio Velho, leilão 115, 
Dezembro 2002, cat. 113. 
92 Esta informação foi-nos transmitida há alguns anos pela viúva do restaurador, senhora que faleceu pouco depois 
desta data, e que terá trabalhado nesta garrafa quando ela entrou na posse de Espanca.  
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seiscentista de fabrico lisboeta (cf. Fot. 34.1). Em escavações efectuadas neste local 

foram encontrados numerosos fragmentos de cerâmica, entre os quais parte de 

um recipiente, talvez uma garrafa, que aparenta ter sido em forma de sereia (cf. 

Fot. 34.2). Não é possível definir se é uma peça portuguesa de fabrico local ou se é 

estrangeira, pois a finura das suas paredes e a decoração que se podem 

observar não têm paralelos conhecidos93. 

 

 

 
Fot. 34. Jarro como remate de coruchéu na Igreja das Chagas, Vila Viçosa (1), fragmentos de contentor em forma de 

sereia (?) exumado em escavações na Igreja das Chagas, Vila Viçosa (2). 
Autoria: Paço Ducal de Vila Viçosa. 

 
Diferente desta e da peça com a mesma iconografia que se encontra no 

Bayerischen Nationalmuseum de Munique (cf. Fot. 107, p. 439) – a mencionar no 

próximo Capítulo – a sereia da FCC é, ao que tudo indica, objecto único (cf. Fot. 

35.1). Na paleta empregue predomina o azul de cobalto e o laranja de ferro, para 

além do amarelo de antimónio que, em mistura, deu o verde. Ainda que partes 

da figura tenham sido modeladas, como os braços, ela é essencialmente 

moldada – como o é na sua totalidade a peça no museu germânico – talvez a 

partir de elementos como o torso e cabeça do Monstro de Horácio e a cauda do 

                                                 
93 Agradecemos a Maria de Jesus Monge a informação e a imagem que nos disponibilizou do jarro no coruchéu da 
Igreja das Chagas, a possibilidade que nos deu de observar este espólio e o ter-nos fornecido a imagem dos 
fragmentos deste objecto. 
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peixe que integra a colecção do MNAA, e que será mencionado adiante, com o 

qual apresenta afinidades morfológicas e decorativas.  

O facto de ser um produto compósito, executado através da conjugação e 

adaptação de moldes variados, poderá fazer dela peça única ou pouco repetida.   

Se o tema parece evidente, ao contrário das garrafas anteriores que têm dado 

azo a interpretações variadas, o seu sentido pode ser um pouco mais complexo 

do que aparenta. O tema da sereia foi fértil em significados iconológicos, mas 

naquela que é uma obra clássica da literatura alegórica, os Emblemas morales 

de Sebastián de Covarrubias y Orozco (1539-1613)94, publicada em 1610, surge 

uma destas representações associada ao comentário de um mote de Horácio, 

também ele da “Arte Poética”: “Atrum desinit in piscem”95 (cf. Fot. 35.2).  

 

 
Fot. 35. Jarro em forma de sereia, FCC, inv. 89 (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, Emblemas morales, 

Centuria I, Emblema 94 (2). 
Fontes: Colecção Francisco Hipólito Raposo (cat. leilão), 2002, p. 68-69 (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián 

de, Emblemas morales , 1610, fl. 94 (2). 
 
Esta é uma de várias possíveis interpretações, pois sabemos que este livro 

conheceu grande divulgação em Portugal – sendo aliás utilizado em alguns dos 

                                                 
94 Agradecemos a João Mimoso ter-nos chamado a atenção para esta importante obra, na qual encontrou a fonte de 
inspiração para um painel de azulejos seiscentistas que referiremos adiante. 
95 O texto do Emblema 94 da Centuria I refere “El vicio de la carne, es una dama, Del medio cuerpo arriba muy 
hermosa, Del medio abaxo, pez, de dura escama Orrenda, abominable, y espantosa: Con halagos os llama, y con su 
llama Abrasa, y quema, aquesta semidiosa, Por tal tenida entre los carnales, Princesa de las furias infernales”. No 
comentário ao motivo e ao mote deste Emblema é referido: “En muchos y diversos lugares nos advierte el Espirito 
santo, en la sagrada escritura, huyamos de la ramera. La qual yo põgo en esta emblema con figura de sirena, q. con 
halagos, blanduras, y suave cãto atrae a si los hombres, y assim sacãndolos de juyzio y sentido, los mata.Este lugar 
es comum, y tratado de muchos, y a esta causa no me alargo, ni traigo autoridades, ni testimoinos eclesiasticos, ni 
profanos para confirmalo. La letra es de Horacio en el arte poetica ATRUM DESINIT IN PISCEM”. Cf. COVARRUBIAS 
Y OROZCO, Sebastián, Emblemas morales. Madrid: Luis Sanchez, 1610, fl. 94-94v 
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emblemas das cenografias de arte efémera referidos no Cap. II – havendo 

mesmo painéis de azulejos que integram algumas das suas imagens.  

 

Importa salientar a clientela a quem estes objectos se destinavam. Todas as 

garrafas empregaram referentes eruditos de sentido, por vezes, complexo e 

ilegível que apontam para um circuito cultural restrito. No V&A, de Londres, 

encontra-se exposto um conjunto96 datado, o mais tardar, de 1585, formado por 

um painel e diversas almofadas bordadas pela rainha Maria da Escócia, por 

Elizabeth Talbot, condessa de Schrewsbury, e por algumas damas então presas 

por ordem de Isabel I de Inglaterra (cf. Fot. 36. 1 a 3). De entre os vários emblemas, 

na sua maioria legendados, por vezes com comentários em espanhol, encontra-

se uma almofada com a imagem de Cetus, baseada na gravura de Conrad 

Gesner (cf. Fot. 36.3). Ao contrário de outras, as legendas que acompanhavam esta 

representação e que nos poderiam esclarecer – pelo menos neste contexto – 

acerca do seu significado, desapareceram.  

 

 
Fot. 36. Painel central com legenda principal “Las pennas passan y queda la esperanza” (1), almofadas, uma 
legendada “A chére munkey [sic]” (2) e outra representando Cetus (3). V&A Museum, Londres, inv. 133-1955. 

Autoria: Alexandre Pais 
 
Assim, as garrafas portuguesas enquadram-se numa sociedade com estas 

características, demonstrando que a sua clientela queria, para além de um 

produto cuidado, representações muito específicas, talvez para as empregar em 

contexto determinados. À medida que estes objectos foram sendo multiplicados 

– ainda que o seu número seja reduzido – é provável que o seu sentido tenha 

sido esquecido, tornando-se em meras excentricidades.   

                                                 
96 O restante pode ser observado em Oxburgh Hall, em Norfolk. 
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Classificadas como aquamanile, todas as peças representando figuras 

mitológicas mencionadas são, de facto, garrafas. A tipologia empregue com esta 

designação está associada a contentores que permitem lavar as mãos, seja 

numa refeição, seja na celebração de alguns ritos. A única peça que podemos 

definir com alguma segurança poder possuir essa função encontra-se no MNAA 

e possui a forma de um peixe (cf. Fot. 37.1). Ao contrário das anteriores, esta 

ostenta uma abertura larga que permite verter o seu conteúdo com alguma 

comodidade e rapidez. Outrora integrando a importante colecção Ameal, 

vendida em 192197, foi, até recentemente considerada peça única. No entanto, 

no início da década de 90 do século XX foi leiloado em Londres um objecto 

similar, mas com a particularidade de surgir referenciado como estando datado 

de 162098. A ser assim é a peça datada mais recuada que há conhecimento para 

a faiança portuguesa. Também nas escavações de Santa Clara-a-Velha, foi 

exumada parte de uma cauda semelhante à deste(s) objecto(s), mas sem 

qualquer pintura, tendo sido de em branco, o que poderá indicar terem sido 

feitos vários múltiplos a partir de um mesmo molde.  

Ainda que possa ser encontrado neste contentor a evocação das carpas da 

mitologia chinesa e das quais se conhecem numerosas peças com essa 

iconografia, é provável que na sua génese esteja outra influência. Em Nevers, 

França, uma peça similar denominada Nautilus foi executada cerca de 165099 

sendo referenciada como inspirada na louça italiana100 (cf. Fot. 37.2). Assim, é 

provável que o(s) peixe(s) portugueses e o francês tivessem como base um 

                                                 
97 Cf. SOUSA, Alberto de e SEQUEIRA, Matos, Collections «Comte de Ameal» - Catalogue Descriptif, Lisboa, 1921. 
98 “Leilão 4833, Continental ceramics, realizado na King Street, Londres (21 September 1992). A Portuguese dated 
aquamanile modelled as as an open-mouthed blue-scaled dolphin resting on its back with yellow-edged open mouth 
and eyes and umber fins and tail, the tail forming a mouth-piece, resting on a striped scallop-shell, the underside with 
the date 1620 (pierced, tip of mouthpiece lacking, flaking), 1620, the mounts later. 21.5cm. wide”. Informação que nos 
foi fornecida sem menção de página do catálogo. 
99 Cf. Ceramica Antica, Ano IV, nº 4 (37), Abril 1994, p. 41. 
100 A proximidade da produção de Nevers com a louça italiana do Renascimento e Maneirismo tem em Lodovico 
Gonzaga, parente de Catarina de Medicis, rainha de França, tornado duque da cidade francesa em 1565, uma das 
causas principais. Mecenas das artes, o duque conseguiu de Henrique IV, rei de França, o monopólio da produção 
cerâmica de Nevers até 1630, a qual colocou nas mãos dos seus protegidos, os irmãos Conrade, faϊenciers italianos 
originários de Albisola, próximo de Savona, um dos principais centros da majólica italiana. Cf. PLAS, Solange de, Les 
faϊences de Nevers et du centre de la France du XVIe au XIXe siècle, Paris: Editions CH. Massin, 1995, p. 8-12. 
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objecto comum ou, naquilo que é designado como “louça à compendario”101, 

uma mesma gravura. 

 

 
Fot. 37. Contentor em forma de peixe, MNAA, inv. 2411 (1), Musée National de Céramique, Sèvres (2). 

Fonte e Autoria: Alexandre Pais (1), Ceramica Antica, Ano IV, nº 4 (37), Aprile 1994, p. 41 (2). 
 
O peixe do MNAA não é a única peça de explícita morfologia italianizante na 

produção cerâmica portuguesa do século XVII. Aliás, parece cada vez mais 

evidente que a presença da estética maneirista teve um papel importante na 

definição de numerosos objectos, de uma forma que não se pode traduzir na 

reprodução de peças com esta origem ou na utilização de gravuras, mas talvez 

através de intervenientes italianos ou dos seus descendentes, tal como ocorreu 

na génese criativa de Nevers. Sabemos da existência de um António italiano102, 

activo em Lisboa em 1607, e ainda que estes objectos devam pertencer a uma 

cronologia um pouco mais avançada, este oleiro ou outros ainda por identificar 

                                                 
101 Expressão empregue quando as peças são executadas, na forma ou na decoração, a partir de “compendios” ou 
livros de gravuras com imagens de objectos. 
102 “Dixe mais q antonio italiano q faz cousas de oleiro ai mto esta com hua molher de portas adentro e tem hua 
criança q á fama q nã sam casados e do custome nada e asinou bastiam roiz o escreveu”. Cf. registo 55 da Base de 
dados de oleiros. Não conhecemos outro italiano ocupado em trabalhos de cerâmica, mas sabemos ter existido uma 
comunidade importante em Lisboa, dos quais e no mesmo livro onde ficou registada a anterior encontramos a 
denúncia realizada na Igreja do Loreto a 12 de Março de 1607, contra “Mª dos anjos na mesma rua [Rua de Brás da 
Costa] esta infamada de amancebada cõ hu homem de castello durão”. Cf. Arquivo Histórico do Patriarcado de 
Lisboa, Livro 102, Livro dos termos da Devassa da Visita à cidade de Lisboa (1607), fl.42v. Não sabemos a profissão 
deste italiano, mas Castel-Durante era um dos principais produtores de majólica nos séculos XVI e XVII. Uma 
hipótese é tratar-se do mesmo oleiro, pois apesar de não conseguirmos encontrar pontos de contacto, não significa 
que não estejamos perante duas denúncias contra o mesmo casal, pela coincidência da localização geográfica da 
habitação, pelo facto de surgirem no mesmo livro com uma diferença de 8 fólios e pelas características similares das 
duas histórias.  

1 2 
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poderão ter estado na base da adaptação de modelos com essa origem ao 

gosto nacional103.  

 

Dentro do mesmo espírito italianizante são um tipo de jarras bifrontes que, até 

aos trabalhos levados a cabo em Santa Clara-a-Velha, em Coimbra (cf. Fot. 38. 1 a 

4), não tinha exemplares registados em colecções públicas e privadas 

portuguesas. Para um tipo de objectos dos quais não se conhecia a morfologia, 

a variedade de modelos encontrados neste mosteiro é significativa. Desde as 

mais sofisticadas, em menor número, às de tipo mais seriado, com pintura 

descuidada, dos tamanhos médios a outros tão pequenos que dificilmente 

poderiam conter um flor, este é um universo ainda por explorar, mas onde a 

estética maneirista está presente e onde parece evidente a presença de alguém 

que conhecia o que se produzia em Itália. No entanto, não encontramos cópias 

exactas de peças italianas, mas uma adaptação dessa louça que atravessa 

estas manufacturas, mas ajustando-as a uma sensibilidade portuguesa. 

Também numa escavação efectuada no Convento das Chagas, em Vila Viçosa, 

foram encontradas duas destas jarras, uma das quais aparenta ser proveniente 

do mesmo molde de algumas das que foram encontradas em Coimbra, 

indiciando que o modelo não se circunscreveu a este cenóbio (cf. Fot. 38.5 a 6).  

 

                                                 
103 A ideia que oleiros estrangeiros terão estado na génese de alguma da produção nacional fora já enunciada num 
texto de Joaquim de Vasconcelos, mas não teve repercussões em estudos posteriores: “Que ella [olaria portuguesa] 
pedisse auxílio a algum artista estrangeiro, vindo de Hespanha e Itália, é provável, mas não lhe faltava a geral 
confiança. De resto, entre os productos hespanhoes e portuguezes, de faiença, não haveria lucta seria senão no 
meado do século XVII, quando a indústria de Talavera invadiu as fronteiras e a nossa soffreu com a franqueza geral 
do reino. Note-se porém que os nossos oleiros conseguiram em pouco tempo imitar perfeitamente os artefactos 
hespanhoes”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, Cerâmica Portugueza. Série II. Porto: Typographia Elzeviriana, 1884. 
História da Arte em Portugal. quarto estudo, p.34. Por sua vez, esta noção que Talavera terá sido a responsável pela 
decadência da cerâmica nacional foi refutada por João Pedro Monteiro em 2002: “O mais importante centro de 
cerâmica espanhola da época é, indubitavelmente, Talavera. No entanto, a faiança aí produzida não anulou as 
diferentes produções ibéricas, mantendo as várias regiões uma autonomia bem vincada. Como escreveu Trinidad 
Sánchez Pacheco, “ao falar de Espanha não queremos dizer que se unifiquem os produtos das diferentes 
manufacturas, já que, apesar da recente unidade dos antigos estados medievais convertidos numa única nação, cada 
centro manterá um estilo próprio”. Cf. MONTEIRO, João Pedro, «Um prato da Restauração e a opção pelo Oriente na 
faiança portuguesa do século XVII», Oriente. Lisboa: Fundação Oriente, nº 7, (Dezembro 2003), p. 56.  
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Fot. 38. Jarras antropomórficas exumadas em Santa Clara-a-Velha, Coimbra (1, 2, 3, 4) e na Igreja das Chagas , Vila 

Viçosa (4, 5). 
Autoria: Alexandre Pais  

 
Ainda dentro de uma metodologia de trabalho que implicava o emprego de 

moldes, uma bacia que se encontra no MNAA é uma das mais requintadas 

peças de faiança nacional seiscentista, ainda que assimétrica na sua 

composição. Trata-se de uma manufactura em molde, de paredes muito finas e 

grande cuidado na pintura a azul sobre branco (cf. Fot. 39). Esta peça de aparato, 

ao que tudo indica feita a partir de um objecto de ourivesaria, possui uma 

decoração minuciosa de elementos vegetalistas com aves inscritas em reservas 

delimitadas por quatro mascarões relevados. Ao centro, sobre um soco relevado 

que deveria servir de encaixe para um jarro, encontra-se um quinto mascarão. O 

horror vacui dos motivos pintados parece remeter para um referente têxtil, num 

tipo de decoração que – apesar de não muito comum – conhecemos noutras 

peças, como um pote de grande dimensão na colecção da FCC, onde, para 

além do azul, participa o amarelo de antimónio. Não conhecemos nenhuma 

outra bacia com esta morfologia, nem outra peça onde os elementos relevados 

que aqui se encontram tenham sido empregues. 

 

1 2 3 4 
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Fot. 39. Bacia, MNAA, inv. 87. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Peça também considerada única é o mascarão que integra a colecção do Museu 

de Grão Vasco, em Viseu (cf. Fot. 40). Este estranho objecto cuja função seria 

decorativa, representa uma imagem dos chamados “homens verdes”, rostos 

masculinos que se fundem com elementos vegetalistas e que representavam 

espíritos da Natureza. Conhecemos esta iconografia pintada em duas das 

garrafas Cetus, mas tanto quanto sabemos esta é a única figura escultórica do 

mesmo tema na faiança seiscentista portuguesa. Destinar-se-ia, talvez, ao 

espaço de um jardim ou “casa de fresco” onde a lógica da representação estaria 

enquadrada com o local.  

 
Fot. 40. Mascarão, Museu de Grão Vasco, Viseu. 

Autoria: Alexandre Pais. 
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O sentido da sua aplicação e a lógica que presidiu à sua criação não estaria 

muito longe da decoração que preenche a Capela de Nossa Senhora da 

Conceição, nas Alcáçovas, em Viana do Alentejo (cf. Fot. 41.1 e 2). Referida pela 

primeira vez, tanto quanto sabemos, por Túlio Espanca, em 1978, o edifício 

situa-se no terreno do chamado Paço dos Henriques, tendo sido edificado em 

1622 sendo então o seu orago S. Jerónimo104. O fundador, D. Jorge Henriques, 

viajara pelo Extremo Oriente, o que terá dado ao espaço, nas palavras do 

historiador alentejano, um ambiente “industânico” 105. Na sua descrição do local 

Túlio Espanca realçava uma série de elementos policromos em faiança 

aplicados no local, mas refere-os como tendo origem italiana. Só com Rafael 

Calado, em 1992106, é que estes foram assinalados como sendo de origem 

portuguesa (cf. Fot. 41.4). Trata-se de uma série de pequenos recipientes, 

designados como covilhetes, pintados a azul de cobalto e amarelo de antimónio, 

sobre branco, com formas moldadas variadas, onde é sensível uma evocação 

de conchas, e que se destinariam a conter o sal numa mesa de refeição107. 

Peças similares foram produzidas em Itália, sendo conhecidos exemplares em 

Faenza, produzidos na transição para o século XVII, também assimilando a 

forma de bivalves (cf. Fot. 41.3).  

A decoração destes objectos quase pode ser encarada como um mostruário de 

todas as influências que então se podiam encontrar na faiança portuguesa, dos 

temas italianizantes – cupidos e perfis de figuras – a elementos retirados de 

produções do Extremo Oriente – materiais enrolados por laçarias, gafanhotos, 

garças e patos – até motivos exóticos de referência indeterminada, mas que 

podem ser observados noutras peças ou mesmo na azulejaria da época. Alguns 

dos temas presentes remetem para o imaginário católico, como o Agnus Dei ou, 

eventualmente, o dragão. Este extraordinário conjunto tem sido alvo persistente 

                                                 
104 Cf. ESPANCA, Túlio, Inventário artístico de Portugal. Distrito de Évora, concelhos de Alandroal, Borba, Mourão, 
Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Viana do Alentejo e Vila Viçosa, Lisboa: Academia Nacional de Belas 
Artes, 1978, vol. I, p. 491-492. 
105 Cf. ESPANCA, 1978, p. 492. 
106 Cf. CALADO, 1992, p. 7. 
107 Queremos agradecer a Filipa Marques de Sousa ter-nos disponibilizado as imagens deste local e de alguns dos 
materiais que nele se encontram. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China”  

 337 

de pilhagem tendo já desaparecido numerosas destas peças. Algumas entraram 

em colecções privadas tendo circulado, entretanto, no mercado antiquário (cf. Fot. 

41.5 a 8). 
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Fot. 41. Capela de Nossa Senhora da Conceição, Alcáçovas, Viana do Alentejo (1), covilhetes in situ (2, 4), Faenza, 

séc. XVII (3), e leiloados em 2002 (5, 6) e 2004 (7, 8). 
Autoria e Fontes: Filipa Marques de Sousa (1, 2), Fine Meissen Porcelain and Fine Continental Ceramics and Glass 
(cat. Leilão), London, Bonhams, 21 de Maio de 2003, p. 34 (3), CALADO, Rafael Salinas, Faiança Portuguesa, sua 
evolução até ao início do século XX. Portuguese Faience, its evolution up to the early 20th century, 1992, p. 7 (4), 

Colecção Francisco Hipólito Raposo (cat. leilão), 2002, p. 64 (5, 6), Colecção Francisco Hipólito Raposo, parte III (cat. 
leilão), 2004, s.n. cat. 185, 186 (7, 8). 

 
Para além da utilização destes elementos é patente a aplicação, no variado 

revestimento que decora esta capela, de vários tipos de materiais, das conchas 

ao vidro – este talvez de origem italiana – à porcelana da China e à faiança 

portuguesa (cf. Fot. 42). Estes materiais são fragmentos de objectos, mas neles são 

patentes alguns dos motivos da louça da época, constituindo, por isso, um 

importante repositório – tão seguro quanto algum material arqueológico, devido 

ao facto de se conhecer a data de fundação da capela – para determinar linhas 

estéticas vigente na época.  

 

 
Fot. 42. Embrexados, Capela de Nossa Senhora da Conceição, Alcáçovas, Viana do Alentejo. 

Autoria: Filipa Marques de Sousa 
 
Ainda de gosto italianizante foram assinaladas algumas salvas com pé, de nítida 

inspiração de ourivesaria, onde as abas moldadas apresentam rostos femininos, 

denominados spagnolletes. No Musée National de Céramique de Sèvres, 

2 
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encontra-se uma requintadíssima salva de Bernard Palissy, um dos criadores 

cerâmicos mais importantes do século XVI (cf. Fot. 43.1). Sem a exuberância desta 

peça e bem mais tardias108, pois a presença da púrpura de manganês remete-as 

para o terceiro quartel do século XVII, as portuguesas empregam estes motivos 

cujo carácter erudito acaba por ser contrariado numa pintura mais ingénua dos 

temas que surgem nos covos (cf. Fot. 43.2 a 5). São conhecidas algumas destas 

peças em branco unicamente com uma legenda ou um brasão eclesiástico (cf. Fot. 

43.6). Uma das peças policromas conhecidas, no Museu Municipal de Viana do 

Castelo, tem a particularidade da aba, após ter sido retirada do molde, não ter 

sido recortada, o que lhe dá o efeito mais aproximado com a ourivesaria (cf. Fot. 

43.3). Esta foi mantida, tendo-se aparado a sua aresta de modo a conseguir um 

objecto circular, que depois foi pintado. Esta atitude é reveladora do modo de 

agir dos oleiros nacionais, capazes de improvisar no modo como conduziam a 

manufactura dos objectos que executavam.  

Provavelmente anteriores a todo este núcleo e de origem lisboeta são duas 

salvas decoradas a azul, uma das quais no mesmo Museu de Viana do Castelo 

(cf. Fot. 43.2) e a outra no Paço Ducal de Vila Viçosa109 (cf. Fot. 43.7). Ainda que feitas 

em moldes diferentes na decoração das respectivas abas são empregues 

elementos do tipo “islamizante”, que contrastam com as imagens de evocação 

oriental dos covos.  

 

                                                 
108 As peças em policromia deverão ser manufactura de Coimbra, não se sabendo, ao presente, se aquelas que foram 
assinaladas a branco ou com decoração a azul terão sido executadas em Lisboa, aspecto que neste último caso 
parece provável. A ser assim, estes objectos demonstram a migração de formas que, a partir da capital, são 
reproduzidas noutros centros de produção. Cf. PAIS, PACHECO, COROADO, 2007, p. 37-38. 
109 Agradecemos a Maria de Jesus Monge a cedência desta imagem. 
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Fot. 43. Salvas. Bernard Palissy, Musée National de Céramique, Sèvres (1), MMVC, inv. 420 (2) e inv. 465 (3), MNAA, 

inv. 2433 (4) e inv. 2294 (5), Ateneu Comercial do Porto, inv. ACP-C115 (6), Paço Ducal de Vila Viçosa (7).  
Fonte e Autorias: GUILLEMÉ-BRULON, Dorothée, DAUGUET, Claire, Faϊences françaises, Paris: Éditions de 

L’illustration Baschet & Cie., p. 13 (1), Alexandre Pais (2, 3, 4, 5, 6,), Paço Ducal de Vila Viçosa (7) 
 

 
Saindo do registo italianizante e dentro da grande variedade de formas 

encontradas na faiança seiscentista portuguesa, uma das morfologias mais 

estranhas será, talvez, a de quatro objectos que se encontram no MNAA (cf. Fot. 

44.1 a 4). Trata-se de jarras, pelo menos é o que parece tendo em conta o grande 

número de orifícios que apresenta na face exterior do corpo em forma de anel. 

No centro, no espaço interior do arco, um corpo saliente, com a configuração de 

uma pinha, encontra-se também perfurado. Não se conhecem outros 

exemplares para além destes, todos pintados a azul sobre branco, à excepção 

de um que apresenta nas arestas laterais exteriores, um realce a amarelo de 

2 
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antimónio (cf. Fot. 44.4). As peças mais próximas com esta forma que encontrámos 

foram garrafas, das quais referenciámos algumas produzidas na Alemanha (cf. 

Fot. 44.5), Holanda e Turquia. No entanto, a quantidade e localização dos orifícios 

inviabiliza essa função, devendo, assim, ser objectos destinados a uma clientela 

restrita, pela dificuldade e subtileza da sua utilização.  

 

  

   
Fot. 44. Jarros em anel. MNAA, inv. 98 (1), inv. 85 (2), inv. 557 (3), inv. 556 (4), Ringflasche ou garrafa em anel, 

Schwaben, Ulm?, 1544, Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt am Main (5). 
Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1, 2, 3, 4), BAUER, Margrit, Europäische fayencen, 1977, p. 32 (5). 

 
Numa lógica diversa dos objectos apresentados até aqui e que, na esmagadora 

maioria dos casos, associam funções específicas ao aspecto morfológico e 

decorativo, encontramos duas peças onde só existe esta última vertente. Trata-

se da escultura de dois cães (cf. Fot. 45.1 e 2), em colecção particular, talvez 

inspirados em objectos chineses, mas já de meados do século XVIII (cf. Fot. 45.3). 

As peças nacionais empregam o azul e amarelo, por vezes misturados para 

obter o verde, e numa delas foi utilizado o púrpura de manganês. Tal como 

ocorreu numa das salvas antes mencionadas e também feita em molde, como 

estas esculturas, uma parte do excedente do barro utilizado e que deveria ser 

removido foi mantido pelo oleiro, talvez por acreditar que o suporte das figuras 

não era estável. É provável que se trate de peças já setecentistas, ingénuas na 
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execução e de pintura pouco cuidada, últimos exemplos de um trabalho oficinal 

que seria substituído pela maior sofisticação da produção das fábricas que então 

começavam a laborar sob a protecção do marquês de Pombal. Tal como ocorre 

com diversos dos exemplos anteriores, também não se conhecem outros destes 

objectos.  

 

                
Fot. 45. Cães, colecção particular (1, 2), porcelana chinesa, Dinastia Qing, período de Qianlong (1736-1795), c. 1750-

1760 (3). 
Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1, 2),  

 
A complexidade dos referentes e a diversidade de formas que se encontram na 

faiança seiscentista portuguesa precisa ainda de maior reflexão e de um 

inventário exaustivo, não só tendo em conta o que se encontra em colecções 

públicas e privadas, mas também devido ao número impressionante de objectos 

que, até à sua exumação nos trabalhos desenvolvidos em Santa Clara-a-Velha, 

eram desconhecidos. Aqui só pretendemos assinalar a riqueza deste tema, 

essencial para o reconhecimento da grande capacidade produtiva, até agora 

quase ignorada, das olarias lisboetas. 

 

3.3.2 Alguns tipos decorativos e motivos empregues 

Um registo diverso de referentes é o das decorações pintadas nos objectos 

manufacturados nas olarias de Lisboa no século XVII. Alguns são evidentes, 

como os de influência oriental inspirados na porcelana chinesa do período Ming, 

designada na Europa por Kraak, onde a própria morfologia das abas, nas peças 

portuguesas de fabrico mais requintado, segue, por vezes o recorte suave de 

pétalas, como ocorre nos seus referentes (cf. Fot. 5, p. 71), numa produção associada 

ao primeiro quartel de Seiscentos. No entanto, outras interpretam o tema, 
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dando-lhe uma nova feição, por vezes, menos óbvia, como acontece com os 

chamados “aranhões”, cuja fortuna se estende do segundo quartel até quase ao 

final do século XVII. Estes elementos são também baseados em temas da 

pintura da porcelana oriental, como os chamados “Oito emblemas budistas”, 

cujas laçarias na manufactura de Lisboa foram, nos estudos de ceramógrafos do 

final do século XIX, associados a patas de grandes aranhas (cf. Fot. 1.2 e 1.3, p.48). 

Um outro motivo de origem incerta, pois pode ter origem nacional ou hispânica, 

não se conhecendo com rigor onde terão ocorrido as primeiras experiências da 

sua utilização, é o de “rendas” (cf. Fot. 2.3, p. 49). Se algumas destas pinturas 

reflectem uma execução de gestualidade rápida, outras há que seguem, na sua 

construção, o movimento paciente deste trabalho apontando uma proximidade 

entre o pintor e o rendilhador110.  

Mais complexos na definição do que inspirou a sua criação são os chamados 

motivos “islamizantes”, alguns de traços largos quase evocando escamas e que 

se encontram na “louça malegueira”. Ambos podem ser encontrados na 

produção de “brilho metálico”, produzida na Península Ibéria, no Levante 

espanhol e em diversos centros de manufactura no Norte de África (cf. Fot. 46.1 e 3). 

O apreço por estes objectos, com a sua sofisticada paleta de ouro e cobre, terá 

deixado marcas ao nível de alguma manufactura cerâmica nacional, patente no 

horror vacui das peças designadas como “tipo islamizante” e mesmo na louça de 

uso comum, cujas decorações soltas e descomprometidas reflectem a presença 

de um substrato de inspiração patente noutras produções, algumas bem tardias 

(cf. Fot. 46.2). O que caracteriza os típicos elementos “islamizantes” da produção 

nacional é um preenchimento obsessivo do espaço com pequenos elementos de 

pintura solta, mas contida, em reservas muitas vezes assimétricas e de 

contornos diversos. No entanto, esta característica não se encontra circunscrita 

à produção islâmica. Também as oficinas italianas de Montelupo, ao longo do 

século XVI, produziram um tipo de decoração da qual há grande número de 

vestígios em solo português, demonstrando o apreço a que era votada (cf. Fot. 

                                                 
110 A este propósito cf. o artigo: MONTEIRO, Paula, «Rendas de cobalto. Motivo decorativo na faiança do século 
XVII». Revista de Artes Decorativas. Porto: CITAR, nº. 1, (2007), p. 183-192. 
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46.4). Trata-se de complexas composições geométricas, por vezes com 

apontamentos cromáticos variados, mas na sua grande maioria pintadas a azul 

de cobalto sobre branco. Estes motivos criam reservas preenchidas de forma 

obsessiva com finos elementos, numa metodologia similar aos ditos 

“islamizantes” portugueses (cf. Fot. 46.5). Assim, é importante equacionar o impacto 

que esta produção poderá ter tido, numa aparente fusão com motivos da louça 

de “brilho metálico”, criando um duplo referente para esta requintada decoração 

executada nas olarias de Lisboa, nos inícios do século XVII. 

 

   

 
Fot. 46. Peças de brilho metálico. Palácio Nacional de Sintra, Manises, XII – XIII, inv. PNS92 (1) e 1492-1520, inv. 

PNS43 (3). Taças em colecção particular (2), prato Montelupo, Palácio Nacional da Pena, inv. 119 (4) e Museu 
Nacional de Machado de Castro (5). 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Da segunda metade de Seiscentos e igualmente requintada é a chamada 

produção de “desenho miúdo”. Esta, mais do que encontrar nos objectos de 

origem oriental uma base de referência, terá sido talvez inspirada em 

manufacturas europeias111 que trabalhavam, à época, motivos chineses112
. A 

                                                 
111 A origem europeia dos referentes subjacentes a esta produção, referindo as manufacturas de Mulheim, Tournay e 
Delft, foi assinalada somente por dois ceramógrafos: Gustavo de Matos Sequeira e Armando Vieira Santos. Cf. 
SEQUEIRA, Gustavo de Matos, Depois do Terremoto, subsídios para a História dos bairros ocidentais de Lisboa, 
Lisboa: Academia das Ciências de Lisboa, 1934, vol. IV, p.32 e 36; e SANTOS, Armando Vieira, «A Cerâmica em 
Portugal», Arte Portuguesa: As Artes Decorativas, dir. João Barreiro, Lisboa, Edições Excelsior, [s.d. década de 1950], 
Vol. I. 

1 2 

3 4 5 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China”  

 345 

produção que integra o tempo áureo da manufactura de Delft, o chamado 2º 

período, que decorreu entre 1640 e o final da centúria113 (cf. Fot. 47.1), e assinalada 

em Nevers a partir de 1660114, terá sido, tal como a azulejaria holandesa, uma 

fonte de inspiração para as olarias da capital entre 1660 e 1680. O modo como a 

decoração foi interpretada em Lisboa deu origem à designação “desenho miúdo” 

(cf. Fot. 47.2). Um aspecto que a diferenciava das vias decorativas que vinham 

sendo produzidas no País era o facto de surgir contornada a púrpura de 

manganês, como aliás ocorria nas outras produções europeias referenciadas.  

 

 
Fot. 47. Pratos, Delft, 1680-1685 (1), Lisboa, “desenho miúdo“, MNAA, inv. 2401 (2). 

Fonte e Autoria: LASSUS, Iréne, L’Abcdaire de la céramique, Flammarion, 2001, p. 45 (1), Alexandre Pais (2). 
 
A presença de referentes na produção de faiança portuguesa seiscentista não 

se restringiu de modo exclusivo às morfologias e vias decorativas. Na maioria 

dos casos, os temas pintados nestes objectos são hoje subordinados à 

classificação que é feita do enquadramento tipológico principal – “aranhões”, 

“islamizantes”, “rendas”, etc. – subalternizando no que é provável, à época, seria 

o aspecto determinante da decoração ou seja o motivo que estes elementos 

emolduram. A complexidade de estabelecer referentes para os inúmeros temas 

que preenchem as peças de faiança de Lisboa do século XVII e a tentação de 

                                                                                                                                                 
112 João Pedro Monteiro chamou a atenção para o facto desta produção parecer encontrar eco na porcelana da China 
do chamado “período de Transição” (1620-1683). Cf. MONTEIRO, João Pedro, «A Influência oriental na cerâmica 
portuguesa do século XVII», A Influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII. Lisboa: Lisboa 94, Museu 
Nacional do Azulejo, 1994, p. 34-35. Provavelmente o que ocorreu é ter esta sido o elemento determinante da 
manufactura nos Países Baixos e em França, nomeadamente Ruão e Nevers, sendo desta(s) fonte(s) que os oleiros 
nacionais foram buscar inspiração. Cf. PAIS, Alexandre Nobre, «A produção de desenho miúdo. Um problema 
“graúdo” da cerâmica do século XVII», Revista de Artes Decorativas. Porto: CITAR, nº. 4, (no prelo). 
113 Cf. NEURDENBURG, Elisabeth, Old dutch pottery and tiles, London: The Mayflower press, 1923,p.75 
114 Cf. PLAS, 1984, p. 38-43. 
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lhes fornecer um sentido que, para o pintor, poderia não estar presente, são 

aspectos a ter em consideração numa reflexão deste tipo. Alguns motivos 

poderiam ter um objectivo, como o tema hoje designado “Vento” (cf. Fot. 48.2 e 3), 

assim designados no século XX, talvez por associação com a pintura 

“Nascimento de Vénus” de Botticelli. Nesta, no canto superior esquerdo, surge a 

imagem da ninfa Clóris, transportada pelo vento Zéfiro, a quail com o seu sopro 

cria uma chuva de flores sobre a deusa do amor. Imagens de rostos femininos 

estão associadas à produção já de contorno de púrpura de manganês, como os 

“aranhões” e a “faixa barroca”. É possível ver, na pintura de peças seiscentistas 

de faiança portuguesa, alguma semelhança com este motivo, mas parece 

evidente que nenhum pintor cerâmico nacional terá conhecido a composição de 

Botticelli, não sendo essa, concerteza, a sua fonte de inspiração. Na produção 

da majólica italiana de Quinhentos, sobressaem peças com rostos femininos aos 

quais estão associados, na sua maioria, complexas filacteras com nomes 

próprios de mulheres. Esta manufactura conheceu grande sucesso em Castel 

Durante onde se tornou prática corrente os homens oferecerem à sua amada 

pratos com a “imagem” desta, identificadas pelo nome próprio acompanhado da 

palavra “bella” (cf. Fot. 48.1). Por esse motivo, esta tipologia é designada como 

“Belle Donne”, constituindo, provavelmente, a fonte de inspiração para as peças 

portuguesas, ainda que entre elas haja um intervalo de cerca de 100 anos. Não 

sabemos se os rostos femininos na manufactura nacional correspondiam ao 

propósito das peças italianas. Nem temos informações que nos permitam afirmar 

terem estes objectos constituído ofertas específicas.  

 

De todos os referentes decorativos presentes na faiança nacional, aquele que é 

o mais fácil de interpretar é o chamado “folhagem de acanto” (cf. Fot. 48.3). 

Relacionado com as cercaduras e barras que circunscrevem os painéis de 

azulejos contemporâneos desta produção (cf. Fot. 48.4), entre finais do século XVII e 

inícios do XVIII, este é um motivo constante nas restantes manifestações 

artísticas do período, da talha ao mobiliário, da ourivesaria aos estuques, 

passando pelos têxteis. 
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Fot. 48. Pratos, Bella, Castel Durante, 2º metade século XVI (1), Lisboa, colecção particular (2), MNAA, inv. 6813 (3), 
Museu Nacional do Azulejo, inv. 4942 (4). 

Autoria e Fonte: FIOCCO, Carola, Storia dell’arte ceramica, Zanichelli, 1986, p. 117 (1), Alexandre Pais (2, 3). 
 

Numa outra vertente, que também tem proporcionado uma série de propostas, 

as quais têm que ser consideradas com alguma prudência, é a presença de 

brasões na decoração das peças lusas do século XVII (cf. Fot. 49.1 a 3). Há, muitas 

vezes, tendência para associar famílias ou indivíduos específicos à heráldica 

pintada nestes objectos, mas, com raras excepções (cf. Fot. 49.1), estes motivos 

parecem ter um propósito em que predomina o decorativo e não se destinariam 

a indicar alguém em particular. Se na produção lisboeta destinada à exportação, 

na primeira metade do século XVII, há muita louça brasonada com referentes 

específicos à clientela estrangeira a quem se destinavam, associando-lhes por 

vezes nomes ou apelidos, a partir de meados desta centúria começam a surgir 

elementos heráldicos nacionais, dos quais o mais comum é o chamado “brasão 

dos Silva”. Este é composto por um leão rampante, sendo difícil a sua 

associação a uma família portuguesa específica, pois existem pelo menos cerca 

de 45 linhagens que podem reclamar o motivo. Cada vez mais parece evidente 

que, após a Restauração, se verificou uma recuperação dos símbolos da 

Nobreza pátria, como contraponto ao período de influência espanhola que 
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terminara115. Este propósito simbólico parece encontrar apoio na representação, 

a “Audiência q. Jupiter fez no Monte Olimpo”, texto dado a conhecer, em 1934, 

por Gustavo de Matos Sequeira. Aí se refere que “depois de comparecerem 

vários artífices e de serem julgados pelas queixas feitas contra eles, aparecem 

os oleiros acusados de muitas familias ilustres de q. elles lhes sevandijavão as 

suas armas, pondo-lh’as na louça, as quaes se viam pelas tavernas e pedião 

li.sª [licença] pª tomarem todos os pratos por perdidos em que visse as suas 

armas. Jupiter lhe dice q. não se afrontassem por q. antes isto lhe servia de 

crédito por mostrar mais domínios das suas casas” 116. Não sabemos a data da 

peça, aspecto que seria importante para contextualizar a questão, mas a sua 

existência demonstra que o uso de heráldica nacional na decoração da faiança 

portuguesa seria uma prática de tal forma corrente que provocava o mal-estar 

das famílias que viam neste uso um prejuízo à sua dignidade. Assim, caso os 

brasões apresentados não possuam elementos específicos que permitam 

identificar indivíduos, a sua associação a alguém será pouco significativa117. 

Estamos, talvez, perante a utilização indevida de um símbolo, empregue para 

dignificar espaços ou pessoas com o propósito de exprimir uma genealogia de 

maior prestígio (cf. Fot. 49.2). Dentro deste registo, um tipo de heráldica poderá ter 

tido um propósito mais específico, aquela que emprega os elementos das várias 

Ordens religiosas com representação em Portugal (cf. Fot. 49.3). Neste caso, os 

objectos – na sua maioria canudos e garrafas destinados a boticas – teriam 

como destino conventos e mosteiros determinados, ainda que não seja de 

                                                 
115 Esta ideia surge claramente sublinhada num estudo que João Pedro Monteiro fez para a Fundação Oriente em 
1998. Cf. MONTEIRO, João Pedro, A faiança portuguesa do século XVII e a influência da porcelana da China, Lisboa, 
1998, [texto policopiado], p. 47-50. 
116 Este texto integrava uma “Miscelânea”, o códice 2.865 da Biblioteca dos Condes de Ameal, ao qual não 
conseguimos aceder por se desconhecer o seu paradeiro. Cf. SEQUEIRA, 1934, p. 47. Outro autor, Carlos Silva 
Lopes, referiu acerca desta peça que “Entre os artífices que figuram como réus contam-se os oleiros, acusados por 
muitas famílias ilustres de que «eles lhes sevandijavam as suas armas, pondo-lhas na louça». Ora, como tais peças 
eram usadas nas tabernas, os acusadores pediam a Júpiter que fizesse apreender todas elas, para pôr cobro ao 
abuso. Júpiter não atendeu a reclamação e respondeu aos queixosos que «não se afrontassem, porque antes isto 
lhes servia de crédito para mostrar mais domínios das suas casas». Matos Sequeira considerava este julgamento 
fictício como prova de um facto real que se verificava entre nós com a faiança de uso comum e citava o manuscrito 
em abono da sua convicção quanto a esse uso“. Cf. LOPES, Carlos Silva, Estudos de História da Cerâmica, Porto: 
Universidade Católica Portuguesa, 2004, p. 173. 
117 Queremos agradecer a Maria de Lourdes Calvão Borges todo o apoio e leitura heráldica de diversos objectos e 
também de fragmentos exumados em Santa Clara-a-Velha, em Coimbra. 
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descartar a hipótese de terem ocorrido encomendas feitas pela casa-mãe da 

Ordem que, a seguir, distribuía a produção pelos espaços que deles 

necessitassem.  

 

 

 
Fot. 49. Pratos e canudo armoriados. FCC, inv. 45, com presença de brica no chefe, elemento que distingue um 

indivíduo no conjunto da mesma linhagem (1), com heráldica dos Costa, MNAA, inv. 2386 (2), com a cruz da Ordem 
Militar de Avis, colecção particular, Portugal (3). 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Outro aspecto que sobressai nos temas observados na faiança portuguesa de 

Seiscentos é o papel residual da iconografia religiosa. São raros os exemplos de 

santos figurados nestes objectos, tendo sido assinalados Santa Catarina (cf. Fot. 

209, p. 552) e São Jorge (cf. Fot. 117, p. 448), todos em peças que se encontram fora do 

País, talvez por se destinarem ao consumo externo. Com estas duas excepções 

não foram, até ao momento, encontradas outras figuras da hagiografia católica 

na produção nacional. Por outro lado, no espólio de Santa Clara-a-Velha 

encontrou-se um fragmento do que parece ser uma imagem da Virgem com o 
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Menino que, a ser de facto este o tema, é caso único do que se conhece da 

manufactura portuguesa da época (cf. Fot. 50.4).  

No enquadramento bíblico também as menções a passagens do Antigo 

Testamento ocorrem com pouca frequência, não sendo conhecidas imagens do 

Novo Testamento na faiança de Lisboa da época. Foram assinaladas 

representações de “Adão e Eva”, também destinadas para o mercado externo (cf. 

Fot. 50.1), ainda que em Santa Clara-a-Velha tenha sido encontrado um fragmento 

deste tema (cf. Fot. 50.5), caso único em solo português, do “Sacrifício de Isaac” 

(Gén, 22, 5-8), também numa colecção alemã118 (cf. Fot. 50.2) ou “O regresso dos 

enviados à Terra Prometida” (Nm, 13, 26-27) (cf. Fot. 50.3), este último de clara 

(re)interpretação eucarística pela presença do cacho de uvas. Aliás, a 

representação desta narrativa teve grande popularidade nos Países Baixos, 

sendo conhecidas numerosas gravuras que a representam. 

 

Num registo mais alegórico, mas também eucarístico, é o prato em colecção 

particular onde se observa um casal segurando, respectivamente, uvas e 

espigas (cf. Fot. 50.6). Não se conhece nenhuma outra peça com este tema, mas, 

mais uma vez, é objectiva a sua intenção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
118 É conhecida uma peça com este tema, enquadrado no tipo “aranhões” e com policromia, no MNAA. Trata-se, no 
entanto, de um objecto executado nas olarias de Coimbra. Cf. PAIS, PACHECO, COROADO, 2007, p. 35. 
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Fot. 50. Jarros, Kunstgewerbe Museum, Flensburg (1), Schloss Museum, Berlim (2), prato colecção particular (3), 

fragmentos exumados em Santa Clara-a-Velha: Virgem com o Menino (?) (4) e Adão (5), prato com alegoria 
eucarística, colecção particular (6). 

Autoria e Fonte: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 495 (2), 511 (1), João Pedro Monteiro (3), Alexandre 
Pais (4, 5), o coleccionador (6). 

 
A mitologia greco-romana teve também alguma presença na pintura de objectos 

de faiança em Lisboa, no entanto, esta nem sempre é clara, podendo as 

imagens remeter para outros motivos. Um exemplo é o prato do MNAA onde um 

homem nu surge segurando uma maça a lutar com um leão (cf. Fot. 51). Poderá 

tratar-se de uma das batalhas de Hércules, aquela que travou com o leão de 

Nemeia, mas sem outros elementos de identificação é difícil assegurar tratar-se 

deste tema. Aliás, este tema, representado num canudo datado de 1641 e que 

ilustra um dos trabalhos de José Queirós, “Peças notáveis”, ainda que referido 

como uma possível imagem mitológica, é encarado pelo autor como uma 
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alegoria à luta contra Castela (o leão) e o fim do domínio filipino em território 

português119.  

 

 
Fot. 51. Prato com representação de Hércules e o leão de Nemeia (?), MNAA, inv. 6764. 

Autoria: Alexandre Pais  
 
Mais do que imagens da mitologia, de narrativas bíblicas ou de santos, a pintura 

da faiança portuguesa de Seiscentos parece ser – ou pelo menos pode assim 

ser interpretada – de carácter mais alegórico. Se algumas imagens são fáceis de 

identificar, como a Justiça (cf. Fot. 52.1) ou as representações de Cupido (cf. Fot. 52.2 e 

3), outras há que possuem um sentido menos claro.  

   
Fot. 52. Pratos em colecções particulares, com alegoria da Justiça (1) e de Cupido (2), e no MNAA, inv. 55 (3). 

Autoria: Alexandre Pais  
 

Uma imagem da qual se conhecem várias representações em pratos ou jarras, 

quer em colecções portuguesas, quer estrangeiras, é a de uma figura feminina 

segurando uma vela enfunada pelo vento (cf. Fot. 53.1 a 3). Ainda que nas peças 

                                                 
119 Cf. QUEIRÓS, José, apresent. notas e adenda iconográfica José Manuel Garcia e Orlando da Rocha Pinto, 
Cerâmica portuguesa e outros estudos, 1ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 1987, p. 387-388. No Capítulo IV será 
referido um prato exumado na Alemanha onde surge esta representação, ainda que o guerreiro surja trajado à moda 
da época e não nu, como nestas duas peças, com a legenda “Este home matou este leão”. 
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destinadas ao mercado da Liga Hanseática o tema tenha uma lógica específica, 

de que falaremos no próximo Capítulo (cf. Fot. 102, p. 433), o sentido desta 

representação pode ser o da inconstância da Fortuna ou Sorte, sendo assim 

assinalado no já referido livro de Sebastian de Covarrubias120, que foi capelão 

de Filipe II de Espanha, I de Portugal (cf. Fot. 53.4). Nesse sentido, as peças com 

esta representação teriam um propósito quase diríamos similar ao das Vanitas, 

tema muito popular na época, especialmente nos Países Baixos, e muito 

divulgado através da gravura e da pintura, onde surgem acompanhados de 

ampulhetas e caveiras. No mesmo livro de Emblemas morales encontra-se um 

segundo motivo com desenho similar, ainda que o sentido seja algo diverso (cf. 

Fot. 53.5). Nele se expressa a natureza perigosa do mar, do fogo e das mulheres 

apelando à prudência no trato com estas três forças da Natureza121. Ainda que 

não seja possível, ao presente, identificar de forma clara o objectivo destas 

imagens, ambas remetem para a mutabilidade, do Tempo, dos Elementos, mas, 

também, da própria natureza feminina. 

 

                                                 
120 A imagem surge aí na Centúria II, sendo o Emblema 14 com as legendas: “El mar insano, la inconstante luna, 
Lamas tienen un ser, y consistencia, Con ellas haze tercio la Fortuna, Mas q. las dos, mudable por essencia: De todas 
juntas, y de cada una No fia, el que se rige por prudencia, De Neptuno, Rhamnusia, ni Diana, Porque no salga su 
esperança vana. Aunque todas las cosas criadas de du naturaleza sean mudables y perecederas y solo Dios sea el 
que no se muda, y eternamente permanece. Psal.9 Dominus in eternû permanet. Las tres propuestas en el emblema 
lo son tanto que se traen por exĕplo de inconstancia y mutabilidad: la octava se declara, y por esto yo no me alargo, 
de cada una se puede dezir lo que publica el mote Mutatur in horas”. Cf. COVARRUBIAS Y OROZCO, 1610, fl. 134-
134v. 
121 Centúria II, Emblema 47: “La mar, el fuego y la mujer, tres cajas Son, segun que lo dixo el mote Griego, Por todo 
estremo malas, y dañosas, Si con presteza no se ataian luego: Hurd navegaciones peligrosas, A cuida matar con 
algua el fuego, Muchos no escapã del tercer cõtrario, Por que les viene a ser mal necessario. En una rica tabla de 
pincel, mano de algun valiente pintor estava retratada la mar, y en ella una muger, sobre una concha, tenia en la mano 
un vaso de fuego, cõ el mote Griego µαµα τρία. Que vale tãto como tres cosas malas, sobre este proverbio Griego 
han discurrido muchos, advirtiendonos vivamos recatados, en el tratar qualquiera dellas, por el peligro q. consigo 
traen, yo no foy amigo de ultrajar las mugeres, no embargante que este proverbio, ni otros tales no se devê entĕder 
delas q. son buenas y dignas de ser celebradas con eterna memoria”. Cf. COVARRUBIAS Y OROZCO, 1610, fl. 147-
147v. 
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Fot. 53. Pratos com alegoria da Fortuna, MNAA, inv. 2391 (1) e inv. 2390 (2). Fragmentos com o mesmo tema 

exumados em Santa Clara-a-Velha (3), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, Emblemas morales, Centuria II, 
Emblema 34 (4) e Centuria II, Emblema 47 (5). 

Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1, 2, 3), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, Emblemas morales , 1610, fl. 
134 (4) e fl. 147 (5). 

Num pequeno pote no MNAA a representação de uma hidra poderia ser 

considerada como um símbolo da heresia, se porventura fosse conhecida a sua 

proveniência desta peça122 (cf. Fot. 54.1). No entanto, no livro de Covarrubias, este 

motivo surge associado a um Emblema, em que a ideia subjacente é “Cada 

cabeça, sua sentença”, sinónimo da desordem dos conselhos dados por aqueles 

que são pouco avisados123 (cf. Fot. 54.2). A pintura na peça cerâmica poderia, 

                                                 
122 A utilização da hidra como símbolo da heresia foi empregue, entre outros, nas celebrações da canonização de São 
Francisco Xavier que decorreram em Évora, em 1622. Cf. Cf. Relações das sumptuosas festas com que a Companhia 
de Iesus Da Provincia de Portugal celebrou a Canonização de S. Ignacio de Loyola e S. Francisco Xavier nas Casas, 
e Collegios de Lisboa, Coimbra, Evora, Braga, Bragança, Villa-viçosa, Porto, Portalegre, e nas Ilhas da Madeira, e 
Terceira. Lisboa, 1622, p. 83. 
123 Centúria I, Emblema 74: “Horrĕdo monstruo, bestia prodigiosa, Es la comunidad, y ayuntamiento, De la barbara 
gente reboltosa, Sin orden, sin razon, ni entendimiĕto, Propone mucho, y no resuelve cosa, Ay, sobre un caso, 
parecer es cierto, Cada qual tiene voto diferente, O Cancervero, ò hidra pestilente. Recebido está en proverbio llamar 
bestia de muchas cabeças, al ayuntamiĕto donde ay diversos pareceres. No entran en esta cuenta las juntas de los 
sabios, ni los acuerdos de los consejeros, ni tampoco se deuria presumir de los cabildos ecclesiasticos, sino de otras 
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talvez, ter estes dois sentidos, associando à Heresia a ideia de caos e falta de 

clareza na mensagem que transmite.  

 

 
Fot. 54. Pote com hidra, MNAA, inv. 6180 (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, Emblemas morales, 

Centuria II, Emblema 734 (2). 
Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, Emblemas morales, 1610, fl. 74 (2). 
 
Uma peça que tem suscitado alguma curiosidade, por não se encontrar um 

sentido na sua representação, é um prato policromo em colecção particular, 

onde estão representados dois exércitos, separados por uma faixa de água, 

sendo um destes de soldados europeus e o outro de guerreiros índios (cf. Fot. 55.1). 

O sentido desta imagem talvez possa ser encontrado num dos Emblemas de 

Covarrubias, ainda que a pintura na peça cerâmica não possua todos os 

elementos correspondentes à narrativa descrita no comentário à gravura 

espanhola124 (cf. Fot. 55.2). É possível que estejamos perante uma vitória de 

                                                                                                                                                 

comunidades de seglares ignorantes, y mal disciplinadas. El mote es muy trillado. Quot capita, tot sententiae”. Cf. 
COVARRUBIAS Y OROZCO, 1610, fl. 74-74v. 
124 Centúria II, Emblema 36: “El capitan para que sea perfeto, Fuera de los ardides militares, Deve ser matematico, 
arquiteto, Sabio en correr las tierras, y los mares: Con este modo, descubrio el secreto De un eclipse del Sol, a los 
vulgares Soldados, que le tomam por aguero, El gran Pompeyo, unico guerrero. El Capitan general ora sea por tierra 
ora por mar, no solo ha de ser experimentado en las armas y tenez animo invencible, pero es necessario estar 
instruido en las disciplinas, y particularmente en las matematicas, para que en todo proceda con razon y arte ha de 
tener mucha noticia de historia, y no olvidar la parte de la filosofia moral q. puede tocarle. Los que no se hallan con 
todas estas partes, lo sapien, trayando en su compañia y servicio, hombres esperimentados e ingeniosos que por 
esso los llamaron ingenieros, que socorren con ingeniosos estratagemas, y provechosos avisos, y para que se 
entienda lo que esto importa, pondre algunos exemplos. El gran Pompeyo en la guerra de Mitriades estando 
determinado de dar en cierto dia la batalla, halò ve en el avia de aver un gran eclipse del Sol, y ansi previno a su 
exército, para que dello no  alterado alguna, pues era cosa natural. Lo mesmo cuera Valerio Maximo lib. 8 cap. II de 
Sulpicio, legado de Lucio Paulo, haziendo guerra al Rey de Persia. En nuestros tiempos el valeroso Colon, 
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Cristóvão Colombo sobre uma tribo índia, a qual foi conseguida através de um 

estratagema deste capitão que, sabendo da aproximação de um eclipse lunar, 

com isto assustou os nativos declarando que faria desaparecer o astro. Ainda 

que não seja a passagem gravada no livro e sim uma vitória semelhante obtida 

por Pompeu, esta com um eclipse solar, é possível que o pintor ou o 

encomendante quisessem adaptar o motivo à passagem da história de Colombo. 

Aliás, nenhum destes emblemas é referente directo das peças que se lhes 

associam, mas poderão ser inspiradores destas criações. No prato, a área 

branca sobre a cabeça das figuras, onde voa um bando de aves e se observa 

uma massa de nuvens densas, poderá ter sido a forma como o pintor procurou 

resolver a difícil representação de um eclipse lunar.  

 

     
Fot. 55. Prato com alegoria a batalha de Cristovão Colombo (?) (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, 

Emblemas morales, Centuria II, Emblema 36 (2). 
Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, Emblemas morales , 1610, fl. 136 

(2). 
 
Neste riquíssimo livro de símbolos e alegorias outros se poderiam encontrar, 

mas não podemos, ao presente, afirmar estarmos perante objectos criados de 

modo intencional a partir das ideias nele representadas. O mundo cultural que 

                                                                                                                                                 

conquistando una Provincia en indios de gende barbara e indomita los truxo a su devociõ y se le sugetaron, solo con 
embiarles a amenaçar que no se les rindiendo luego prenderia a la luna su Dios, y la atormentaria y como ellos vieron 
q. en la siguiente noche perdio su luz, creyendo lo que este capitan les avia enbiado a dezir, se le rindierõ y admitierõ 
por Señor y governador, ignorando esto Nicias Capitan general de los Atenienses le sucedio lo que cuenta Plinio lib. 2 
cap. 12. El mote es de Virgílio libro 1, Enci. Res Animos Incognita Turbat”. Cf. COVARRUBIAS Y OROZCO, 1610, fl. 
136-136v. 
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viu nascer a faiança lisboeta era pleno de uma iconologia complexa, adaptada 

às circunstâncias e com diferentes camadas de significado, de acordo com o 

observador e a intenção do seu criador. Assim, é muito provável que alguns 

destes temas fossem de facto criados com um propósito muito definido. Mesmo 

temas dos quais há muitos exemplares reproduzidos na faiança da época e que 

hoje passam despercebidos poderiam ter uma lógica própria nesse contexto. Um 

exemplo é a recorrente presença de corujas ou mochos, entre outros animais, 

pintados no covo de pratos (cf. Fot. 56.1). Observando os Emblemas morales de 

Covarrubias encontramos uma gravura onde a coruja ou mocho surge com o 

mote In nocte consilium traduzido em linguagem popular como “A noite é boa 

conselheira”125 (cf. Fot. 56.2). Esta imagem, que de acordo com o autor é a 

representação do militar sábio, poderia ser reconhecida – ainda hoje é um 

símbolo universal corrente – e adquirida por consumidores que entendiam o seu 

sentido.  

 
Fot. 56. Prato com alegoria (?), Museu dos Biscainhos, Braga (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, 

Emblemas morales, Centuria III, Emblema 47 (2). 
Fontes: A influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII, 1994, p. 107 (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, 

Sebastián de, Emblemas morales , 1610, fl. 147 (2). 
 
 

                                                 
125 Centúria III, Emblema 47: “Empresa militar muy apropriada De un gran Capitan es la Chiveta O Lechuza, a Minerva 
cõsagrada, Por ser noturna, tacita, y secreta: La escura noche es aparejada Para tomar acuerdo en lo q. aprieta, Y 
para acometer con fuerte pecho, Qualquier heroyco, y valeroso hecho”. Cf. COVARRUBIAS Y OROZCO, 1610, fl. 
147. 
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Outras representações, algumas menos comuns como o porco-espinho ou o 

urso poderiam, também, encontrar em livros como os Emblemas morales uma 

lógica específica e correspondência a propósitos definidos. O primeiro, do qual 

conhecemos, entre outros, uma representação numa salva recuperada nas 

escavações de Santa Clara-a-Velha (cf. Fot. 57.1), surge no livro de Covarrubias 

como uma imagem de hospitalidade126 (cf. Fot. 57.2). Não deixa de ser curioso que 

na explicação da gravura se refira que o ouriço, após se alimentar de medronhos 

leva os que deitou no solo para sua casa, para mais tarde se alimentar. Na 

salva, todos os elementos da gravura estão presentes, como o arbusto com 

frutos redondos dos quais um é empurrado pelo ouriço, com o focinho. O tema 

parte de um provérbio espanhol “En casa del abad, comer e levar” e o facto de 

ter sido escolhida esta representação para decorar uma salva, peça utilizada 

para apresentar um alimento ou objecto a um visitante, parece demasiado 

coerente para ter ocorrido de modo fortuito. Tal como em alguns dos exemplos 

anteriores, a escolha dos motivos que decoram as peças de faiança seiscentista 

de Lisboa deverão, em muitos casos, ter uma lógica própria e um propósito 

específico, que poderiam ser confirmados com o conhecimento da sua 

proveniência e o propósito da utilização do objecto onde o tema foi empregue. 

 

                                                 
126 Centúria I Emblema 39: “Usose un tiempo, dar al combidado Algunos regalitos, que llevasse A su casa, despues de 
aver cenado, Para que dellos otro dia gozasse: Esta costumbre, dizen q. ha quedado, En casa del Abad, porque 
constasse, Que dá su mesa oy de buena gana, Y que lleven tambien para mañana. Las haziendas de los clerigos son 
bienes de los pobres, y ansi acudé todos à ellos en sus necessidades, merced grande q. Dios les haze, pues los 
embia en su nombre, y el recibe lo que les dan. Mal cumplirá cõ esta obligacion, los que gastan los bienes 
ecclesiasticos en cosas profanas, sin acordarse averselos dado Dios, no como a Señores de ellos, sino como à 
dispensadores, y distribudores fieles. Quis est iste, et laudabimus cum. La figura es un herizo, q. despues de averse 
hartado de madroños, se rebuelca sobre los que ha derrocado en el suelo, y los lleva clavados en sus puas, con el 
mote. Comer, y llevar. Tomado del proverbio vulgar, en casa del Abad, &c.”. Cf. COVARRUBIAS Y OROZCO, 1610, fl. 
39-39v. 
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Fot. 57. Salva com alegoria, exumada em Santa Clara-a-Velha, Coimbra (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián 

de, Emblemas morales, Centuria I, Emblema 39 (2). 
Fontes e Autoria: Alexandre Pais (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián, Emblemas morales , 1610, fl. 39 (2). 

 
 

Menos clara na sua transposição do discurso para a imagem pintada sobre um 

prato seiscentista é a representação de um urso – neste caso deveria ser uma 

ursa – pelo que não é tão linear a existência de um sentido simbólico subjacente 

à imagem na cerâmica (cf. Fot. 58.1). O Emblema procura enfatizar a persistência e 

tenacidade na procura de atingir uma produção perfeita, de acordo com a 

qualidade do seu criador127. A imagem na gravura integra, para além do animal, 

uma massa que este lambe e que é a sua cria (cf. Fot. 58.2). No caso do prato 

lisboeta, não possuímos este último elemento podendo a representação 

significar outro assunto, estar mal interpretada ou nem sequer ter um propósito 

definido. No entanto, é de realçar a posição do animal nesta pintura, o qual 

parece inclinado no acto de comer ou de lamber algo.  

 

                                                 
127 Centúria I, Emblema 40: “Despues de aver cõpuesto, y acabado, El parto dulce, del entendimiento, deve ser 
advertido, y remirado, Por mas que satisfaga, y dé contento: Pare la Ossa un vulto mal formado, De carne, y fin 
distinto movimiento, Pero lamiendo algun tiempo procura, Darle su propria Y natural figura. Aquel famoso pintor 
Apeles, despues de aver acabado una tabla, no sabia alçar la mano della, hasta que sus amigos le escondian los 
pinceles, y colores. Convencido dellos, escrevia en un angulo de la tabla, Apeles pingebata pareciendole q. siempre 
avia que enmendar, q. poner, y q. quitar. Qualquiera que ha de sacar a luz alguna obra, limela primero muy biĕ, y 
lamala, imitãdo la Ossa, que à nuestro parecer pare un pedaço de carne cubierto de vascosidad, pero lamiendole, 
viene a descubrir su perfeccion, y los miembros distintos del hijuelo. El mote es de Ovidio lib. II. Metam. Lambendo 
Mater in Artus, Fingit”. Cf. COVARRUBIAS Y OROZCO, 1610, fl. 40-40v. 
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Fot. 58. Prato com alegoria (?) (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Sebastián de, Emblemas morales, Centuria I, 

Emblema 40 (2). 
Fontes: Catálogo de Antiguidades e objectos de Arte, Dinastia leiloeiros, Abril 1969, grav. 28 (1), COVARRUBIAS Y 

OROZCO, Sebastián, Emblemas morales , 1610, fl. 40 (2). 
 
Nestas análises importa ter em conta que muitos destes motivos poderiam ser 

simplesmente decorativos, sem uma intenção subjacente. Esta via de reflexão, 

que deverá ser seguida com cautela, mas nem por isso abandonada, pois 

parece evidente poder descobrir-se uma riqueza insuspeitada na pintura da 

faiança seiscentista lisboeta, deverá ter em conta a numerosa produção literária 

de imagens simbólicas então divulgada na Europa. Se aqui usámos como 

exemplo o livro dos Emblemas morales de Sebastián de Covarrubias, de que 

conhecemos exemplos coevos empregues em painéis de azulejos, importa 

diversificar para outros autores, como Juan de Covarrubias, seu irmão, ou 

mesmo o influente Andrea Alciato, entre outros. Para concluir referiremos, por 

exemplo, que no livro de Emblemas morales de Juan de Covarrubias surge um 

emblema com outro animal, representado de modo recorrente na louça 

portuguesa, o camelo ou dromedário (cf. Fot. 59.2). Aqui a imagem pretende 

representar aqueles que tudo questionam e que conspurcam com as suas 

dúvidas ideias e propósitos puros, tal como este animal suja a água que bebe128. 

                                                 
128 Libro Tercero, Emblema XIII: “Es cosa para ver la diferencia, de ingenios y de estrañas condiciones, que ay 
algunos que pruevã la paciencia, buscando sin proposito questiones, solo el contradezir tienen por sciencia, y contra 
la razon buscan razones, Son como los Camellos (cosa rara) que enturbian al bever el agua clara”. Cf. 
COVARRUBIAS Y OROZCO, Juan, Emblemas morales, Segovia: Juan de la Cuesta, 1589, fl. 127. 
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Se é esse propósito alegórico subjacente à pintura cerâmica ou se a 

representação dos camelos e dromedários é uma referência ao exotismo, não o 

podemos assegurar (cf. Fot. 59.1). O que nos interessou aqui realçar foi a 

possibilidade destes motivos terem subjacentes propósitos mais complexos que 

a mera satisfação de um gosto pelo singular.  

 

 
Fot. 59. Prato com alegoria (?) (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Juan de, Emblemas morales, Libro tercero, 

Emblema XIII (2). 
Autoria e Fontes: Alexandre Pais (1), COVARRUBIAS Y OROZCO, Juan, Emblemas morales , 1589, fl. 127 (2). 

 
Para além desta riquíssima corrente de temas e vias de inspiração importa ainda 

compreender outros referentes que estiveram na base da inspiração de 

numerosos elementos que se encontram na faiança lisboeta de Seiscentos. Se a 

base do Médio e Extremo Oriente já foi aflorada, importa realçar que, neste 

último, outros motivos terão estado presentes, para além da sempre citada 

cultura chinesa. Também o mundo indiano surge, ainda que de modo mais 

discreto e pontual, na cerâmica portuguesa da época. Muitas vezes assinalado 

através de imagens de elefantes que se integram em paisagens (cf. Fot. 60.1) onde 

outros animais, também ocidentais, se destacam (cf. Fot. 60.2). Num jarro que se 

encontra no Kunstgewerbe Museum, na Suécia, uma figura feminina surge 

representada a ser transportada por um elefante (cf. Fot. 60.4). A deficiente 

qualidade da única imagem que dela possuímos não permite identificar a 

indumentária que esta usa, o que nos poderia ajudar a perceber se estamos 

perante a representação de uma mulher ocidental ou indiana. Não sendo a mais 
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evidente das influências, é um facto que a presença da Índia pode ser 

encontrada na louça de Seiscentos (cf. Fot. 60.3 e 5), mas de entre os vários 

elementos assinalados, talvez o que mais se destaca é a figura feminina que 

surge num prato do MNAA (cf. Fot. 60.6). Trajando uma indumentária que parece a 

fusão entre um vestido ocidental e um sari, esta personagem é talvez uma das 

melhores imagens do sincretismo cultural que a pintura cerâmica portuguesa 

imprimiu na sua produção. Ao contrário do que sucedeu com a influência 

chinesa e islamizante nas quais, é muito provável, a louça com estas 

proveniências teve papel preponderante enquanto veículo de transmissão de 

modelos e imagens, os elementos indianos chegaram até aos oleiros 

portugueses através de outros suportes, como os têxteis.  

 

 

 
Fot. 60. Canudo (1) e prato (2) em colecções particulares, pratos no MNAA, inv. 2397 (3) e inv. 2293 (6), jarro no 

Kunstgewerbe Museum, Suécia (4) e prato no Museu Nacional de Machado de Castro, inv. 9554 (5). 
Autoria e Fontes: A influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII, 1994, p. 69 (1), Catálogo de 

antiguidades que faziam parte da colecção Alfredo Guimarães, Soares e Mendonça leiloeiros, Fevereiro 1961, cat. 
152 (2), Alexandre Pais (3, 6), João Pedro Monteiro (5), HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 507 (4). 
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Também a arte do Japão se insinuou de forma subtil na decoração cerâmica 

nacional de Seiscentos, em diversos motivos que pontuam as superfícies das 

peças então produzidas. No entanto, se esta influência é pontual, tal como 

sucede com a da Índia, e, muitas vezes, circunscrita a motivos decorativos, uma 

imagem parece sintetizar o mesmo espírito que é patente na figura feminina do 

prato do MNAA. Trata-se de uma garrafa em colecção particular onde, no bojo, 

numa reserva sobrepujada por outra pontuada por motivos chineses, se 

encontram cinco figuras masculinas com calças tufadas (cf. Fot. 61.1). Entre elas, 

destacam-se um tocador de tambor, um senhor seguido por um servo que 

transporta uma caixa e um homem segurando uma espingarda e que parecem 

saídos de um biombo “namban”, naquele que é o testemunho da visão que os 

japoneses tinham dos portugueses (cf. Fot. 61.2), num sincretismo visual que, mais 

uma vez, dota a superfície cerâmica de uma versatilidade dificilmente atingida 

por outras formas de criação nacional.    

 

  

  
Fot. 61. Garrafa, colecção particular (1) e biombo Namban, período Momoyama, 1593-1602, MNAA, inv. 1638 e 1639 

Mov. (2). 
Autoria e Fontes: A influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII, 1994, p. 78 e João Pedro Monteiro (1), 

Alexandra Curvelo (2), 
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Tal como nos objectos pontuados por elementos de origem indiana, os 

referentes japoneses terão sido outros, que não produções cerâmicas com essa 

origem. Assim, nesta garrafa as figuras foram, com toda a probabilidade, 

inspiradas em objectos de laca, onde os artistas japoneses retratavam a 

estranha imagem daqueles que denominavam os “bárbaros do Sul”.   

 
3.4. Manufacturas e autorias 

Um dos aspectos referenciado de forma recorrente na bibliografia publicada 

sobre cerâmica portuguesa seiscentista é a possibilidade de encontrar analogias 

decorativas que permitam definir autorias. Estas serão de estilo e não nominais, 

pois ao presente não possuímos informações que permitam associar os nomes 

dos oleiros e pintores activos em Lisboa nesse período, com as peças 

conhecidas. Podemos encontrar paralelismos em alguns motivos que nos 

permitem propor a responsabilidade da obra a um mesmo artista. No entanto 

essas afinidades estão muito circunscritas a imagens figurativas. Se dois bustos 

pintados no covo de uma bacia e de um prato, um exumado em Santa Clara-a-

Velha (cf. Fot. 62.1) e o outro de uma colecção particular (cf. Fot. 62.2), poderão parecer 

fruto do trabalho de um mesmo pintor, pouco mais conseguimos extrair desta 

observação que, aliás, poderá não ser consensual. Diferente é, no entanto, o 

que ocorre com dois outros pratos no acervo do MNAA, ambos com uma 

legenda no verso, associada a uma encomendante ou a quem eles se 

destinavam, D. Catarina de Andrade (cf. Fot. 62.3 e 4). Estas peças, para além deste 

nome, possuem dois motivos idênticos pintados junto dessa legenda: um 

macaco deitado e duas aves unidas por uma linha (cf. Fot. 62.5). Apesar de se 

desconhecer o significado destes elementos e de não terem sido registadas 

outras peças com os mesmos, tudo parece indicar que estamos perante um 

mesmo pintor. Se no exemplo anterior a associação de um autor a ambas as 

peças pode ser discutível, aqui esta parece incontestável, aspecto a que acresce 

o modo de desenhar as figuras orientais representadas nestes pratos, alongadas 

e com um formato de cabeça muito particular (cf. Fot. 62.5).  
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Fot. 62. Pratos. Com busto feminino, um deles exumado em Santa Clara-a-Velha (1) e o outro da colecção António 
Capucho, leiloado em 2004 (2), e de “desenho miúdo”, com legenda no verso “D. CNª DE ANDRADE”. MNAA, inv. 

2401 (3 e 5) e inv. 2402 (4). 
Autoria e Fontes: Alexandre Pais (1, 3, 4) e Colecção António Capucho, Palácio do Correio Velho, Julho 2004, cat. 

373, (2). 
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Também têm surgido iniciais ou motivos específicos no tardoz de diversos 

pratos e jarros (cf. Fot. 63.1 a 7), encontrando-se estes, na sua maioria, em colecções 

no estrangeiro e deles daremos notícia no Cap. IV. Uma vez mais não 

conseguimos avançar para lá da inventariação dos motivos, pois mantém-se o 

facto de não conseguirmos associá-los a um pintor em particular, nem mesmo 

sabermos se eles reportam a este ou ao encomendante ou destinatário dos 

objectos. Compostos, em grande parte, por iniciais pintadas, há um exemplo de 

uma marca (?) esgrafitada, acompanhada de uma cruz (cf. Fot. 63.7), mas nada 

garante que não tenha sido aposta em fase posterior e que nada tenha a ver 

com a autoria ou o tempo de manufactura do objecto. Mesmo quando se 

encontram peças diferentes com iniciais semelhantes, na maioria dos casos as 

decorações não nos permitem estabelecer paralelismos que possibilitem 

associar-lhes uma mesma autoria. Isto ocorre, por exemplo, com um prato (cf. Fot. 

63.1) e uma jarra do MNAA (cf. Fot. 63.2), onde ambas apresentam um sinal similar a 

um S. Dificilmente poderemos encontrar algum elemento objectivo em comum, 

pois as peças apresentam decorações tão diversas que não facultam o 

reconhecimento de afinidades seguras entre ambas. 

Apesar de não ser possível, ao presente, ir além do inventário destas letras, um 

aspecto importa realçar o qual poderá vir a ser relevante quando considerarmos 

a produção de Lisboa num quadro mais alargado de produção. Os objectos, 

pratos e jarros, onde surgem estes elementos são de grande qualidade do ponto 

de vista da superfície branca onde se inscreve a decoração a azul de cobalto. 

Trata-se de peças que poderiam passar, para um observador menos 

conhecedor, por porcelanas, e mesmo a pintura que preenche a face nobre, no 

caso dos pratos, é de grande minúcia e qualidade, com subtis transições de cor 

na pintura dos motivos. Poderemos estar perante peças de excepção que se 

assinalaram colocando-lhes um elemento de criação ou de carácter possessório, 

mas de qualquer forma esta interpretação não explica porque, noutros objectos 

também excepcionais, esta prática não foi também seguida.  
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Fot. 63. Pratos e jarra com marcas (?) no verso. MNAA, inv. 331 (1), inv. 349 (2), inv. 2396 (3), inv. 92 (7), colecção 

particular (4), Museum fur Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1925,2 (5), inv. 1963,4 (6). 
Autoria: Alexandre Pais. 

 
Particularmente interessante é o caso de três pratos onde, no tardoz, surgem 

vários caracteres dispostos de formas diversas entre si, mas com a 

particularidade de parecer terem sido pintados pelo mesmo artista (cf. Fot. 64.1 a 3). 

Poderíamos comparar este sinal ao actual $, ainda que seja referido, por vezes, 

como uma imitação de caracteres chineses, talvez numerais. O que importa 

realçar é a qualidade excepcional dos objectos onde estes motivos surgem. 

Preenchidos de modo profuso, num gosto quase miniatural de motivos que 

denotam por parte do pintor um horror vacui, as peças enunciam três tipos de 

5 

6 
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referentes diversos. Uma via “islamizante” (cf. Fot. 64.1) – ainda que com um 

apontamento de carácter chinês –, uma proposta de carácter mais ocidental e 

significado obscuro, pela presença de uma figura feminina ladeada por duas 

colunas, uma das quais com um escudo circunscrevendo um barco (cf. Fot. 64.2), e 

uma cópia convincente de uma porcelana kraak (cf. Fot. 64.3). Apesar de ser 

evidente tratarem-se de obras de um excelente pintor, não conseguimos 

estabelecer entre elas afinidades, para além do facto de todas demonstrarem 

um gosto pelo detalhe e pelas superfícies muito preenchidas. 

   

 

   
 

Fot. 64. Pratos, com marcas semelhantes no verso. Colecções particulares, (1, 2), MNAA, inv. 6201 (3). 
Fontes e Autoria: Alexandre Pais (1, 3), IX Bienal de Antiguidades, Cordoaria Nacional, Abril 2011, p. 57(2). 
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Um processo de identificação de olarias / oleiros proposto pela primeira vez por 

Joaquim de Vasconcelos em 1909129 e que tem persistido no espírito dos 

coleccionadores de faiança seiscentista, mas sem que se tenha ainda avançado 

para além deste enunciado, é a sistematização dos motivos presentes no tardoz 

dos pratos então produzidos. Ainda que aceites como estilizações dos 

elementos que se encontram também no verso das porcelanas orientais, mas 

em Lisboa tratados de forma mais ou menos gráfica, este ceramógrafo trouxe, 

com a sua ideia, que uma observação mais cuidadosa destes elementos e a sua 

comparação com as decorações na face nobre dos pratos poderá levar à 

definição de famílias autorais, ajudando talvez a clarificar pintores e períodos 

determinados. Nessa obra, o catálogo da colecção A. M. Cabral, do Porto, 

Vasconcelos publicou 9 desenhos das variantes encontradas na sua pesquisa 

do tema, proposta que até hoje não teve grande continuidade130 (cf. Fot. 65). Ainda 

que este levantamento se mantenha actual têm surgido novos modelos 

decorativos no tardoz de pratos, aspecto que exige um levantamento sistemático 

com vista a consolidar todas as variantes possíveis. Estas poderão, de facto, 

indiciar espaços produtivos, mas importa referir que alguns destes elementos 

surgem em peças muito diversificadas, o que talvez impossibilite uma conclusão 

definitiva. No entanto, enquanto não se proceder a uma exaustiva recolha de 

imagens de faianças seiscentistas, não é possível avançar nesta via.  

 

  
Fot. 65. Desenhos, com motivos diferentes no verso. 

Fonte: VASCONCELOS, Joaquim de, Catálogo da Cerâmica Portuguesa - Antiga Colecção de A. M. Cabral, Porto: 
Museu Municipal, 1909, anexo 9. 

 

                                                 
129 Cf. VASCONCELOS, Joaquim de, Catálogo da Cerâmica Portuguesa - Antiga Colecção de A. M. Cabral. Porto: 
Museu Municipal, 1909. 
130 Cf. VASCONCELOS, 1909, Anexo 9. 
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Procuramos, ainda, seguir outro caminho que talvez, com o tempo e meios 

próprios, permitirá uma possível identificação de criadores das peças de faiança 

seiscentista lisboeta. Em simultâneo com o trabalho de inventariação e fotografia 

dos objectos que integram algumas colecções nacionais e estrangeiras 

procedeu-se, no desenvolvimento desta reflexão, sempre que possível, à 

recolha dos seus perfis131. Procurou-se com isto seguir uma metodologia 

empregue de forma corrente por arqueólogos, mas o nosso objectivo, mais do 

que definir a morfologia correcta do objecto, relacionava-se com uma ideia 

veiculada, em 1927, por Emanuel Ribeiro132. No seu texto Anatomia da cerâmica 

portuguesa, o autor considerava que não só a forma dos objectos pode ser um 

precioso condutor cronológico, mas que há uma proporção constante entre 

peças de igual procedência – ou seja do mesmo autor – o que “parece indicar-

nos que os oleiros usam sem o saber, uma escala fixa de harmonia”133. Esta 

ideia foi-nos confirmada há uns anos por um grupo de investigadores ligados à 

recolha de objectos de olaria e, em período mais recente, por um importante 

barrista português, Delfim Manuel134.  

Se poderemos estar perante um método de identificação morfológica de autorias 

– ainda que não permita fazer corresponder-lhes nomes de autores – interessa 

ressalvar um aspecto. É muito provável que os oleiros responsáveis pela 

manufactura dos objectos não fossem os criadores das decorações que estes 

apresentam. Ainda que, por enquanto, não seja possível provar esta ideia, tudo 

parece indicar a existência de especialidades no tecido produtivo da cerâmica 

nacional. Assim, alguns oficiais executariam as peças e após o seu 

                                                 
131 Para a concretização deste trabalho empregámos um perfilómetro de plástico que, não sendo tão rigoroso quanto 
os de dentes metálicos, garantia a integridade da superfície vítrea dos objectos conservados nos museus e colecções 
particulares. Agradecemos a Isabel Tissot a indicação deste material que tornou possível a concretização desta parte 
do projecto. Os resultados obtidos e transferidos para papel quadriculado serão associados às imagens das peças 
inventariadas. 
132 Cf. RIBEIRO, Emanuel, Anatomia da cerâmica portuguesa, Coimbra, Imprensa da Universidade, 1927, (Subsídios 
para a História da Arte Portuguesa, 6). 
133 Nela o autor procura encontrar uma relação com o ritmo musical do trabalho de olaria. Cf. RIBEIRO, 1927, p. 32. 
Na sequência da ideia de uma constante na proporção dos objectos manufacturados por um mesmo autor, 
procurámos recolher os perfis dos objectos inventariados para a presente reflexão. 
134 Do grupo referenciado não conservámos os nomes, mas Delfim Manuel, coordenador da Confraria do Caco, a 
única associação dedicada ao estudo e recolha de peças de escultura cerâmica popular, é um dos mais importantes 
modeladores nacionais de barro tradicional e dos mais experientes conhecedores dos oleiros do País. Agradecemos-
lhe as suas informações e ideias que consolidaram esta componente da nossa reflexão. 
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enchacotamento – ou seja, cozedura – estas eram adquiridas ou, talvez, 

decoradas na mesma olaria por pintores especializados, provavelmente para 

corresponder a encomendas específicas. Essa prática foi registada para finais 

do século XVIII e inícios do XIX nas grandes fábricas nacionais, como a Real 

Fábrica de Louça, ao Rato135. Aí era possível adquirir objectos em barro cozido, 

alguns de formas requintadas, decorando-os noutros locais. Por vezes, com 

nítidas deficiências de revestimento vítreo ou cromático, estes aspectos têm 

levado a alguns mitos no que respeita às supostas oscilações qualitativas desta 

unidade fabril. Assim, os resultados que esta metodologia de investigação 

poderá fornecer devem ser testados com alguma cautela, pois a variação 

decorativa em peças de morfologia similar poderá não indiciar uma versatilidade 

do pintor, mas diferentes autores a trabalhar em objectos saídos de uma mesma 

olaria. Também a ideia de estarmos perante uma unidade com um número 

variado de pintores, deve ser encarada com prudência, pelo mesmo motivo.  

Apesar de todas estas condicionantes, este pode ser um importante método de 

agrupamento de objectos e, no limite – um dia com grande número de peças 

classificadas quanto à morfologia e respectiva escala –, indicar-nos um número 

aproximado de indivíduos ocupados na execução destes objectos.  

 

A observação de alguns destes perfis permite-nos perceber de imediato as 

especificidades entre eles, as diferentes espessuras, as variações na dimensão 

e inclinação das abas, os diferentes tipos de contorno dos covos (cf. Fot. 66). Estas 

características são indícios seguros da individualidade de cada um dos seus 

autores e, através delas, será possível definir identidades artísticas, ainda que 

não associar-lhes os respectivos nomes. 

 

                                                 
135 Cf. PAIS, Alexandre Nobre, «João Anastácio Botelho de Almeida, 1780-1816», Real Fábrica de Louça, ao Rato, 
Lisboa: Instituto Português de Museus, 2003, p. 308-321. 
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Fot. 66. Perfis de diversos pratos do MNAA. De baixo para cima, MNAA inv. 94; inv. 2157, inv. 2398, inv. 311 e inv. 
6193. 

Autoria: Alexandre Pais, tratamento final Margarida Pais, digitalização Margarida Cavaco e Carlos Marques. 
 
Esta via de investigação não pode ainda prosseguir para além da inventariação 

dos perfis dos objectos136, isto porque para analisar semelhanças entre os 

diferentes desenhos é necessário um trabalho moroso de comparação, passível 

de erros se feito sem os meios adequados137. Para agilizar o processo estamos 

a desenvolver contactos com vista à criação de um programa informático138 que 

permita, uma vez alimentado com os perfis das peças de faiança seiscentista – 

quer os que desenhámos no decorrer do presente trabalho, quer todos os que 

se encontram em publicações de arqueologia – poderá ajudar a estabelecer de 

forma rápida e rigorosa as grandes famílias de objectos (cf. Fot. 67).  

 

                                                 
136 Recolhemos os perfis de praticamente todos os objectos que conseguimos inventariar, mas esse trabalho por não 
ter ainda sido objecto de reflexão não será aqui apresentado. Iremos prosseguir com a fichagem das imagens e 
associação dos perfis para, futuramente, desenvolvermos essa via de investigação. 
137 Queremos agradecer a Margarida Pais pelo trabalho de preenchimento e contorno dos desenhos e a Margarida 
Cavaco e Carlos Marques a digitalização e organização destes com as peças a que reportam. Cada digitalização é 
acompanhada de uma escala que indica a dimensão real dos objectos Estes dados poderão, um dia, confirmar se a 
alteração de dimensões mantém, de facto, as proporções nas peças executadas por um mesmo oleiro.  
138 Por se tratar de um processo ainda em negociação não podemos referir a entidade ou o responsável que se está a 
debruçar neste projecto-piloto que, a concretizar-se e permitindo os resultados que esperamos, poderá ser uma 
importante mais-valia no conhecimento das grandes famílias de manufactura de cerâmica. Em última análise e a 
médio prazo, este será um meio seguro de despistagem de falsificações ao detectar perfis que não se enquadram nos 
conjuntos identificados.  
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Fot. 67. Perfis e fotografias de diversas peças do Museum fur Kunst und Gewerbe, Hamburgo. De baixo para cima, 

inv. 1881.232; inv. 1882.14 e inv. 1929.2. 
Autoria: Alexandre Pais, tratamento final Margarida Pais, digitalização Margarida Cavaco e Carlos Marques. 

 
Deste modo, ainda que sem estabelecermos de forma directa uma relação entre 

os nomes dos indivíduos activos em Lisboa no século XVII e as peças que 

chegaram aos nossos dias, podemos perceber melhor estes conjuntos. Com 

esses resultados, associando-lhes as análises laboratoriais das chacotas e o 

estudo dos materiais exumados na cidade, será possível estabelecer para as 

duas principais áreas de manufactura – Anjos e Santos-o-Velho – o volume de 

peças inventariadas, garantindo, deste modo, a percepção de qual destes 

bairros saiu maior número e diversidade qualitativa de objectos. 
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CAPITULO IV 

A diáspora da faiança 

 “Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tam caro a China” 

João Baptista Lavanha, 1619  
 

Uma das possibilidades abertas à investigação da manufactura seiscentista de 

faiança em Lisboa é o recurso aos resultados arqueológicos efectuados na 

cidade. Através da sistematização das descobertas que têm vindo a ocorrer um 

pouco por todo o solo da capital poderá vir a conhecer-se, de modo mais 

estruturado, o que se produziu e onde foi criado grande parte do que 

conhecemos hoje de cerâmica da época. Apesar da grande riqueza de materiais 

exumados, pouco se tem publicado ou reflectido acerca destas descobertas, 

muitas vezes circunscritas a círculos restritos ou perdidas em depósitos de 

materiais que ninguém estuda. Este trabalho deverá alargar-se ao que se vai 

conhecendo um pouco por todo o país, pois numerosas formas – até agora 

desconhecidas – e decorações invulgares têm sido devolvidas ao nosso olhar. 

Em simultâneo, trabalhos arqueológicos efectuados em numerosos pontos do 

globo têm permitido dar a conhecer material cerâmico de origem portuguesa, 

aspecto que tem suscitado um crescente interesse por parte de investigadores 

estrangeiros, por esta manufactura. Estes materiais têm, por vezes, cronologias 

definidas, que ajudam a sistematizar produções e levam-nos a equacionar o 

alcance, até recentemente ignorado, que a faiança lisboeta teve no quadro 

comercial e de trocas do século XVII.  

 

* 

 

4.1. A FAIANÇA DO SÉCULO XVII E A ARQUEOLOGIA EM LISBOA 

A experiência arqueológica é fundamental para o conhecimento da faiança 

seiscentista que se produziu nas olarias da capital. Na ausência de fornos ou 

caqueiros identificados e escavados em Lisboa1 pouco se tem publicado dos 

                                                 
1 Tânia Casimiro refere uma escavação no Largo de Jesus, junto à Calçada do Combro, em 2005, onde se recolheram 
pedaços da fornalha de um forno que existiria nas proximidades. Foram assinalados diversos tipos de cerâmica: louça 
de barro vermelho comum e faiança – com vestígios de biscoito, trempes e caixas de protecção de cerâmica vidrada 
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achados cerâmicos exumados de modo avulso. Estes não têm merecido grande 

atenção por parte dos arqueólogos e só são mencionados de forma esporádica, 

excepto quando se trata de peças mais completas ou invulgares2. Contudo, uma 

possibilidade pode surgir do estudo das centenas de fragmentos encontrados no 

solo da cidade, fruto de terraplanagens e entulhos, valas ou lixeiras.  

Na sua esmagadora maioria, os indivíduos movem-se no que é denominada 

uma “área de conforto”, uma fronteira geográfica pessoal, cuja amplitude é 

proporcional à sua capacidade/vontade de deslocação. Entre outros aspectos, é 

neste território que cada pessoa procura adquirir os bens de que necessita, 

raramente saindo dessa fronteira individual, salvo se pretende concretizar algum 

objectivo muito específico. Importa relembrar que os oleiros vendiam a louça que 

produziam nas suas oficinas, estando autorizados a comerciá-la, fora desses 

locais, na feira que “se faz no Rossio”3. Outra produção seria conduzida como 

carga para vendas no exterior do País, aspecto a que voltaremos mais tarde 

neste capítulo. Algum desse material ficaria danificado, podendo servir de 

entulho local, o que explicaria o grande número de fragmentos que tendem a 

surgir em escavações efectuadas em algumas zonas da cidade, como a actual 

Baixa. 

                                                                                                                                                 
para a sua produção –, maioritariamente pratos e taças. A proximidade do local com as olarias de Santos pode 
indiciar a presença de um caqueiro e ilustrar o tipo de manufactura aí produzida. Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel, 
Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas (dos finais do século XVI aos inícios do século XVII), Dezembro 2010. 
Dissertação de Doutoramento em História, especialidade de Arqueologia, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade Nova de Lisboa, [texto policopiado], p. 553-555. Ainda que haja outras olarias no local, associando a 
esta informação a recolha de dados efectuada para esta cronologia, sabemos que próximo desse local residia o oleiro 
António Francisco, “Abaixo da porta dos frades de Jesus, Santa Catarina de Monte”, o qual, em 8 de Fevereiro de 
1645, tinha c. 30 anos. Cf. registo 99 da Base de dados de oleiros. Cf. AHPL, Livro 219, Livro dos termos da 
Devassa da Visita à cidade de Lisboa 1645 (o título de capa escrito no livro é: Visita do S.or Bispo de Targa desta 
cidade de Lisboa do anno de 645), f. 88v. 
2 Não pretendemos aqui alargar a reflexão aos trabalhos arqueológicos, muitos deles de grande importância, que têm 
vindo a ser feitos um pouco por todo o País. O espólio cerâmico exumado fora de Lisboa interessa-nos do ponto de 
vista do gosto e das morfologias apresentadas, mas a recolha destes dados alargaria de modo exponencial a reflexão 
que nos propomos levar a cabo. O mesmo ocorre com a bibliografia referente ao tema. Apesar de termos recolhido 
grande número de trabalhos respeitantes a resultados arqueológicos fora de Lisboa, mas onde foi encontrado material 
produzido na capital, decidimos aqui, mais do que elencar o que se conhece, propor uma nova ferramenta de reflexão. 
3 “à terça-feira, o Rossio era a feira. Na «de Medina não se vende dia por dia tanto». O movimento maior era de 
Setembro a Abril, devido às novidades recolhidas, ao aperto do Inverno, às festas do Natal e da Páscoa e à partida 
das naus para a Índia”. Cf. COELHO, António Borges, Ruas e gentes na Lisboa Quinhentista. Lisboa: Editorial 
Caminho, 2006, p. 37. 
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A nossa proposta parte do registo fotográfico do espólio cerâmico recolhido em 

algumas prospecções efectuadas nos bairros históricos da capital, 

independentemente do seu contexto arqueológico. A criação de uma base de 

imagens dos materiais exumados, assinalando os locais de recolha e 

associando-lhes informações relativas a olarias entretanto identificadas, poderá 

contribuir para uma definição mais rigorosa de aspectos relacionados com a 

manufactura de faiança em Lisboa. Com esta ferramenta é provável que se 

possam definir áreas de consumo onde predominam – quando comparados com 

o resto da cidade – vestígios de tipos decorativos específicos ao que era feito 

nas áreas dominantes das olarias lisboetas – Anjos e Santos – e compreender 

melhor os mecanismos de consumo, gosto e um perfil geral das clientelas.   

 

Vários cenários podem surgir, de acordo com as possibilidades relacionadas 

com os locais de recolha dos fragmentos cerâmicos. O que se segue pretende 

ilustrar algumas hipóteses de trabalho do que poderá resultar um estudo mais 

alargado e sistematizado. Para o efeito partimos do registo de numerosos 

fragmentos cerâmicos4 recolhidos pela empresa ERA–Arqueologia S.A.5 em 

vários pontos da cidade, localizando as áreas de exumação no mapa de Lisboa. 

A partir daí procurámos interpretar os resultados obtidos, tendo sempre em 

conta que o material inventariado não permite quaisquer conclusões seguras, 

antes possibilidades interpretativas que devem ser alicerçadas numa recolha 

mais vasta e diversificada.  

 

A descoberta de fragmentos de faiança em áreas onde a actividade das olarias 

está circunscrita a uma ou duas unidades, pode ser um precioso indicador do 

tipo de produção aí efectuado. Importa, no entanto, não esquecer que a rede de 

distribuição deste material poderia fazer deslocar objectos de outros locais, pelo 

                                                 
4 As imagens que apresentamos são uma parte dos materiais a que acedemos relativos aos locais referenciados, mas 
correspondem aos tipos mais significativos ou aos elementos excepcionais encontrados. 
5 Queremos agradecer ao responsável da ERA–Arqueologia S.A., António Valera, e aos arqueólogos Marina Pinto, 
Alexandre Gonçalves, Sandra Cavaco e Iola Filipe todo o auxílio e disponibilidade que nos concederam. 
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que os achados, quando em número reduzido, não podem assumir demasiada 

relevância. 

 
Fot. 68. Mapa de escavações arqueológicas efectuadas em Lisboa: A1 - Rua de S. Bento [mapa 34-35]; A2 - Rua do 

Monte Olivete [mapa 35]; A3 - Rua Manuel Bernardes [antiga Rua da Madre de Deus] [mapa 34]; L – Palácio dos 
Alagoas [Rua da Escola Politécnica, Largo de São Mamede] (Proj. 63607) [mapa 26]. Louça de uso (1), motivos de 

“contas” (2) e decorações seriadas (3). Autoria: Joana Campelo e Alexandre Pais. 
 
O número de materiais recolhidos nesta zona de Lisboa (cf. Fot. 68, Mapa 5. Escavações 

arqueológicas) não permite de forma clara grandes conclusões, sendo estas 

faianças, na sua maioria de produção tardia, associada ao final do século XVII, 

na transição para o século XVIII, pela presença dos contornos a púrpura de 

manganês, de pintura seriada, onde sobressai um exemplar do tipo “contas”. 

Entre estes surgem também elementos de louça de uso, onde se observam 

motivos simples. Sabemos terem estado activas nestas imediações duas olarias6 

(cf. Anexo 3 - 3. Mapa de distribuição dos oleiros na 2ª metade do século XVII). Caso a recolha fosse 
                                                 
6 São elas a do oficial de oleiro Francisco Luís (cf. registo 197 da Base de dados de oleiros), nascido c. 1623 e 
activo em 1673, e a do oleiro de azulejos Manuel Ferreira, act. entre 1684 e 1693 (cf. registo 302 da Base de dados 
de oleiros). 
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significativa e coerente, poderia conduzir-nos a considerar serem estes materiais 

procedentes de alguma destas manufacturas. Se considerarmos um espectro 

comercial mais alargado, nas áreas de produção poderiam ser incluídas as 

olarias de Santos, por se encontrarem mais perto e por aí terem sido 

encontrados materiais similares. Importa também lembrar que a realização da 

feira semanal no Rossio permitia às populações, residentes nestes bairros, a 

aquisição de cerâmicas produzidas em áreas mais longínquas da capital.  

 

Por vezes, a cerâmica encontrada no âmbito de escavações surge em áreas 

onde não há registo de olarias (cf. Fot. 69, Mapa 6. Escavações arqueológicas). Assim, esse 

material estará associado a hábitos de consumo ou, no caso da área do Rossio 

ao Terreiro do Paço, ao resultado do comércio efectuado no local.  

 
Fot. 69. Mapa de escavações arqueológicas efectuadas em Lisboa: B1 – Rua de o Século, frente ao tribunal [mapa 
42]; B2 – Rua do Arsenal [mapa 51]; B3 – Rua Nova da Trindade [mapa 42-43]; B4 – Rua Bernardino Costa [antiga 

Rua do Corpo Santo] [mapa 50]; B5 – Rua de São Paulo [mapa 50]; B6 – Praça de D. Luís I [antigo Cais da Moeda?] 
[mapa 50]; B7 – Rua do Instituto D. Amélia [antiga Ribeira Nova, Boqueirão da Ribeira Nova] [mapa 50]; B8 – Praça 
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do Duque da Terceira [antiga Praça dos Remulares] [mapa 50]. Fragmentos com motivos de “rendas” (1), “contas” (2) 
e “enrolamentos de acanto” (3) e de louça malegueira (4). Autoria: Joana Campelo e Alexandre Pais. 

 
Os materiais recolhidos nas áreas próximas do rio não divergem muito do que se 

observou no quadro anterior. São faianças de tipo malegueiro, algumas com 

decorações dos tipos “rendas”, “contas” e “enrolamentos de acanto”, na sua 

maioria com contorno a púrpura de manganês. Tais materiais remetem para 

objectos pouco sofisticados, de decoração corrente e produção tardia. Estes 

motivos encontram-se com regularidades em escavações arqueológicas 

efectuadas em algumas zonas do Brasil, indicando um comércio florescente 

deste tipo de manufacturas. 

 

Numa das principais áreas de produção cerâmica de Lisboa – Anjos – é comum, 

em qualquer escavação arqueológica, mesmo quando superficial, exumar 

grande número de fragmentos de louças de barro e de faiança (cf. Fot. 70, Mapa 7. 

Escavações arqueológicas). 

 
Fot. 70. Mapa de escavações arqueológicas efectuadas em Lisboa: D1 – Pátio de Santos [antigo Beco das 

Salgadeiras?] [mapa 28]; D2 - Rua do Cardal de São José [antiga Rua do Cardal] [mapa 27]; D3 – Rua da Caridade 
[mapa 27]; D4 - Rua Manuel Bento de Sousa [antiga calçada Nova?] [mapa 28]. Fragmentos de louça malegueira (1), 

por vezes com elementos heráldicos de tipo seriado (2), motivos de “rendas” (3), “contas” (4) e “enrolamentos de 
acanto” (5). Alguns destes com contorno a púrpura de manganês (6). Autoria: Joana Campelo e Alexandre Pais. 
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A esmagadora maioria dos materiais recolhidos no limite Norte desta área da 

cidade compõe-se de exemplares diversos de louças malegueiras, por vezes 

com partes de peças heráldicas de tipo seriado, ainda que surjam, também, 

materiais decorados com motivos de rendas, quer pintadas só a azul, quer com 

contornos a púrpura de manganês. No mesmo registo decorativo, em que foi 

empregue este último óxido na definição linear dos motivos, surgem alguns tipos 

de “contas”, “enrolamentos de acanto” e brasões tipificados.  

À medida que se vai descendo na direcção do centro da cidade parecem ocorrer 

algumas variações, não só nas decorações, mas também na qualidade dos 

materiais exumados (cf. Fot. 71, Mapa 8. Escavações arqueológicas). Apesar de se 

registarem as mesmas louças de tipo malegueiro, assim como fragmentos onde 

o contorno dos motivos é assinalado a manganês – nos quais se detectam 

“rendas” e “aranhões”, estes já da fase seriada dos anos 60 a 90 do século XVII 

– surgem faianças em que o apuro técnico poderia permitir confundi-las com a 

porcelana da China. 
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Fot. 71. Mapa de escavações arqueológicas efectuadas em Lisboa: C1 – Rua da Palma [mapa 36]; C2 – Largo da 
Severa [início da Rua da Guia] [mapa 36]; C3 – Rua da Guia [mapa 36]; C4 – Largo dos Trigueiros [mapa 36]; C5 - 

junto à Viúva Lamego [Largo do Intendente] [mapa 36]; C6 – Calçada de Santo André [mapa 37]; C7 – Beco do 
Alegrete [mapa 36]. Fragmentos de louça malegueira (1), motivos de “aranhões” (2) e “rendas” (3). Produções 

cuidadas de tipo “islamizante” (4) e de inspiração oriental (5), para além do bico canelado de um jarro (6). Autoria: 
Joana Campelo e Alexandre Pais. 

 
Estas deverão corresponder a manufacturas mais antigas e a olaria(s) mais 

sofisticada(s), pois nos motivos decorativos observam-se os temas de referente 

oriental e “islamizante” mais cuidados, para além de objectos de forma, de 

morfologias mais complexas. Estes fragmentos destacam-se pela qualidade dos 

vidrados e dos brancos vagamente anilados da base, para além da tonalidade 

brilhante dos azuis empregues, em contraste com as manufacturas seriadas, 

mais tardias, também assinaladas no local. 

 

Na área principal da feira da capital no período seiscentista, o Rossio e a Praça 

da Figueira, não se registaram materiais relevantes, salvo a presença de 

fragmentos do tipo denominado “Monte Sinai” (cf. Fot. 72, Mapa 9. Escavações 
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arqueológicas). Esta decoração, a azul sobre branco, corresponde a uma fase já 

inicial do século XVIII e está associada a uma produção da área de Santa 

Catarina e Santos. A sua presença nesta zona poderá relacionar-se ou com 

materiais pertencentes a alguma unidade familiar ou resultantes do comércio 

que aí decorria. 

O levantamento sistemático do material cerâmico nestas zonas poderá auxiliar 

no conhecimento das estruturas de venda na Lisboa de Seiscentos, permitindo-

nos perceber o que era aqui comerciado. 

 
Fot. 72. Mapa de escavações arqueológicas efectuadas em Lisboa: F1 – Rua da Saudade nº 2 [mapa 44]; F2 – 

Rossio (proj. 19906) [mapa 43]; F4 – Praça da Figueira (diagonal) [mapa 36-43]. Fragmentos de louça malegueira (1), 
com motivos de “rendas” (2), “contas” (3) e do tipo “Monte Sinai” (4). Autoria: Joana Campelo e Alexandre Pais. 

 
Num registo diverso é o espólio da Rua da Madalena, de todos os que tivemos 

oportunidade de registar o mais rico e variado (cf. Fot. 73, Mapa 10. Escavações 

arqueológicas). Ainda que pareça proveniente de um caqueiro, não há registos de 

olarias nesta zona, mas poderá ser um despejo das feiras ou talvez estejamos 

perante material de algum armazém, com vista a exportação, pela sua 

proximidade com o rio. Este local foi o único – de todos os que tivemos 
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oportunidade de aceder – onde foram assinalados fragmentos de peças 

similares ao que se pode encontrar nos Países Baixos e, em alguns casos, na 

Grã-Bretanha, nas escavações arqueológicas com a presença de peças 

provenientes de Lisboa e datáveis do início do século XVII. São objectos de 

grande qualidade – talvez indiciando um perfil de consumidor mais requintado – 

onde o fundo branco assume um papel preponderante, procurando criar no 

observador a ilusão da porcelana chinesa. Os azuis empregues são claros e 

luminosos e, no geral, é uma produção cuidada do ponto de vista técnico. No 

que diz respeito à decoração, esta não apresenta uma identidade segura, 

assumindo, em alguns casos, um carácter evocativo de cariz orientalizante, 

pouco definido. 

 
Fot. 73. Mapa de escavações arqueológicas efectuadas em Lisboa: F3 – Rua da Madalena [mapa 43]. Fragmentos de 

louça malegueira (1), elementos similares ao que se encontra nos Países Baixos (2), tipos de imitação kraak (3) e 
“islamizantes” (4), motivos de “aranhões” (5) e “rendas” (6). Autoria: Joana Campelo e Alexandre Pais. 
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Também se podem observar fragmentos de peças de grande qualidade onde é 

notório o referente da porcelana kraak, da Dinastia chinesa Ming. Nestas, o 

fundo perde o brilho cintilante branco, tornando-se azulado de modo a fazer 

sobressair a pintura densa de azuis cobalto. Do mesmo tipo, mas com referentes 

de tipo “islamizante”, foram assinalados elementos. Em simultâneo, surgem 

motivos de “aranhões” e “rendas”, quer a azul, quer com contorno a púrpura de 

manganês, este indiciador de uma fase mais tardia da produção lisboeta. De 

período indeterminado são os numerosos fragmentos de louça malegueira, 

destinada ao uso comum e a um maior número de consumidores.  

 

Dentro dos materiais que integravam espaços habitacionais identificados, alguns 

surgem em lixeiras associadas a espaços definidos que, por vezes, 

correspondem a áreas palacianas (cf. Fot. 74, Mapa 11. Escavações arqueológicas).  

Os casos observados apresentam variações, ainda que com alguns elementos 

em comum. Na lixeira do Palácio dos Condes de Murça, os materiais são mais 

cuidados, sendo evidente grande número de fragmentos de “aranhões”, apesar 

destes últimos corresponderem a uma produção mais seriada. Foram 

detectados alguns elementos de “rendas”, mais tardios, com contorno a púrpura 

de manganês. O Palácio Lumiares revelou um espólio mais modesto, na sua 

esmagadora maioria materiais malegueiros, de uso corrente, ainda que tenham 

sido assinalados alguns elementos, poucos, de “aranhões”.  
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Fot. 74. Mapa de escavações arqueológicas efectuadas em Lisboa: J - Palácio Lumiares [Rua de São Pedro de 

Alcântara, 23-37] [mapa 35]; M – Palácio dos Condes de Murça [Rua de Santos-o-Velho, 112] [mapa 49]. Fragmentos 
de louça malegueira (1), motivos de “aranhões” (2) e “rendas” (3). Autoria: Joana Campelo e Alexandre Pais. 

 
A criação de uma base de imagens dos materiais exumados, identificando os 

locais de recolha e associando-lhes informações relativas a olarias entretanto 

identificadas, poderá contribuir para uma definição mais rigorosa de aspectos 

relacionados com a manufactura de faiança em Lisboa. Com esta ferramenta é 

provável que se possam definir áreas de consumo onde predominam – quando 

comparados com o resto da cidade – vestígios de tipos decorativos específicos, 

permitindo-nos uma eventual aproximação aos seus centros de manufactura, 

com destaque para o que era feito nas áreas dominantes das olarias lisboetas – 

Anjos e Santos – e compreender melhor os mecanismos de consumo, gosto e o 

perfil geral das clientelas. Se, por enquanto, estas ideias não podem ainda ser 

consolidadas de forma segura, a arqueologia pode auxiliar-nos de outro modo, 

11 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 1 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 387 

se transferirmos a atenção para o que tem vindo a ser descoberto fora de 

Portugal, um pouco por todo o mundo. 

 
4.2. A FAIANÇA DE LISBOA NO MUNDO

7 

A faiança portuguesa teve, em especial na primeira metade do século XVII, uma 

disseminação alargada nos circuitos comerciais. Este fenómeno deve ser 

objecto de uma reflexão ponderada8, no sentido de perceber como funcionava e 

quem eram os seus intervenientes9, ainda que seja consensual poder associar-

lhe, pelo menos na fase inicial, a diáspora dos judeus portugueses10. O principal 

espaço de circulação na primeira metade do século XVII foi a rota comercial da 

Liga Hanseática e os entrepostos holandeses e ingleses. Ainda que a 

documentação mencione um fluxo de cerâmica de Lisboa destinada ao Brasil, 

na sua maioria para a capitania de São Vicente11 (hoje S. Paulo), grande número 

dos vestígios encontrados, descobertos em escavações de sítios ou na pesquisa 

subaquática de naufrágios, remete para a produção da 2ª metade do século. 

Desta mesma fase do após Restauração, são assinalados numerosos elementos 

descobertos na costa da América do Norte ou mesmo ao longo da costa 

africana, indiciando um importante fenómeno de transferência das áreas de 

influência do Mediterrâneo para o Atlântico a partir dos anos 50 de Seiscentos. 
                                                 
7 Esta reflexão é assumidamente parcelar pela escassa bibliografia publicada nos respectivos países sobre o assunto 
e da qual, muitas vezes, é difícil o acesso ou mesmo desconhecemos a existência. O objectivo é dar uma visão o 
mais abrangente possível da disseminação da faiança de Lisboa, na Europa e nas Américas, para além de alguns 
apontamentos referentes a África. Para o efeito, socorremo-nos de algumas notícias publicadas na internet, 
nomeadamente pelo acesso que estas permitem a imagens destes materiais. 
8 “Frédéric Mauro viu no século XVII uma mudança fundamental na identidade dos agentes que asseguraram as 
relações externas de Portugal, atribuindo-a à intensificação da repressão inquisitorial. Por confronto com o que fora 
norma no século XVI, quando o tráfico de especiarias era controlado por casas comerciais estrangeiras radicadas em 
Portugal, a centúria de Seiscentos assistira à dispersão de comerciantes cristãos-novos pelas praças europeias, 
agarrando de lá os fluxos externos do reino”. Cf. COSTA, Leonor Freire, Império e grupos mercantis entre o Oriente e 
o Atlântico (século XVII), Lisboa: Livros Horizonte, 2002, p. 62. 
9 “Se bem que os mercadores espanhóis, flamengos, alemães e italianos desempenhassem um papel importante 
como financeiros e adjudicatários da Coroa durante os reinados de D. Manuel e de D. João III, nem sempre 
dominaram a economia portuguesa, como por vezes se pensa. Durante a segunda metade do século foram 
gradualmente substituídos pelos seus sócios e concorrentes portugueses, que eram invariavelmente cristãos-novos”. 
Cf. BOXER, C. R., O Império marítimo português, 1415-1825, Lisboa: Edições 70, 1992, p. 319. 
10 “Como se sabe, a maior parte dos Judeus portugueses, após a expulsão decretada em 1496 por D. Manuel, preferiu 
sair do reino. Outros foram esperando, mas com a introdução do Santo Ofício, em 1536, verificaram ser arriscado a 
permanência no território português, fugindo clandestinamente. Os destinos eram diversos, como a Flandres, a 
Holanda, a França, o Norte de África, o Oriente”. Cf. BRAGA, Paulo Drumond, Portugueses no estrangeiro, 
estrangeiros em Portugal, Lisboa: Hugin Editores, 2005, p. 56.  
11 Cf. BRANCANTE, Eldino da Fonseca, O Brasil e a Cerâmica antiga, São Paulo, 1981, p. 257-258. 
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Em simultâneo, as vias comerciais europeias foram sendo abandonadas e hoje 

são poucos os vestígios de faiança deste período, encontradas nos espaços da 

Liga Hanseática ou nos entrepostos holandeses e ingleses. As características 

físicas, decorativas e morfológicas da louça produzida nas duas metades do 

século XVII são também diversas: mais cuidadas e dirigidas a uma clientela 

específica, as dos primeiros 50 anos; mais seriadas e com crescente decréscimo 

de qualidade as da fase seguinte.  

Importa, por isso, elencar as características da produção e os locais a que esta 

se destinava, para tentar compreender melhor o suporte comercial que permitiu 

a sua divulgação. Para esse efeito, socorremo-nos da bibliografia disponível 

relacionada com as descobertas arqueológicas fora de Portugal, onde foi 

encontrada faiança portuguesa. Pontualmente e na falta de bibliografia 

relacionada, serão analisadas peças que se encontram em museus locais e, 

sempre que possível, aquelas que foram leiloadas, salvaguardando o 

desconhecimento que temos da sua origem, anterior à sua integração nestas 

colecções. 

 

4.2.1. Países Baixos 

Os Países Baixos foram um espaço privilegiado de fixação dos judeus 

portugueses desde finais do século XVI12, fruto de uma relação de proximidade 

comercial antiga entre Lisboa e estas regiões13. O papel desempenhado pelos 

portugueses em Antuérpia14, no século XVI e inícios do XVII, esteve patente nas 

suas representações aquando de entradas triunfais que aí se realizaram, 

demonstrando a prosperidade económica e influência deste grupo de residentes 

                                                 
12 “Foi na Holanda que encontraram a paz, a estabilidade, a tolerância e a prosperidade económica mais assinaláveis. 
Desde o estabelecimento da Inquisição, no nosso país, que os judeus portugueses começaram a chegar a Anvers, 
onde seriam bem acolhidos e integrados na rede comercial, que os motivaria sobremaneira. Em 1544 a sua afluência 
à Flandres atingiria tal intensidade que as autoridades ficariam perplexas. (...) Os primeiros exilados portugueses na 
Holanda teriam saído de Portugal em 1593“. Cf. MARTINS, Jorge, Portugal e os judeus – Dos primórdios da 
nacionalidade à legislação pombalina, Lisboa: Nova Vega, 2006, volume I, p. 145. 
13 Entre outros, cf. POST, H. Houewens, «As relações marítimas entre portugueses e holandeses na Idade Média», 
Olissipo, Lisboa, Ano 23, nº 91, (1960), p. 103-114. 
14 “A cidade deve o essencial do seu enorme desenvolvimento aos panos ingleses aos metais da Alta Alemanha e aos 
produtos coloniais. Antuérpia absorve três quartos do comércio total dos Países-Baixos”. Cf. JEANNIN, Pierre, Os 
mercadores do século XVI, Porto: Vertente, 1986, p. 28. 
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estrangeiros15. Esta era uma população culta, na sua maioria composta por 

comerciantes e intelectuais. Nos primeiros anos do século XVII é evidente uma 

atitude mais agressiva por parte da Holanda face às possessões portuguesas no 

Oriente. A criação em 1602 da Companhia das Índias Orientais, (VOC), e, 

talvez, de forma mais explícita, o texto Mare Liberum, publicado em 1608 por 

Huig van Groot (latinizado Grotius), que preconizava o fim do monopólio ibérico 

dos mares, traduzem uma atitude confrontacional com a coroa espanhola e 

portuguesa. A captura de duas caravelas portuguesas em 1602 e 1604, 

carregadas de produtos orientais, entre os quais porcelanas, conduziu ao 

empreendimento de procurar um meio de entrada directa nos espaços de origem 

destas mercadorias. Duarte Gomes Solis refere na sua obra Alegacion en favor 

de la Compañia de la India Oriental, publicada em Lisboa em 1628, que 

“Certamente os holandeses não teriam podido sustentar-se sem as riquíssimas 

presas da coroa de Portugal nem sem elas se lhes levantara o ânimo para armar 

as suas Companhias”16. É muito provável que o incremento dado à manufactura 

de faiança nacional, que então se verificou, tenha decorrido desta perda de 

recursos, obrigando à criação de um produto de substituição, destinado não só 

ao consumo interno, mas também vocacionado para os locais onde, até aí, 

Portugal escoava a porcelana da China17. 

                                                 
15 “Dans les fêtes publiques et autres réjouissances, les Portugais ont toujours pris une partie assez importante. En 
septembre 1594, Philippe II, héritier de Charles V, fit son entrée triomphale à Anvers, comme chef souverain des 
provinces des Pays-Bas (…) En 1594, à l’occasion de l’entrée de l’archiduc Ernest d’Autriche, gouverneur des Pays-
Bas, les Portugais érigèrent un arc triomphal (…) En 1599, les archiducs Albert d’Autriche et Isabelle, fille de Philippe 
II, furent reçus à Anvers comme souverains des Pays-Bas; les Portugais construirent un arc de triomphe (…) A l’entrée 
de Ferdinand d’Autriche, en 1635, on avait érigé dix arcs différents (… ) Les Portugais avaient chargé Louis Nonnius, 
médecin de la ville d’Anvers, de l’exécution de leur arc triomphal (…) devant et derrière cet arc de triomphe, se 
trouvaient deux poteaux portant les armes de Portugal “. Cf. LOPES, Joaquim Mauricio, Les portugais à Anvers au 
XVIème siècle, Anvers: J. E. Buschmann, 1895, p. 13-16.  
16 “E causa lástima pensar em Portugal e Castela que podiam ser os mais ricos reinos do mundo e «vêem-se hoje os 
mais pobres que há em todo ele, sem serem oprimidos por grandes impérios [...] mas por um vassalo seu e da ilha 
mais pequena e de frutos menos substanciais como são os da Holanda”. Cf. SOLIS, Duarte Gomes, Alegacion en 
favor de la Compañia de la India Oriental, Lisboa: Império, 1955, p. 17, in COELHO, António Borges, Clérigos, 
mercadores, «judeus» e fidalgos, Lisboa: Editorial Caminho, 1994 (colecção Questionar a História, II), p. 207. 
17 Dos raros autores que perfilham a ideia de que a faiança em Portugal, com a feição orientalizante que lhe 
associamos, mas que foi criada somente no início do século XVII, como reacção à crescente apropriação por parte 
dos holandeses das rotas marítimas nacionais destacamos Jan Daan van Dam. Cf. DAM, J. D. Van, «Portugese en 
Hollandse faience, commentaar op een catalogus en vier artikelen». In Mededelingen van de Vrienden van de 
Nederlandse Ceramiek. 1991, p. 37. 
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O conhecimento das descobertas de faiança portuguesa nos Países Baixos 

alicerça-se em dois importantes textos, um concentrado no grande espólio 

encontrado em Amesterdão, estudo coordenado por Jan Baart, e o outro, numa 

perspectiva mais abrangente, por Michiel Bartels, que traça um panorama dos 

achados arqueológicos para uma cronologia entre 1525 e 165018. Este último 

analisa materiais encontrados em 12 cidades19: Alkmaar20, Amesterdão, 

Antuérpia21, Deventer, Dordrecht, Enkhuitzen22, Graft e De Rijp, Hoorn, Lisse, 

Vlissingen e Zaandam. Uma das primeiras constatações de Bartels é que o uso 

destes objectos ocorreu – ao contrário do que se pensava até aí – fora do 

contexto doméstico dos judeus sefarditas, tendo sido assinalado “no quotidiano 

de pessoas da nobreza, empresários, mercadores e altos funcionários ao 

serviço da Companhia das Índias Orientais”23. Um outro aspecto, de particular 

interesse, é que nos contextos arqueológicos onde se encontrou faiança 

portuguesa surgiu também produção italiana, preterida a partir de 1610 pelas 

manufacturas portuguesas24. Também parece ter ficado claro que só a partir de 

1620-1630 é que começam a ser assinaladas produções locais holandesas que, 

de forma progressiva, foram ocupando o espaço até aí preenchido pelas 

manufacturas portuguesas e italianas25, nomeadamente após 1660.  

                                                 
18 Cf. BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650): uma análise sócio-económica 
baseada nos achados arqueológicos», Património e Estudos, Lisboa, Instituto Português do Património Arquitectónico, 
nº 5, (2003), p. 70-82. 
19 Em rigor o artigo de Michiel Bartels refere ainda achados em Culemborg, Mechelen e numa embarcação “Scheurrak 
SO 1”, mas estes dizem respeito a terra sigillata, pelo que não integram o âmbito desta reflexão. Cf. BARTELS, 2003, 
p. 82. 
20 O autor refere ter sido encontrado um único fragmento de uma faiança presumivelmente portuguesa, numa fossa 
datada do 2º quartel do século XVII. Não apresenta, no entanto, nenhuma imagem. Cf. BARTELS, 2003, p. 71. 
21 Dos achados em Antuérpia, Michiel Bartels não ilustra nem apresenta as características, referindo apenas 
integrarem uma cronologia de finais do século XVI e do século XVII. Cf. BARTELS, 2003, p. 73. 
22 Relativamente a esta cidade, onde existia uma Câmara da Companhia das Índias Orientais (VOC), o autor refere 
que para a cronologia do primeiro quartel do século XVII foram encontrados diversos fragmentos de peças 
portuguesas, uma das quais com as iniciais PAS. Esta inscrição é similar a 5 objectos descobertos em Amesterdão, 
no entanto, no artigo não são apresentadas quaisquer imagens que permitam estabelecer uma comparação. Cf. 
BARTELS, 2003, p. 75. 
23 Cf. BARTELS, 2003, p. 70. 
24 “No início do século XVII, grande parte deste mercado italiano é absorvido por Lisboa. Os grupos de peças 
desenterradas em Amesterdão permitem seguir facilmente a evolução deste processo. A faiança (desde cerca de 
1610) que se encontrou é na realidade mais de origem portuguesa do que de origem italiana”. Cf. BAART, 2003, p. 
24. 
25 “Distinguem-se pela sua decoração que apresenta diferenças variáveis comparadas com a decoração que, naquela 
época, era típica nos Países Baixos. Os contextos dos achados do período anterior a 1620-1630 caracterizam-se pela 
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O comércio de faiança de Lisboa para os Países Baixos terá ocorrido cerca de 

1595, em simultâneo com o da porcelana da China26, apesar do estado de 

guerra existente entre estes e o Império filipino, não sendo possível recuar os 

vestígios encontrados a uma fase anterior a esta data. Assim, é sabido que as 

relações comerciais prosseguiram, o que permitiu a troca de produções, a qual 

ter-se-á intensificado após a Restauração da Independência portuguesa, em 

1640, mas cessando a partir de 166027 com o incremento da produção de Delft. 

Numa fase inicial, os consumidores de faiança portuguesa seriam os judeus 

sefarditas de origem lusa, disseminando-se o gosto por estes objectos entre os 

abastados mercadores holandeses, instalados junto de áreas portuárias e 

mesmo por populações com posses médias, residentes em Houtgracht e Lange 

Houtstraat28, em Amesterdão (cf. Fot. 75, 1, 2). 

                                                                                                                                                 
presença exclusiva de objectos de faiança portuguesa e italiana. A partir dessa altura, o material passa a incluir 
faiança local holandesa”. Cf. BARTELS, 2003, p. 71. 
26 “Sendo provável que, no período anterior a 1595, uma grande parte da porcelana chinesa tenha entrado nos Países 
Baixos através de Portugal. Terá sido também nesse período que se assistiu à comercialização directa da faiança 
portuguesa”. Cf. BARTELS, 2003, p. 70-71. 
27 “Uma grande quantidade das peças de cerâmica portuguesa que foram encontradas nos Países Baixos datam do 
período entre 1640 e 1650, por razões que se prendem, entre outras, com o facto de em Portugal se ter dado a 
restauração da independência, em 1640. Em Abril de 1641, a República reconheceu esta independência e o comércio 
foi intensificado. Após 1650, as exportações de faiança portuguesa para os Países Baixos estagnaram e por volta de 
1660 cessaram completamente”. BAART, 2003, p. 22. 
28 Os objectos encontrados “nos prédios junto ao rio Amstel e aos canais, com os provenientes de famílias menos 
abastadas, na Korte e Lange Houstraat, levou à conclusão que em ambos os meios existiam famílias que possuíam 
peças deste género”. Cf. BAART, Jan, «Faiança Portuguesa, 1600-1660. Um estudo sobre achados e colecções de 
museus», Portugueses em Amesterdão, 1600-1680. Amsterdão: De Bataafsche Leeuw, 1988, p. 23. 
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Fot. 75. Pratos encontrados no Lange Houtstraat (1), Houtgracht (2), Leprozengracht (3, 4) e Singel (5), Amesterdão. 

Dois deles (2, 3) são considerados por Jan van Dam manufactura local (Cf. DAM, 1991, p. 38). 
Fonte: BART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 29, 28, 30, 31, 32-33. 

 
Os objectos que se podem associar a estes últimos são peças pouco 

características, do ponto de vista decorativo, mas onde o fundo branco assume 

um papel preponderante, a que não será alheio o facto de se pretender simular a 

cobiçada porcelana da China (cf. Fot. 75, 1, 4, 5). Importa também salientar que Jan 

van Dam considera duas das peças com estas características, exumadas na 

Houtgracht e na Leprozengracht, como produção local e não manufactura 

portuguesa (cf. Fot. 75, 2, 3), opinião que partilhamos. Este autor assinala que os 

pratos lisboetas apresentam sempre no bordo da aba vestígios dos suportes, o 

que indicia terem sido cozidos de forma tradicional, viradas com a base para 

cima. Apesar de Jan Baart as referir como portuguesas, elas não possuem estas 

características, tendo os bordos das abas lisos, indiciando uma outra concepção 

de colocação no forno, que estaria de acordo com aquela que é tradicional 

associar-se às produções holandesas29.  

                                                 
29 “Regrettably, Baart makes no comparison between Portuguese faience and the group of Dutch plates of 1620-1650, 
the earliest known of which is dated 1626, and the latest 1630. Yet there is one significant difference that was readily 
discernible in the exhibition: the spur marks of Portuguese faience are always present on the front as obvious breaks in 
the rim, showing that the Portuguese continued to fire their pieces upside down on supports in the old way. If this 
difference had been noted, nº 1 in the catalogue would not have been included any more than nº 3, both certainly 
being Dutch”. Cf. DAM, 1991, p. 38. 

1 2 3 4 

5 
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Outro aspecto que importa salientar é Michiel Bartels considerar que a existência 

de poucos vestígios de faiança portuguesa tem como base factores económicos. 

Não porque estes objectos fossem demasiado dispendiosos, mas porque a sua 

cota de entrada nos portos dos Países Baixos seria reduzida. Assim, é provável 

que este fosse um produto de troca dentro de um sistema de relações pessoais, 

em detrimento de uma actividade exclusivamente comercial30.  

Uma constatação importante e que faz divergir estes vestígios dos materiais 

encontrados em vários espaços da Liga Hanseática, é a ausência de nomes ou 

brasões flamengos ou holandeses inscritos nas peças. Este fenómeno parece 

indicar que a necessidade de marca ostentatória ou de posse dos materiais 

estava circunscrita às famílias portuguesas31, ao contrário do que ocorreu no 

espaço germânico onde encontramos nomes e brasões locais. Surgem, assim, 

peças ostentando heráldica nacional, como o chamado “brasão dos Silva”, o 

mais comum e, quase ousaríamos dizer, omnipresente em numerosos locais 

dentro e fora do território português (cf. Fot. 76).  

  
Fot. 76. Pratos com heráldica portuguesa encontrados em Amesterdão.  

Fonte: BART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 77, 82. 
 

No que respeita às cronologias e materiais encontrados parece haver alguma 

consistência entre os vários locais assinalados. Assim, Amesterdão é o mais 

importante pela quantidade de vestígios e tem assinalado em Waterlooplein, um 

antigo braço de terra entulhado do rio Amstel, cerca de 600 peças em azul sobre 

branco (cf. Fot. 77), com as datas de cota de exumação mais recuadas de c. 1600-
                                                 
30 “Visto que se importavam quantidades limitadas de material português que se destinava a grupos específicos, o 
efeito do embargo económico e do custo não terá tido grande repercussão”. Cf. BARTELS, 2003, p. 79. 
31 “Aparecem os seguintes nomes de famílias judaico-portuguesas ou portuguesas: Pas, Dos Santos, Boina (Bueno), 
Magalhães, Ilhão e Car(doso) ”. BAART, 2003, p. 22. No entanto, foi assinalada uma peça no Westfries Museum, em 
Hoorn, com um brasão claramente associado ao mercado hanseático, provavelmente resultante de uma relação 
familiar ou comercial entre pessoas destas áreas comerciais e dos Países Baixos. A ela voltaremos adiante neste 
capítulo. 
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1610. As cerâmicas portuguesas deixam de ser assinaladas na cronologia 

arqueológica a partir de 1650-177532.  

 

   
Fot. 77. Pratos dos tipos “aranhões” e “islamizantes” encontrados em Amesterdão. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 71 e 72 (1, 2) e BART, 
Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 78-79, 80 (3, 4, 5). 

 
As morfologias encontradas foram, para além dos pratos, o mais comum de 

todos os objectos recolhidos, travessas, taças, fruteiras, jarros, bacios, tigelas e 

chávenas. No entanto, o que parece certo é a existência de características 

específicas nas peças que estariam destinadas a estes territórios, como uma 

paleta que empregava um azul mais claro que o utilizado nas destinadas ao 

mercado interno nacional e ao da Liga Hanseática e, em muitos casos, o 

protagonismo da superfície branca. Para além destes foram descobertas em 

                                                 
32 “A grande maioria dos achados consistia em pratos de média dimensão com um diâmetro entre 18 e 25 cm e uma 
quantidade reduzida de pratos de grande dimensão (travessas). Foi ainda encontrado um pequeno número de 
chávenas e de tigelas decorativas onduladas. No espectro dos achados também se incluem penicos e jarros, bem 
como um número muito reduzido de taças. (...) Nas artérias mais importantes, tais como Zwanenburgwal, junto à 
água, moravam os mercadores mais abastados. As fossas desta zona caracterizavam-se pela presença de porcelana 
chinesa e faiança italiana, mas também pela faiança portuguesa, muitas vezes em maior número, com quinze a vinte 
peças. (...) Alguns pratos apresentam iniciais e brasões com abreviaturas de nomes de família, tais como Pas ou 
Magalhães. A classe média que residia junto ao canal e no início das transversais utilizava regularmente faiança 
portuguesa e, com menor frequência, cerâmica italiana e chinesa. (...) No contexto dos achados do período 1600-
1650, fora da praça Waterlooplein, encontram-se, com alguma regularidade, fragmentos de peças inteiras de faiança 
portuguesa, sendo que a maioria destes elementos não está relacionada com grupos étnicos específicos ”. Cf. 
BARTELS, 2003, p. 72-73 e Cf. BAART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», Faiança 
portuguesa / Portuguese faience 1600-1660, [catálogo], Lisboa, Ministério dos Negócios Estrangeiros; Amsterdam: 
Amsterdams Historisch Museum, 1987, p. 18. 

1 2 

3 4 5 
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documentação local – dois inventários, um de 165133 e outro de 171834 – 

referências à faiança portuguesa. 

O volume de objectos cerâmicos de manufactura lisboeta nesta cidade não é 

surpreendente, se tivermos em conta que a comunidade luso-judaica de 

Amesterdão, a chamada “Jerusalém do Norte”, constituiu uma das principais 

“Nações” da diáspora ibérica35. As escavações dirigidas por Jan Baart, em 

Amsterdão, no bairro outrora conhecido como Vlooyenburg, e que decorreram 

entre 1981 e 1982, permitiram a descoberta de numerosas peças de exportação 

portuguesa – quer de recipientes intactos, quer de fragmentos –, em cujas faces 

ou tardoz surgem nomes portugueses ou luso-judaicos ou ainda abreviaturas 

dos mesmos36. Nestas faianças – tanto quanto sabemos –, não foi encontrado 

nenhum nome holandês. Fica por averiguar se estas pertenciam a judeus lusos 

emigrados na Holanda37, que as terão levado na sua bagagem, ou se as 

mesmas foram importadas a Lisboa. Aceitando a segunda hipótese, importa 

ponderar sobre o conhecimento dos condicionalismos que o estado de guerra, 

então existente entre os Países Baixos e o Império espanhol – que Portugal 

                                                 
33 “Do inventário, de 1651, de Samuel Cardoso, que residia em Vlooyenburch, constam ’20 stucx cannen als potten 
van Portegael oertgemerckt’ (= 20 peças tanto potes como jarros de origem portuguesa)”. BAART, 2003, p. 18. 
34 “No inventário de Abraham Henriques Julião, aliás Diego Diaz del Campo ‘een kist met portugaals aardewerck so 
heel als gebroke ƒ 6, – (= uma caixa com cerâmica portuguesa tanto inteira como partida florins 6, –). Este inventário 
data de 1718. A caixa com cerâmica encontrava-se no sótão, o que torna claro que se tratava, naquela altura, de um 
lote de um recheio de casa fora de uso”. BAART, 2003, p. 18-19. 
35 A diáspora conduziu à criação das chamadas “nações”. “As «nações» dos portugueses desterrados significavam 
certamente comunidades (...) Mas atendendo ao fenómeno da sua dispersão pelos mais diversos lugares de exílio, 
devemos utilizar o plural «nações» – «nações portuguesas», espalhadas pelo mundo (...) No entanto, as «nações» 
possuíam tantas características comuns que, nas palavras de Cecil Roth (História dos Marrranos), «um indivíduo 
podia passar de Hamburgo a Bordéus e daí a Livorno sem sentir uma grande expatriação». (...) «Podia corresponder-
se na mesma língua com a metade do mundo civilizado. A maior parte das famílias importantes era cosmopolita e 
tinha parentes instalados em todos os grandes centros urbanos». A «nação» era a marca da sua diferença, o 
essencial da sua identidade” (...) “Para a comunidade de Judeus ibéricos de Amesterdão convergiram exilados 
portugueses vindos de todas as partes do mundo; nela se concentraram os olhares de todos os que, no século XVII, 
buscavam uma orientação espiritual; ela foi exemplo e modelo de muitas comunidades que nasceram noutras 
paragens (tanto no Ocidente como no Novo Mundo) (...) O selo da «nação» portuguesa de Amesterdão – uma fénix 
renascida das cinzas – simbolizava tudo isso e, ainda, a vontade de vencer todas as adversidades”. Cf. CARVALHO, 
António Carlos, Os judeus do Desterro de Portugal, Lisboa: Quetzal Editores, 1999, p. 36 e 83. 
36 Os exemplos foram publicados no livro Portugueses em Amesterdão 1600-1680, Amsterdam, Bataafsche Leeuw, 
1988. 
37 “Em 1599 havia uma centena de portugueses em Amesterdão (números mais precisos: entre 1598 e 1630, dos 124 
judeus que se casam em Amesterdão, 95 nasceram em Portugal). Na década seguinte esse número tinha passado 
para o dobro ”. CARVALHO, 1999, p. 84. 
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integrou entre 1580 e 1640 – e que terão condicionado a exportação directa 

destes bens, com origem peninsular, para esses territórios38.  

 

As investigações desenvolvidas por Jan Baart foram fundamentais para a 

definição da origem portuguesa de numerosas peças cerâmicas, descobertas 

um pouco por toda a Europa e em colecções nos Estados Unidos. O seu 

trabalho surge na continuidade do que fora levado a cabo por Luís Keil, em 

1938, com um conjunto de peças que integravam as colecções de museus de 

Hamburgo39.  

De entre as numerosas peças e fragmentos encontrados na zona do 

Waterlooplein destacamos algumas, pelo facto de possuírem nomes dos seus 

proprietários, em especial as que reportam a: Dona Mª Ilhão40, D. F. de Mges, 

Violante dos Santos e Dona Refica Boina41 (cf. Fot. 78).  

                                                 
38 “o comércio foi dificultado pela Guerra dos Oitenta Anos (1568-1648). Devido às limitações impostas à liberdade 
religiosa em Portugal, muitos judeus sefarditas, depois de 1595, decidiram partir para o noroeste da Europa, 
acabando muitos deles por se estabelecer em Amesterdão. (…) sendo provável que, no período anterior a 1595, uma 
grande parte da porcelana chinesa tenha entrado nos Países Baixos através de Portugal. Terá sido também nesse 
período que se assistiu à comercialização directa da faiança portuguesa”. Cf. BARTELS, 2003, p. 70-71. 
39 Cf. KEIL, LUÍS, «A Faiança de Hamburg e as suas Analogias com a Cerâmica Portuguesa do Século XVII», Boletim 
da Academia Nacional de Belas-Artes, III, (1938), p. 44-47. 
40 “Sublinhe-se que, em relação ao apelido Ilhão, presente na peça de faiança já referida, se trata de uma família 
muito destacada entre os judeus portugueses de Amesterdão do século XVII”. Cf. MATOS, Manuel Cadafaz de 
SALOMON, Herman Prins, introdução de MENDES, David Franco, REMÉDIOS, J. Mendes, Os judeus portugueses 
em Amesterdão, Monumenta Iudaica Portucalensia – I, Lisboa: Edições Távola Redonda, 1990, p. XXII. 
41 “Não tendo, até ao momento, sido produzida qualquer teoria em relação a esta personagem, estamos em crer que 
ela mais não é do que a esposa de Efreim Bueno (em Latim Bonus: 1599-1655), distinto médico que pôs o seu saber 
ao serviço da comunidade judaico-portuguesa de Amesterdão. (...) Num estudo de 1975, explicou-se o 
desenvolvimento, entre os judeus portugueses de Amesterdão, do nome hebraico-bíblico «Ribca» (=Rebeca) em 
«Refica». Processos inquisitoriais referentes aos judeus portugueses de Amesterdão e do Brasil (Recife do 
Pernambuco) apresentam o aportuguesamento do apelido espanhol «Bueno» em «Boino»”. Cf. MATOS, SALOMON, 
1990, p. XXII. 
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Fot. 78. Pratos encontrados em Amesterdão com identificação de proprietário. 

Fonte: BART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 66-67, 70, 71, 72-73, 75 
 

Estas peças, embora com um denominador comum, os nomes femininos que 

ostentam, têm, no entanto, uma diferença substancial que nos pode indiciar o 

contexto da sua encomenda. Os dois pratos de Dona Mª Ilhão apresentam o 

nome da sua proprietária na face do covo, no interior de um escudo coroado42, 

tratando-se, provavelmente, de objectos de aparato, talvez uma oferta de 

noivado ou casamento, como acontecia com os famosos pratos italianos de 

bellas onde eram representadas figuras femininas identificadas por cartelas. De 

acordo com a tradição esses objectos eram oferecidos por admiradores às 

mulheres nele identificadas, como proposta de noivado, aspecto que poderá 

estar patente, ainda que empregando outra linguagem, nas peças portuguesas. 

O prato onde, numa cartela, surge a legenda D. F. M[a]g[alha]es, deveria 

corresponder a uma senhora, pois o D. deverá significar Dona. Trata-se de uma 

                                                 
42 “Os Judeus ibéricos acreditavam que eram a nobreza do povo de Israel, os mais puros herdeiros das tradições 
religiosas preservadas apesar de todos os exílios – daí que não se pudessem misturar com Judeus de origem incerta. 
Andrés Bernáldez, na sua História dos Reis Católicos, afirma que os judeus espanhóis «tinham presunção de 
soberba, por crer que no mundo não havia melhor gente, nem mais discreta, nem mais honrada (distinta) que eles, 
por serem da linhagem das tribos de Israel (...) Daí, também, a espontânea adopção de brasões e de pedras de 
armas que encontramos nas suas louças familiares ou nos seus cemitérios (o de Ouderkrerk, perto de Amesterdão, é 
um bom exemplo desses costumes aristocráticos), como se essas honrarias lhes fossem naturalmente devidas (...) 
Podemos sempre ver essa utilização livre e generalizada dos brasões como o resultado da conversão forçada em 
1497, durante a qual pelo menos alguns dos baptizados foram feitos com o apadrinhamento dos «neófitos» por parte 
de figuras da nobreza. Ao herdarem apelidos nobres, os novos «cristãos» adoptavam igualmente a respectiva 
heráldica”. Cf. CARVALHO, 1999, p. 27. 
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peça sem particularidades significativas, mas que corresponderá ao mesmo 

princípio que viu surgir os objectos anteriores. Já o prato de Dona Refica Boina é 

diferente no seu propósito, pois o nome surge no tardoz, ou seja, oculto no verso 

da peça, indicando tratar-se de uma marca de propriedade e não de um 

propósito de glorificação da sua proprietária, ainda que na face nobre o tema 

procure assumir um carácter heráldico, com um leão rampante. Uma Rifica 

Bueno Vivas casou, em 1645, com Isaac Bueno e viria a falecer, viúva, em 

166743. Não sabemos se esta era a detentora deste objecto, mas tudo parece 

apontar nesse sentido pois a cronologia de execução seria compatível com a 

data do seu casamento, entre 1645 e a data da sua viuvez, 1660.  

Assumidamente heráldico é o prato de Violante dos Santos, com o nome da sua 

destinatária também no tardoz, mas com um brasão encimado por paquife na 

face do objecto. Este motivo, que parece corresponder a uma heráldica 

fantasista pela presença do caracol e dos chifres do elmo, não tem relação com 

quaisquer brasões portugueses, enquadrando-se melhor no que podemos 

encontrar nas produções para a Liga Hanseática. É provável que, tal como 

ocorreu nas manufacturas destinadas para esta área comercial, estejamos 

perante uma criação fantasiosa associada a alguma característica profissional 

ou pessoal da destinatária do objecto. Outra hipótese poderá ser o facto de 

corresponder a um mote alegórico44, de alguma forma associado a essa mulher. 

Aliás, mais uma vez, esta é uma peça onde o fundo branco tem um papel 

                                                 
43 Nos estudos publicados sobre faiança portuguesa exumada em Amesterdão não encontramos nenhuma menção 
que estabelecesse a relação entre a peça e esta figura, não sendo possível afirmar tratar-se de um objecto destinado 
a esta mulher. Uma pequena biografia foi publicada por Hans Bonke: “Rifica Bueno Vivas casou-se a 8 de Junho de 
1645 com Isaac Bueno. O noivo, que tinha como testemunha o próprio pai, nasceu em Fronteira. A esposa levou um 
dote de 58.500 florins em dinheiro. Rifica ficou a viver no bairro [Vlooyenburg]. Mudou-se para o Zwanenburgwal [os 
fragmentos foram encontrados no Zwanenburgerstraat, 19] ‘junto à cervejaria Den Os’ (nº 27), onde a família do 
marido vivia desde cerca de 1645. (...) Isaac morreu em 1660. Em 1666, a viúva foi testemunha do contrato 
antenupcial de sua meia-irmã Sara; morreu no ano seguinte”. Cf. BONKE, Hans, «Portugueses no Vlooyenburg», 
Portugueses em Amesterdão, 1600-1680. Amsterdão: De Bataafsche Leeuw, 1988, p. 34-35. 
44 No Capítulo IV voltaremos a esta representação pois serão analisadas algumas fontes de inspiração para temas 
presentes na faiança portuguesa seiscentista. De entre estas consta o livro de Sebastian de Covarrubias Orozco, 
Emblemas Morales, publicado em Madrid em 1610 e que teve grande divulgação e influência na cultura visual da 
época, com repercussões na azulejaria e cerâmica nacionais. Um desses emblemas, o número 78 da Centúria II, 
representa um caracol e tem o mote MECVM OMNIA, remetendo para a ideia que o homem pobre pouco receia 
perder, sendo o facto de nada ter a razão da sua liberdade. 
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preponderante e onde a decoração da aba, com as suas estilizações 

orientalizantes, não possui paralelo com outros objectos conhecidos.  

Há, no entanto, mais peças com o nome dos seus proprietários e que surgiram 

no contexto das escavações levadas a cabo em Amesterdão. Um conjunto de 5 

objectos ostentam no tardoz o apelido “Pas”: 2 pratos, um dos quais com bordo 

ondeado, 2 taças e 1 tigela de gomos (cf. Fot. 79). Trata-se de um grupo de peças 

consistente, do ponto de vista decorativo, em que todas as peças integram a 

“família decorativa” denominada “aranhões”.  

  

 
 

Fot. 79. Pratos e taças encontrados em Amesterdão com identificação da família PAS. 
Fonte: BART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 48-49, 50-51, 52-53, 54-55, 56-57 

 
Aqui, a decoração corresponde a uma versão mais seriada destes motivos, sem 

o cuidado e detalhe que se pode observar em algumas peças da mesma família 

decorativa, encontradas um pouco por toda a Europa. 

À época ainda não existia o conceito de serviço, ou seja, a manufactura de 

objectos para uso associados por um denominador comum artístico. Este 

conjunto, no entanto, poderia ser considerado como tal, pela uniformidade 

decorativa que ostenta. Nos pratos, o motivo do covo são aves; nas taças, no 

fundo, uma estilização vegetalista. A peça que se destaca no conjunto é a tigela 

de gomos pois, ainda que os motivos sejam similares às restantes, o predomínio 

do fundo branco distingue-a das restantes.  

Uma outra peça encontrada nestas escavações apresenta o que parece ser um 

brasão. Trata-se de uma taça, com motivos de “aranhões” nas faces exteriores 

e, no interior, um paquife circunscreve um escudo onde se encontra um braço 
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erguendo uma espada e sobre ele a letra N (cf. Fot. 80). Tal como no prato Violante 

dos Santos, este é o tipo de objecto que pode encontrar alguns paralelismos 

com materiais produzidos para a Liga Hanseática. No Victoria & Albert Museum, 

de Londres, um jarro de manufactura lisboeta datado de 1645 apresenta, no 

bojo, um motivo muito similar45 (cf. Fot. 216.1, p. 562).  

 
Fot. 80. Taça encontrada em Amesterdão com motivo heráldico. 

Fonte: BART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 40-41 
 
Fora de Amesterdão, em Deventer, o local mais a leste nos Países Baixos onde 

foi encontrado material cerâmico português, descobriu-se numa fossa com a 

cronologia 1570-1610, um prato de influência oriental, azul sobre branco46. 

Trata-se de um objecto com uma estética menos evidente na louça encontrada 

em Portugal, mas, ao que tudo indica, recorrente na geografia dos Países 

Baixos, em que o branco do fundo assume grande contraste com a decoração 

forte de azul de cobalto (cf. Fot. 81). No verso, pequenos apontamentos florais 

remetem para um tipo de motivos pouco usual na faiança portuguesa. 

 
Fot. 81. Prato encontrado em Deventer. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 74 
 

                                                 
45 Cf. V&A, inv. C91-1951. 
46 “O material português constitui o menor conjunto encontrado de materiais importados. A investigação histórica 
mostra que, por volta de 1600, a Polstraat [local onde foi encontrado o prato de Lisboa] era uma das ruas mais ricas 
de Deventer, acolhendo um grande número de mercadores”. Cf. BARTELS, 2003, p. 74. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 401 

Na mais antiga cidade dos Países Baixos, Dordrecht, numa fossa da Huis 

Scharlaken ou “Casa Escarlate”, foram encontrados dois pratos decorados a 

azul sobre branco, num contexto de c. 1580-1610. Uma das peças integra a 

corrente de influência orientalizante da faiança portuguesa e corresponde ao tipo 

onde o azul assume grande contraste face às áreas a branco; a outra é o que se 

denomina de “estilo islamizante”, uma complexa decoração geometrizante em 

múltiplas reservas que criam um dos mais densos temas presentes na faiança 

de Lisboa (cf. Fot. 82). 

 

 
Fot. 82. Pratos encontrados numa fossa da Huis Scharlaken, Dordrecht. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 75 
 
Este tipo de produção foi também encontrado em Amesterdão, mas aí tratado de 

forma mais seriada, sem a sofisticação do objecto recuperado em Dordrecht. 

Esta é uma pintura de grande minúcia abstracizante, num horror vacui que 

remete para a tradição islâmica e que pode ser observado nas famosas peças 

de brilho metálico ou louça de lustre saídas das oficinas hispânicas dos séculos 

XV e XVI. 

 

Nas duas vilas Graft e De Rijp, situadas entre Alkmaar e Amesterdão, a 

morfologia dos achados foi muito variada47, apresentando diversos deles 

brasões pessoais e também da cidade de Hamburgo, provável indício de 

relações familiares ou comerciais entre pessoas das duas áreas48. As peças que 

Michiel Bartels apresenta no artigo integram dois tipos de influência 

                                                 
47 “Além de pratos foram encontrados um jarro de gargalo estreito, tigelas onduladas, penicos com decoração de 
armas e várias taças”. Cf. BARTELS, 2003, p. 75. 
48 “É notável o achado de pratos com o brasão da cidade de Hamburgo, brasões pessoais e as iniciais de famílias 
portuguesas”. Cf. BARTELS, 2003, p. 75. 
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orientalizante, com decoração a azul sobre branco. Duas pertencem à produção 

mais seriada do tipo “aranhões” (cf. Fot. 83, 3, 4) – uma das quais ostenta um brasão 

que pode ser associado a uma família portuguesa –, as restantes, ainda que de 

feição chinesa, correspondem a um gosto que parece, mais uma vez, destinado 

em especial para os Países Baixos, com poucos exemplos assinalados quer em 

Portugal, quer noutros locais da Europa. São peças onde predominam áreas a 

branco, contrastando com os motivos densos em azul de cobalto (cf. Fot. 83, 1, 2).  

  

 
Fot. 83. Pratos encontrados em Graft (1 e 2) – De Rijp (3 e 4). 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 75 e 76 
 
Os motivos, não sendo abstractos ou puramente decorativos, remetem para uma 

imagem de elementos vegetalistas sem preocupação com referentes reais, 

numa pintura segura, de grande liberdade e densidade cromática. 

Os achados que foram efectuados nestes locais parecem provar que as 

manufacturas lisboetas circulavam fora da órbita das famílias sefarditas ibéricas, 

pois, nestas cidades, surgiram em espaços habitados por população local e em 

quantidades que demonstram o seu uso de modo corrente49. 

 

                                                 
49 Nas escavações levadas a cabo em várias regiões dos Países Baixos, “podem formar-se assim quatro grupos: 
agregados sem exemplares; agregados com um único exemplar; agregados com 5 a 15 exemplares e por fim 
agregados com mais de 15 até cerca de 30 exemplares, números que ultrapassam, quase sempre, os achados das 
importações de porcelana chinesa”. BAART, 2003, p. 20. 

1 

3 4 

2 
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O espólio do Westfries Museum, em Hoorn inclui quatro peças encontradas em 

escavações no porto De Karperkuil, com uma cronologia situada entre 1576 e 

1624 (cf. Fot. 84). Duas são pratos com decoração do tipo “aranhões”, ainda que 

num destes seja notório o destaque dado ao branco do fundo, com os motivos 

decorativos tratados de forma gráfica e menos pictórica do que a que se pode 

associar à manufactura mais seriada destes elementos. Um penico com 

heráldica do condado de Regensburg ou do principado germânico de Minden, as 

chaves cruzadas de São Pedro50, é semelhante a um jarro que se encontra no 

Nationalmuseum de Copenhaga, datado de 164551 (cf. Fot. 216.4, p. 562).  

 

  
Fot. 84. Peças encontradas no porto De Karperkuil, Hoorn. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 71 e 77 
 

                                                 
50 “Minden became a city in the 12th century and was the seat of a bishop, later a prince-bishop. The prince-bishops of 
Minden were very influential and built several fortified towns to protect their lands. The arms of the diocese were the 
two crossed keys of St. Peter, which also became the arms of the city (and cities that were founded by the bishops, like 
Petershagen, Hausberge and Schlüsselburg)”. Cf. http://www.ngw.nl/int/dld/m/minden.htm (consultado em 17|08| 
2009). Acerca de Regensburg cf. http://www.ngw.nl/int/dld/r/regensbu.htm. Esta heráldica surge também noutros 
locais, como Leiden, por exemplo, pelo que a associação de alguns destes brasões a regiões específicas deve ser 
feita com alguma prudência.   
51 Cf. BAUCHE, Ulrich, Lissabon – Hamburg. Fayenceimport für den Norden, Hamburg: Museum für Kunst und 
Gewerbe, 1996, p. 67. 
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O último objecto assinalado em Hoorn aparenta ser uma jarra, destacando-se 

nela, para além dos elementos orientalizantes um requintado e erudito troféu 

composto por instrumentos musicais, de nítida influência italianizante e que pode 

ser encontrada na produção florentina desde o século XVI.  

 

Na “Buitenplaats Rozendaal”, uma casa de campo pertencente ao comendador 

Block, da Companhia das Índias Orientais, e que se localiza em Lisse, próximo 

de Leiden, foi encontrado, entre porcelanas brancas e porcelanas Swatow e 

faianças italianas, um prato de Lisboa, com decoração a azul sobre branco, 

numa fossa com a cronologia situada entre 1624-1641. Trata-se de um objecto 

onde predominam motivos gráficos, de cariz orientalizante, numa estética 

semelhante à que observamos em Graft, Dordrecht, Amesterdão e, de forma 

mais evidente, em Deventer (cf. Fot. 85). 

 
Fot. 85. Prato encontrado na Buitenplaats Rozendaal, Lisse. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 78 
 
A decoração no covo segue um tema decorativo paisagista, de pintura livre e 

sem preocupações realistas, evocando a imagem onírica do mundo oriental. Tal 

como na peça encontrada em Deventer, este prato apresenta uma decoração no 

verso da aba que diverge dos usuais traços ou reservas circulares. Aqui estão 

representadas folhagens e frutos similares aos que é usual surgirem na face dos 

pratos, sendo a sofisticação, no caso do objecto de Lisse, ainda maior pela 

presença de elementos rectangulares que emolduram estas decorações. 
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No que se refere a Vlissingen, de acordo com Michael Bartels pouco se sabe 

dos achados que têm ocorrido nesta cidade, pelo facto das escavações aí 

desenvolvidas não terem seguido um processo sistemático de exumação52. Dos 

objectos encontrados, o autor salienta um prato e uma taça decorados a azul 

sobre branco com motivos de tipo “islamizante”, mas mais seriados, numa 

cronologia de recolha que os permite situar entre 1580 e 1610 (cf. Fot. 86). Esta 

decoração surge com alguma regularidade em escavações realizadas em 

Lisboa, mas também em espaços americanos, e parece corresponder a um tipo 

de manufactura utilitária, destinada a uma clientela mais alargada. 

 

 
Fot. 86. Peças encontradas em Vlissingen. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 78 
 
No Hogedijk, um bairro de construtores e proprietários de estaleiros navais em 

Zaandam, foram encontrados fragmentos de um prato com motivos de 

“aranhões”, a azul sobre branco, tendo no covo uma ave (cf. Fot. 87). Esta 

descoberta foi situada numa cronologia de c. 162553. A pintura sem grandes 

preocupações com a representação permite associar este objecto a uma 

manufactura mais seriada. 

 

                                                 
52 Cf. BARTELS, 2003, p. 78. 
53 O autor refere ainda um segundo prato que poderia, eventualmente, ser português ou holandês, com motivos 
contornados a púrpura de manganês, mas que não possuí as características conhecidas das peças de produção 
nacional. 
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Fot. 87. Prato encontrado em Hogendijk, Zaandam. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 79 
 
As peças exumadas nos Países Baixos surgem referenciadas na bibliografia 

associadas com decoração azul sobre branco, nunca tendo sido referida uma 

paleta mais alargada que integre amarelos, laranjas ou verdes. Outra cor que 

pode ser observada encontra-se numa taça, descoberta em Amesterdão, em 

que os motivos de “rendas”, a azul, surgem contornados a púrpura de 

manganês. Porém, esta é uma peça de manufactura pouco cuidada e destinada 

de forma clara a um uso mais quotidiano (cf. Fot. 88). Não conhecemos imagens de 

outros objectos em que este contorno esteja assinalado, apesar de na 

bibliografia ser referido terem sido encontrados fragmentos com estas 

características. Assim, estes deverão ser raros e sem particularidades 

relevantes. 

 
Fot. 88. Taça com motivo de “rendas” encontrada em Amesterdão. 

Fonte: BART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 85 
 
Para além das peças mencionadas, das quais algumas delas são referidas de 

forma recorrente na bibliografia, podem ser observados em Amesterdão outros 

objectos, alguns deles com morfologias menos comuns, no Joods Historisch 
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Museum (cf. Fot. 89) e no Amesterdam Museum (cf. Fot. 89, 1), indiciando a riqueza de 

materiais encontrados nos Países Baixos54.  

 

 

 
Fot. 89. Peças de faiança portuguesa encontradas em Amesterdão e expostas no Joods Historisch Museum e no 

Amesterdam Museum (1). 
Fonte: Fotografias de Graça Pereira. 

 
Destes, são de destacar o número razoável de taças cuja forma é inspirada de 

modo explícito na porcelana chinesa e um prato de cor densa e folhagens 

largas, tipo que iremos encontrar também nas Ilhas Britânicas. No entanto, 

talvez a morfologia mais sofisticada seja a do pequeno prato, assente em pé 

elevado, cuja aba moldada e recortada circunscreve uma figura feminina no 

covo. Trata-se de um modelo de que conhecemos vários exemplares exumados 

em Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, mas sem paralelo – tanto quanto 

sabemos – fora do território nacional, à excepção deste. 

 

De posse dos elementos aqui expostos, parece evidente que a faiança 

portuguesa encontrou nos Países Baixos um dos seus primeiros locais de 

escoamento. É neste espaço geográfico que se situam os achados conhecidos 

para cotas mais recuadas, o que parece permitir inferir que a primeira 

manufactura lisboeta encontrou aqui receptividade. Mais do que noutros locais, 

                                                 
54 Queremos agradecer a Graça Pereira o entusiasmo e disponibilidade em fotografar os espólios expostos nos Joods 
Historisch Museum e no Amesterdam Historich Museum. 

1 
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mesmo tendo presente o que se conhece em território nacional, há nestes 

objectos um predomínio do fundo branco, este quase anilado, numa directa 

evocação da porcelana chinesa. Outro aspecto é o tipo de decorações que se 

encontram aí. Foram assinalados vários objectos com motivos do tipo 

“islamizante”, em quantidade muito superior à que podemos identificar noutros 

locais fora de Portugal. Em termos morfológicos importa assinalar a quantidade 

invulgar de taças de referente chinês, nomeadamente em Amesterdão, tendo em 

conta o que se conhece para o espaço português (cf. Fot. 90). 

 
Fot. 90. Taça encontrada em Amesterdão com morfologia chinesa. 

Fonte: BART, Jan, «Faiança portuguesa escavada no solo de Amesterdão», 1987, p. 34-35. 
 
Apesar destes aspectos é evidente que a superioridade quantitativa e qualitativa 

da produção holandesa e a capacidade de escoamento da sua produção, em 

especial a partir de meados do século XVII, deverão ter conduzido a um 

decréscimo significativo da importação portuguesa, situação que terá ocorrido, 

de igual modo, no comércio hanseático a partir de 1650. Este decréscimo de 

importância da produção nacional deverá estar relacionado com diversos 

factores, um dos quais o forte incremento que foi dado à produção de Delft, a 

partir de 1660, o que conduziu ao fim das importações de faianças italianas, 

francesas e portuguesas, destinadas aos Países Baixos. Somente a porcelana 

da China continuou a ser procurada, permanecendo um artigo de grande 

prestígio.  

 

4.2.2. A Liga Hanseática55
  

A noção de um comércio de faiança portuguesa por via germânica surgiu, pela 

primeira vez, num texto fundamental de Luís Keil, datado de 1938, e que 

                                                 
55 Para maiores informações sobre as relações entre a Hansa e Portugal, anteriores ao século XVI, cf. MARQUES, 
António Oliveira, Hansa e Portugal na Idade Média, Lisboa: Editorial Presença, 1993, 2ª ed. 
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apresentava uma via de investigação inovadora, mas sem grande continuidade 

nas décadas seguintes56. Conhecedor das colecções de cerâmica de Hamburgo, 

este investigador percebeu a sua similitude com a manufactura portuguesa de 

Seiscentos, ainda que alguns dos mais prestigiados ceramógrafos germânicos 

as classificassem como produção local. Esta ideia surgiu, pela primeira vez, num 

texto de Justus Brinckmann57, publicado em 1894 no Guia do Museum für Kunst 

und Gewerbe, de Hamburgo, e que teve como base o conjunto de peças que 

integravam esse acervo. Destas, uma fora doada ao Museu em 1877 sob a 

designação jarro de Eucaristia, tendo pertencido à Hospedaria e Hospital da 

cidade onde era utilizada como recipiente do vinho da Comunhão. Esta peça, 

datada de 1644, com decoração vegetalista a azul e branco, apresenta um 

brasão grafado HBM, que um estudo recente associa à família Bringemann58. Na 

posse da Hospedaria e Hospital desde 1670, foi-lhe entretanto colocada uma 

tampa em prata, com as marcas da cidade59 (cf. Fot. 91). Objectos com 

semelhanças estilísticas, alguns deles com elementos metálicos grafados em 

idioma germânico, começaram, assim, a ser designados como Faianças da 

Alemanha do Norte do século XVII. Com o relatório anual do mesmo Museu, 

datado de 1907, e na sequência da aquisição de novas peças surgiu, pela 

primeira vez, a especificação Faiança hamburguesa60.  

                                                 
56 Cf. KEIL, 1938, p. 44-47, a partir de uma comunicação feita na Academia Nacional de Belas-Artes em 24 de Junho 
de 1935. O texto é profusamente ilustrado com peças que se podem observar em colecções alemãs comparando-as 
com as que se encontram nos museus portugueses. Já anteriormente José Queirós mencionara a existência de um 
prato no Museu de Estocolmo, peça que tinha a particularidade de estar marcada no verso com a legenda “TORRES”, 
que o autor não sabia se correspondia ao nome do oleiro ou ao local de produção. Cf. QUEIRÓS, José, «Louça e 
azulejos de Torres Vedras», Terra Portuguesa, Ano I, nº 2, Março 1916, p. 44-49, coligido em QUEIRÓS, José, org. 
José Manuel Garcia e Orlando da Rocha Pinto, Cerâmica portuguesa e outros estudos, 1ª ed., Lisboa, Editorial 
Presença, 1987, p. 505-508. 
57 Cf. BAUCHE, Ulrich, «Hamburger Fayencen oder Porcellanas de Lisboa», Lissabon-Hamburg Fayenceimport für 
den Norden, Hamburg: Museum fur Kunst und Gewerbe, 1996, p. 20. 
58 Cf. BAUCHE, 1996, p. 20. 
59 A prática de colocar tampas metálicas em jarros de faiança, comum na Alemanha, foi um dos factores que 
promoveu a atribuição destes objectos à cidade de Hamburgo, pois as peças em faiança não apresentavam marcas 
que objectivamente identificassem a sua origem. 
60 O Museum für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, possui no seu acervo 47 destes objectos de faiança. Cf. 
BAUCHE, 1996, p. 19. Tivemos oportunidade de estudar esta colecção pelo que queremos agradecer ao Centro de 
História de Além-Mar (CHAM), da Universidade Nova de Lisboa e, especialmente, a Alexandra Curvelo, o convite para 
apresentar uma comunicação nesta cidade, o que nos deu a oportunidade de conhecer algumas colecções de 
Hamburgo. Também não podemos deixar de agradecer a Madalena Simões todo o apoio local, a Johanna Lessman e 
a Renate Eikelmann, do Museum für Kunst und Gewerbe, desta cidade, as facilidades concedidas e a disponibilidade 
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Fot. 91. Jarro datado de 1644 e grafado HBM, família Bringemann (?). Museum für Kunst und Gewerbe, inv. 1877.611 

Autoria: Alexandre Pais 
 
No entanto, Luís Keil divergiu desta classificação. O conhecimento de língua 

alemã, que possibilitou a leitura de bibliografia alemã, permitiu-lhe avançar a 

hipótese de uma influência de oleiros espanhóis ou portugueses de origem 

judaica, estabelecidos, quer em Hamburgo, quer nas outras cidades hanseáticas 

– associada às descobertas de Vergílio Correia, nas escavações das colinas na 

área oriental de Lisboa, levaram-no a propor uma nova ideia, a existência de 

uma florescente exportação de cerâmica de Lisboa através da Liga Hanseática.  

 

A questão permaneceu em aberto, ainda que sem receptividade por parte dos 

correspondentes alemães, apesar de terem sido efectuadas análises químicas 

que permitiram associar às manufacturas portuguesas, as peças denominadas 

“produção de Hamburgo”. Só com as escavações levadas a cabo em 

Amsterdão, entre 1981-1982, é que o assunto voltou de novo a ser objecto de 

reflexão, tornando-se aceite que estes objectos eram produção portuguesa, o 

que surgiu materializado na exposição Lissabon-Hamburg, Fayenceimport für 

den Norden61, realizada em 1996, no Museum für Kunst und Gewerbe, de 

Hamburgo. 

 

                                                                                                                                                 
demonstrada, assim como a Christian Küster, do Altonaer Museum, as informações fornecidas. Os contactos destes e 
de outros museus foram-nos fornecidos por Hiltrud Jhele a quem queremos, igualmente, expressar os nossos 
agradecimentos. 
61 Cf. BAUCHE, 1996. Queremos agradecer a João Pedro Monteiro ter-nos facultado a tradução deste catálogo. 
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Observando os objectos que aí se expuseram tornam-se evidentes os aspectos 

que os afastam do que se pode encontrar na área dos Países Baixos. O primeiro 

destes é a existência de marcas no tardoz de algumas peças, interpretadas até 

então como identificativas das olarias germânicas, em especial hamburguesas, 

envolvidas na sua manufactura. O mais notável ceramógrafo alemão da 1ª 

metade do século XX, Konrad Huseler, publicou em Die Hamburger Fayencen 

des 17.Jahrhunderts, de 1925, um conjunto de oito símbolos62, definindo através 

deles e de outros elementos 12 centros de produção (cf. Fot. 92). Destes, alguns 

eram designados pelo título do “mestre”, a quem a marca estaria associada. 

Mais recentemente, a partir da exposição Lissabon-Hamburg, Fayenceimport fϋr 

den Norden, o mesmo quadro surge referenciado como identificativo das olarias 

de Lisboa. No entanto, o responsável pelo projecto, Ulrich Bauche63, propõe, a 

partir da observação das diferentes manufacturas e pinturas associadas a uma 

mesma marca, que estas não significam, de forma objectiva, um centro de 

fabrico, antes podem corresponder a marcações de encomendas ou mesmo a 

marcas comerciais, e não a identificações de autorias64.  

 

                                                 
62 Para este estudo Konrad Huseler observou cerca de 100 objectos, tendo mesmo definido características específicas 
que lhe permitiram associar produtores a olarias. Cf. HUSELER, Konrad, «Die Hamburger Fayencen des 17. 
Jahrhunderts», Nordelbingen IV, 1925, p. 527. Queremos agradecer a Conceição Ribeiro ter-nos facultado o acesso a 
esta obra fundamental. Em 1996, Ulrich Bauche publicou a mesma tabela. Cf. BAUCHE, 1996, p. 21. 
63 Cf. BAUCHE, 1996, p. 19-47. 
64 “Bumerke (plural: bumerker), rarely spelled bomerke, are house marks with some relations to coats of arms, as they 
were frequently used instead of arms and often displayed within an escutcheon or a shield. Alike coats of arms, they 
were often used on private seals and signet rings. Coats of arms consist of coloured fields whilst house marks consist 
of simple lines only, suitable for carving on e.g. wooden utensils. They are renditions of very simple runic-like letters 
and other graphic symbols which signify a specific person or family. They may be passed down through generations 
with some changes from person to person. This custom has mostly died out. Before literacy became widespread, a 
bumerke would often be used instead of a signature. Some bumerkes consist of monogrammes which are owner's 
name initials. Most bumerkes are not monogrammes, and a monogramme is not automatically a bumerke. However, 
monogrammes were often used for the same purposes as bumerkes, e.g. when signing documents or marking 
personal belongings”. Cf. CAPPELEN, Hans: «Bumerker i Norge – en oversikt», Segltegninger fra hyllingene i Norge 
1591 og 1610, Oslo: Norsk Slektshistorisk Forening, 2010, p. 27. 
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Fot. 92. Quadro com marcas encontradas em objectos portugueses nas colecções germânicas e montagem 

fotográfica das mesmas marcas nas peças do Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo. 
Fonte e Autoria: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 527, Alexandre Pais. 

 
Esta opinião não é consensual, pois há argumentos que vão no sentido que se 

estivéssemos perante as iniciais de encomendantes estas surgiriam de modo 

visível nas próprias peças, ainda que sejam conhecidos casos de marcas de 

posse no tardoz de pratos, como vimos para Violante dos Santos ou Refica 

Boina. Em numerosos objectos destinados ao mundo hanseático uma grande 

variedade de caracteres são, muitas vezes, pintados no interior de brasões, 

representando empresas ou divisas pessoais, a maioria das quais de significado 

hoje ignorado, mas que deverão corresponder àqueles que os encomendaram 

(cf. Fot. 93, 3).  

Num painel de azulejos português, cronografado de 1671 e que se encontra no 

Palácio do Calhariz, podem ser observados dois destes elementos65 (cf. Fot. 93, 1). 

Não sabemos se eles procuram assinalar motivos que o pintor associava ao 

comércio – pois surgem no que parecem ser caixas – ou se, no que parece ser 

menos credível, pretendem corresponder às assinaturas de dois dos artistas 

envolvidos nessa pintura. O mesmo tipo de símbolos pode ser encontrado 

noutros objectos, como arcas associadas ao comércio português das quais 

algumas hoje integram o espólio de diversos museus nacionais (cf. Fot. 93, 2). 

 

                                                 
65 Queremos agradecer a Rosário Salema de Carvalho a gentileza de nos ter fornecido a informação inédita e 
facultado a imagem destes azulejos, objecto da sua tese de doutoramento: A pintura do azulejo em Portugal [1675-
1725]. Autorias e biografias - um novo paradigma, a apresentar em 2012. 
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Fot. 93. Painel de azulejos portugueses no Palácio do Calhariz (1), arca do Museu da Quinta das Cruzes, Funchal66 

(2), e pormenor de jarro datado de 1638. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1909.1 (3). 
Autorias: Rosário Salema de Carvalho (1), Alexandre Pais (2, 3). 

 
Outro aspecto que diferencia os objectos encontrados um pouco por todos os 

territórios abrangidos pela Liga Hanseática, face aos que se conhecem em 

Portugal e nos restantes espaços onde se encontra faiança seiscentista de 

Lisboa, é o grande número de peças que surgem com a data grafada. A partir da 

cronologia estabelecida, tendo como base a bibliografia alemã, estas peças 

enquadram-se na produção situada entre 1623 e 165667. Associado à presença 

destes cronogramas surgem, por vezes, brasões ou as já mencionadas 

empresas – pessoais ou de locais – de referente germânico, aspecto que 

diverge de forma clara do que se vem encontrando nos Países Baixos, onde a 

heráldica remete sempre para o mundo luso, sendo as excepções o prato com o 

nome de Violante dos Santos e o penico do Westfries Museum, de Hoorn. 

Um terceiro factor de diferenciação da faiança de Lisboa associada ao mundo 

hanseático é a policromia, em especial a presença de amarelos de antimónio e 

de ocres de ferro, mais raramente verdes e laranjas, associados ao azul de 

cobalto sobre branco. Algumas peças, poucas, possuem contorno a púrpura de 

manganês. A presença de uma paleta tão alargada constitui um factor distinto do 

que se observa noutros territórios onde a cerâmica lisboeta foi assinalada, sendo 

mesmo pouco frequente nas colecções nacionais. Só com a descoberta do 

espólio de Santa Clara-a-Velha foi possível assinalar um número importante de 

peças em que a decoração introduz outras cores, para além do azul, e, quando 

                                                 
66 Queremos agradecer a João Lizardo e a Élvio Sousa o apoio que nos deram durante a nossa estadia no Funchal. 
67 Cf. HUSELER, 1925, p. 479-532.  

1 2 3 
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a cronologia a isso corresponde, do púrpura de manganês. Essa policromia 

surge associada a decorações mais híbridas, onde os referentes orientais estão 

associados aos do Maneirismo italiano. 

 

Para compreender o que terá levado à criação de elementos diferenciadores na 

manufactura cerâmica destinada aos mercados hanseáticos, importa 

compreender os factores que levaram à sua disseminação através desta rota 

comercial. 

As principais cidades com comunidades luso-judaicas dominantes foram: 

Hamburgo68, Colónia e Altona, esta veio a ser suplantada, posteriormente, por 

Glückstadt, na Dinamarca69. Hamburgo foi, no final do século XVI, um destino 

preferencial para numerosas famílias de judeus que emigravam da Península 

Ibérica, as quais passaram a designar-se sefardins, para se distinguirem dos 

grupos judaicos da Europa central e oriental que falavam um dialecto judaico-

alemão e que se denominavam jiddisch70. O estabelecimento de portugueses 

em Hamburgo, documentado a partir de 1590, foi tolerado até 1603, quando foi 

exigida a sua expulsão devido à progressiva tendência desta população em se 

declarar partidária da fé judaica, associando nomes hebraicos aos de origem 

portuguesa. Uma crescente onda de descontentamento levou a que os 

proprietários imobiliários, com direito participativo na política da cidade, 

fomentassem a sua expulsão. No entanto, a importância comercial que haviam 

adquirido levou o governo a firmar uma série de contratos, considerando-os 

Schutzverwandte ou “parentes protegidos”. Esta população, composta não só 

por ricos comerciantes, mas também por médicos e intelectuais, acabou por 

                                                 
68 “Hamburgo, um dos grandes centros económicos e intelectuais da diáspora ibérica, e também um dos principais 
portos do norte da Europa (...) Em Hamburgo, a língua portuguesa tornou-se predominante – era língua dos negócios, 
das decisões comunitárias, dos «Livros da nação»”. Cf. CARVALHO, 1999, p. 104, 108. “A Alemanha também 
acolheria os judeus portugueses, tendo Hamburgo sido a cidade mais importante e, por isso mesmo, ficado conhecida 
por a «Jerusalém do Norte»“. Cf. MARTINS, 2006, p. 146. “Portugal abriria consulado em Hamburgo, no ano de 1661, 
atendendo ao importante comércio que ali se desenvolvia entre o nosso país e os judeus locais (entre os quais os 
portugueses exilados)”. Cf. MARTINS, 2006, p. 147. 
69 “Foi uma espécie de anexo da comunidade de Hamburgo (...) A intenção clara do rei [Cristiano IV da Dinamarca] 
era a de criar uma rival de Hamburgo”. Cf. CARVALHO, 1999, p. 109. 
70 Cf. BENBASSA, Esther, RODRIGUE, Aron, História dos sefarditas, Historia e biografias, Lisboa: Instituto Piaget, 
2000, p.44-61. Para a questão da separação dos Judeus ibéricos cf. CARVALHO, 1999. 
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constituir, tal como em Antuérpia – onde havia, desde o século XV, uma 

florescente feitoria de quase 100 empresas portuguesas geridas quer por 

cristãos-novos, quer por cristãos-velhos – uma natio lusitana, expressão que o 

Senado hamburguês empregou aquando da assinatura de um tratado em 

161271. Este documento, renovável por períodos de cinco anos, garantia aos 

portugueses residência e liberdade plena no exercício das suas profissões, 

impondo, no entanto, sérias restrições no domínio religioso, ao mesmo tempo 

que possibilitava a cobrança de impostos elevados e considerável intromissão 

na vida privada destas famílias72. Apesar dessas condições, o estabelecimento 

de grupos luso-judaicos em Hamburgo73 aumentou, tendo sido recenseadas 120 

famílias, em 165074, integrando cerca de 600 indivíduos, número ainda assim 

elevado para uma população estrangeira, considerando o total de 30.000 

habitantes nesta cidade.  

 

Dois motivos explicam a receptividade que o porto germânico teve face aos 

portugueses: por um lado, as relações com Hamburgo já vinham do reinado de 

D. Manuel I, que concedera diversos privilégios a esta cidade e que enviara à 

Corte portuguesa o seu primeiro cônsul em 1566; por outro lado, Hamburgo 

                                                 
71 Cf. KOJ, Peter, «Portugiesisch im Deutschen Wortschatz», in Portuguiesisch-Hanseatische Post, 8, (1993), p. 32-
33. Queremos agradecer a Peter Koj a oferta dos seus textos acerca das faianças de Lisboa em Hamburgo. Já 
anteriormente, “«Nação portuguesa» – em 1511, a municipalidade de Antuérpia atribuiu, pela primeira vez, esta 
designação oficial aos mercadores portugueses residentes na cidade. Mas não era uma invenção sua: os Judeus 
portugueses davam a si mesmos esse nome (e em Portugal também eram assim chamados, inclusive na linguagem 
oficial dos documentos)“. Cf. CARVALHO, 1999, p. 35. 
72 Foi definida uma série de regras, como a proibição de sinagogas e a colocação do cemitério fora do perímetro da 
cidade. 
73 Ainda que Hamburgo fosse um destino preferencial, outros havia, contudo, na Alemanha: “em 1627, na então 
cidade de Altona, já possuíam cemitério próprio e já haviam fundado o Banco de Hamburgo (...) Outras localidades 
acolheriam os judeus. Glückstadt também os atraiu, vindos de Hamburgo, da França e da Península Ibérica”. Cf. 
MARTINS, 2006, P. 146-147. 
74 Ainda que os números conhecidos sejam variáveis. “Um denunciante declarava à Inquisição de Lisboa em 1616 que 
haveria em Hamburgo duzentas casas de cristãos-novos; em Veneza 2.000 casas (outro denunciante fala de 1.500 
portugueses)”. Cf. COELHO, 1994, p. 153. Entre eles contavam-se os quatro portugueses fundadores do primeiro 
banco de Hamburgo, sendo a importância desta população extensível não só ao domínio da gestão financeira, mas à 
sua cultura e domínio de vários idiomas, que lhes dava uma grande vantagem nos negócios e diplomacia. A 
experiência comercial a que se associava o conhecimento dos produtos provenientes das colónias, para além das 
relações de parentesco com aqueles que permaneceram nas metrópoles espanhola e portuguesa, as quais muitas 
vezes se estendiam aos mundos africano, americano e asiático, foram factores importantes dos quais souberam tirar 
partido. Cf. KOJ, 1993, p. 32-33. Para conhecer os números das populações portuguesas em vários países e cidades 
da época, cf. COELHO, 1994, p. 152-153. 
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atravessava uma fase difícil, com o declínio da Liga Hanseática, o que obrigou à 

procura de novos mercados que animassem o seu comércio portuário.  

 

A chegada em grande número dos portugueses trouxe a possibilidade de novas 

relações comerciais e financeiras, não só com a Península, mas também com os 

Países Baixos e, em especial, com as novas colónias, tornando a cidade num 

entreposto comercial directo com o Atlântico75. De acordo com Peter Koj, foi 

através desta população que se formou em Hamburgo um novo estilo de vida, 

mais requintado e luxuoso, tendo as comunidades do centro da Europa os seus 

primeiros contactos regulares com os chamados “produtos exóticos”.  

 

Lisboa era, então, a par de Sevilha, um centro de comércio mundial constituindo 

um ponto de encontro de riquezas coloniais76, mas o início do século XVII 

constituiu um ponto de viragem: uma profunda crise económica abateu-se sobre 

os impérios peninsulares77. Conforme mencionámos no Cap. II, um devastador 

decréscimo demográfico, provocado por epidemias de peste, pela expulsão das 

populações mouriscas (1609) e pela progressiva mudança de cristãos-novos 

para outras regiões onde a intolerância religiosa era menor, conduziram, entre 

outros factores, a um aumento elevado dos salários e, por consequência, a um 

maior custo dos produtos artesanais, o que se traduziu num abrupto decréscimo 

da sua procura interna. Para fazer face a esta situação, o mercado nacional 

procurou novos espaços para escoamento de produção, investindo na 

exportação de produtos de qualidade e procurando ir ao encontro dos gostos e 

preferências de novas clientelas78.  

 

                                                 
75 Cf. COSTA, 2002, p. 62-64. 
76 Cf. HERMANN, Christian, MARCADÉ, Jacques, A Península Ibérica no século XVII, Lisboa: Publicações Europa-
América, 2002. 
77 Cf. SERRÃO, Joaquim Veríssimo, O tempo dos Filipes em Portugal e no Brasil (1580-1668), Lisboa: Colibri, 2004, 
p. 23-25 e BOXER, 2001. 
78 Um factor decisivo no estabelecimento dessas ligações comerciais deverá ter sido proporcionado pela fixação de 
negociantes descendentes de judeus portugueses no mundo mediterrânico, nas zonas costeiras da Europa Ocidental 
e nas áreas germânicas do Mar do Norte e do Mar Báltico. A experiência comercial, a apetência por produtos coloniais 
e, em muitos casos, as ligações de parentesco, foram factores decisivos no estabelecimento destas rotas comerciais. 
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O contexto político da época era também complexo, com a Inglaterra e os 

Países Baixos em guerra com a Península Ibérica unificada, e a fomentar a 

prática do bloqueio comercial e do corso, com vista a infligir danos assinaláveis 

à já muito desequilibrada balança comercial peninsular79. Assim, foi necessário 

definir rotas seguras que permitissem o comércio, pelo que Hamburgo passou a 

assumir o papel de eixo difusor dos produtos escoados, em especial através de 

Lisboa80. Mesmo com o início da Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), que 

precipitou a Europa Central numa crise, os dirigentes de Hamburgo souberam, 

de forma arguta, manter-se neutrais o que lhes permitiu prosseguir as suas 

actividades comerciais orientadas para o aprovisionamento das potências em 

guerra81.  

 

A semelhança das peças integradas nas colecções de Hamburgo com as que se 

encontravam em Portugal não passou despercebida a Konrad Huseler82, mas 

este autor presumiu tratar-se de manufacturas de ceramistas ibéricos que teriam 

acompanhado os judeus portugueses quando estes se instalaram na cidade 

germânica. Não está, no entanto, provada a hipótese de oleiros portugueses 

terem produzido noutros países cerâmicas à imitação da China, embora tenha 

havido pelo menos uma tentativa nesse sentido, como o atesta a documentação 

oficial que se encontra registada em Glückstadt e que data de c. 1625. Esta 

cidade, situada nas margens do rio Elba, em Holstein, a cerca de 60 km de 

Hamburgo, era um espaço privilegiado para mercadores e negociantes, em 

especial para aqueles que aí se estabeleceram devido à intolerância religiosa 

                                                 
79 Cf. GODINHO, Vitorino Magalhães, Mito e mercadoria, utopia e prática de navegar, séculos XIII-XVIII, Lisboa: Difel, 
1990; SCHAUB, Jean-Frédéric, Portugal na Monarquia Hispânica (1580-1640), Lisboa: Livros Horizonte, 2001. 
80 Cf. MARTINS, 2006, p. 146-148. 
81 “No plano da actividade comercial Hamburgo atinge, no século XVII, uma verdadeira idade de ouro. A cidade 
participa plenamente no grande florescimento de trocas entre a Península Ibérica, principal fornecedora de produtos 
coloniais, como o açúcar ou as especiarias, e o noroeste da Europa. Amesterdão e Hamburgo eram os dois portos 
principais a receberem este fluxo de mercadorias e não é nada de estranhar que os sefarditas destas duas cidades, 
tendo conservado tantos laços familiares com a Península, tenham desempenhado um papel tão determinante no 
desenvolvimento do comércio. Em Hamburgo, desde o início, os sefarditas investem activamente no negócio ibérico“. 
Cf. BENBASSA, RODRIGUE, 2001, p. 58.  
82 Cf. HUSELER, 1925, p. 479-532. 
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dos locais de origem83. A cidade, fortificada, foi construída em 1616 pelo 

monarca dinamarquês Christian IV que a dotou de muitos privilégios, favoráveis 

para as actividades comerciais – começando a concorrer com Hamburgo –, 

endereçando convites a judeus portugueses para nela se instalarem. Entre estes 

destacou-se o comerciante Moise Benedicktus, que aí chegou em 1620. A sua 

importância no contexto local das relações sociais tornou-se evidente ao receber 

de um magistrado, em 1625, um terreno com cerca de trinta metros de largura 

para a construção de uma fábrica, com um forno para “lá preparar todo o género 

de arte de porcelana”84. Esta intenção permanece evidente em duas outras 

petições, endereçadas pelo mesmo Benedicktus ao monarca dinamarquês, em 

1627, solicitando apoio monetário pois o local fora devastado por três marés-

altas, entre 1625 e 1626. Moise Benedicktus faleceu em 1628, ano em que a 

cidade foi violentamente sitiada por tropas imperiais, permanecendo o nome da 

sua viúva nas listas de habitantes e de impostos, até 1633.  

Nada se conhece da laboração desta fábrica, mas é pouco provável que tenha 

sequer funcionado, pois nos arquivos da cidade não constam quaisquer 

elementos relativos, quer à chegada de oleiros portugueses para aí residir – 

factor imprescindível para uma produção que se quereria similar à nacional – 

quer registos de produção, o que se teria traduzido no usufruto dos privilégios 

vantajosos concedidos às manufacturas locais. Estes ter-se-iam sentido na 

venda dos produtos através da rede comercial local e na sua exportação para a 

Dinamarca, o que tornaria Glückstadt concorrente de Hamburgo, então o 

principal entreposto comercial para a cerâmica portuguesa, aspecto que não 

ocorreu85.  

                                                 
83 A fixação de judeus portugueses nesta cidade está documentada desde 1619 e os seus descendentes ainda 
residiam no local em 1783, se bem que seja sensível o declínio da sua importância a partir da segunda metade do 
século XVII. No auge de poder deste grupo contavam-se aí cerca de vinte famílias que mantinham estreitas relações 
comerciais com a vizinha colónia de Hamburgo. Cf. KOJ, 1993, p. 32-33. 
84 “Darin allerlei Art von Porcellana zu präparieren”, cf. BAUCHE, 1996, p.27. Naturalmente a designação porcelana, 
referida na documentação, não significa que se trata da matéria proveniente da China. As menções documentais da 
época, mesmo em Portugal, são muitas vezes imprecisas na forma como designam os materiais, sendo muito comum 
a referência a objectos de faiança sob a denominação porcelana. 
85 A manufactura local e a necessária concorrência com as regiões circundantes deve ser enquadrada no contexto da 
Guerra dos Trinta Anos que, desde 1625, opunha a Baixa Saxónia e a Dinamarca, o que também poderá explicar 
porque esta fábrica não conseguiu vingar. O próprio Moise Benedicktus era fornecedor do exército, conforme se 
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Ulrich Bauche procurou associar duas peças à actividade comercial de Moise 

Benedicktus. Uma delas é um jarro pertencente ao Nacionalmuseum de 

Copenhaga, tendo na face do bojo um brasão – um braço armado com uma 

espada, dentro de um coração – e na sua base a legenda: LAVRIDTZ 

ANDERSEN HOLSTLVTNANT, ANOS 1624 – Feito para Andersen Tenente de 

Holstein, anos 1624 (cf. Fot. 94, 1). Esta informação permite identificar o destinatário 

da peça, um tenente do exército do rei dinamarquês, estacionado em Holstein, 

sendo o braço armado no interior do coração o seu brasão ou divisa pessoal, 

motivo próximo ao encontrado numa taça descoberta em Amesterdão (cf. Fot. 80, p. 

400). Para Ulrich Bauche, a encomenda desta peça teria sido dirigida às olarias 

de Lisboa por Benedicktus, o principal comerciante local de origem portuguesa e 

aquele que melhor conhecia a manufactura desta faiança. Este ceramógrafo 

refere ainda que o facto da palavra portuguesa ANOS86 surgir integrada na 

legenda poderá estar relacionado com algum erro, ou omissão, na informação 

que se pretendia aí mencionar.  

 

Uma segunda peça, um jarro do Museum für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, 

datada de 1628, foi também associada por este investigador a Moise 

Benedicktus. Também policroma, apresenta uma decoração requintada, 

incomum, um efeito de xadrez em que as reservas brancas circunscrevem 

círculos azuis87. Um segundo motivo decorativo, no colo, confere à peça maior 

requinte – o denominado “mosaico de ouro” – elemento de inspiração chinesa 

disseminado por várias manufacturas europeias, com destaque para Nevers. Em 

                                                                                                                                                 
depreende da documentação conservada na Alemanha, o que também condicionava a sua influência a um dos lados 
da contenda, provavelmente impedindo o escoamento de produtos para outros espaços aliados da oposição. Cf. 
BAUCHE, 1996, p. 27. 
86 O desconhecimento da língua terá levado o pintor a substituir o que deveria ser a palavra germânica Jahr pela 
portuguesa ANOS. Cf. BAUCHE, 1996, p. 27. 
87 Efeitos de xadrez, mas sem este cuidado, podem ser encontrados, por exemplo, no gargalo de uma garrafa do 
Museu de Grão Vasco, inv. 230, cf. MONTEIRO, João Pedro, «A Influência oriental na cerâmica portuguesa do século 
XVII» A Influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII. Lisboa: Lisboa 94, Museu Nacional do Azulejo, 
1994, p. 115. Conhece-se, também em Hamburgo, uma garrafa brasonada com as iniciais TS, com a mesma 
decoração no gargalo. Cf. LESSMANN, Johanna, «Zur Geschichte der Fayencen», in Lissabon-Hamburg 
Fayenceimport für den Norden, Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, 1996, p. 43. 
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face, no bojo, uma figura masculina, trajando à moda coeva, empunha uma 

lança e ataca um cavalo, ajaezado, à direita. Sobre elas a legenda JACOB 

SEMMELHACKE e, no meio, abaixo, a data, 1628 (cf. Fot. 94, 2).  

 

 
Fot. 94. Jarro datado de 1624, Nationalmuseum, Copenhaga (1), e jarro datado 1628. Museum für Kunst und 

Gewerbe, Hamburgo, inv. 1907.214 (2). 
Fonte e Autoria: BAUCHE, Ulrich, Lissabon-Hamburg Fayenceimport für den Norden, 1996, p. 30; Alexandre Pais 

 
Esta cena parece constituir a narração de uma lenda associada à família 

Semmelhacke, alcunhada Fohlenstecher ou “Esquartejador de potros”88. Assim, 

um dos patriarcas da família, numa noite de embriaguês, imaginando-se 

perseguido por um monstro terá esquartejado o seu potro, circunstância que lhe 

granjeou essa alcunha. Quanto a Jacob Semmelhacke terá sido um camponês 

abastado, talvez um padeiro e negociante de farinhas da região de Stade, onde 

Benedicktus viveu algum tempo, tal como se depreende da sua 

correspondência. Sabe-se que o jarro foi comprado em Schölisch, em Stade, por 

uma mulher natural da região vizinha de Brunshausen, onde casara, e cujo 

apelido de solteira era Semmelhacke. Dever-se-à a ela a memória deste 

episódio89. 

 

As encomendas de faianças a Lisboa deverão ter tido outros intermediários, 

para além de Benedicktus, pois prosseguiram depois da sua morte, sendo 

algumas destinadas a clientela de Hamburgo. É possível que o mercador tenha 

participado neste comércio aquando da sua residência na cidade, antes de se 

                                                 
88 Cf. BAUCHE, 1996, p. 28. 
89 Cf. BORSTELMANN, Heinrich, Familienkunde des Alten Landes, Hamburg, 1927, cit. por BAUCHE, 1996, p. 28. 
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mudar para Glückstadt, podendo, eventualmente e como defende Ulrich Bauche, 

constituir uma das figuras principais na divulgação deste tipo de objectos no 

mundo germânico90.  

 

Aproveitando a neutralidade de Hamburgo no cenário da Guerra dos Trinta 

Anos, os comerciantes luso-judaicos mantiveram uma intensa correspondência 

com os seus parceiros de negócios, em especial com os portugueses. No 

entanto, apesar de estar documentada muita correspondência nos arquivos 

alemães não foi encontrada nenhuma carta referindo o comércio de cerâmicas 

entre Portugal e Hamburgo. Os investigadores germânicos que têm estudado o 

tema, como Ulrich Bauche, consideram a hipótese do comércio de faiança 

proveniente de Lisboa não ser um monopólio sefardita. Era natural que 

comerciantes alemães e holandeses, domiciliados em Hamburgo, pudessem 

participar neste comércio, podendo constituir exemplo o prato com o brasão da 

família Amsinck91, que integra a colecção do Museum für Kunst und Gewerbe de 

Hamburgo (cf. Fot. 95).  

 

                                                 
90 Eventualmente, alguns desses intermediários poderiam mesmo ser naturais da Alemanha, estabelecidos em 
Lisboa. Dos 195 alemães moradores nesta cidade, que se converteram perante a Inquisição, entre 1642 e 1700, a 
maior parte, cerca de 68%, era natural de Hamburgo, a cidade com a qual Portugal mantinha relações comerciais 
mais estreitas. Outras origens alemãs eram Lubeck (14 pessoas) e Frankfurt-am-Main (2 pessoas). Os restantes 
alemães eram provenientes de diversas zonas do Império germânico, como a Saxónia, a Pomerânia, o Palatinado, a 
Vestefália, a Baviera, a Boémia e a actual Áustria e Polónia. Muitas destas cidades tinham apenas um natural em 
Lisboa – Amberg, Augsburg, Berlim, Brandenburg, Braubach, Braunschweig, Bremen, Brieg, Celle, Darmstadt, 
Haumbach, Hanau, Hanweiler, Heiligenstadt, Hesel, Kassel, Koln, Konigsberg, Lichtental, Lockstedt, Mauthausen, 
Nimburg, Nuremberg, Oberanden, Oldenburg, Ossen, Rheda, Saarbrucken e Stade, entre outras menos claramente 
identificáveis. Profissionalmente, estes homens estariam ligados à actividade comercial como mercadores, tratantes 
ou homens de negócios. Cf. BRAGA, Paulo Drumond, Portugueses no estrangeiro, estrangeiros em Portugal, Lisboa: 
Hugin Editores, 2005, p. 284-285. Para o tema dos alemães residentes em Portugal cf. MARQUES, 1993. 
91 Cf. HUSELER, 1925, il. 85. Esta relação da peça com a família Amsinck foi estabelecida inicialmente em Jahrbuch 
der Hamburische Wissenschlaste, Hamburg: Museum für Kunst und Gewerbe, 1911, p. 159-161. Queremos agradecer 
a Ulricke Korber ter-nos facultado esta documentação. 
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Fot. 95. Prato com brasão da família Amsinck. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1911.48 

Autoria: Alexandre Pais 
 
A peça, de grandes dimensões e com uma qualidade superior de manufactura, 

terá sido encomendada por membros desta família de origem holandesa. Um 

ramo destes instalou-se em Hamburgo em 1576, tendo-se tornado dos mais 

ricos mercadores e proprietários de bens imobiliários locais no século XVII, 

chegando alguns dos seus membros a integrar o Senado. A sua rede comercial 

estendia-se a Portugal, onde tinham uma série de interesses, podendo ter 

encomendado o prato armoriado cerca de 1630, sem recurso aos préstimos 

intermediários de comerciantes sefarditas com os quais, aliás, mantinha uma 

concorrência hostil92. Não obstante a sua história, importa realçar que, tal como 

nas peças encontradas em vários locais dos Países Baixos, também esta 

apresenta, para além da pintura a azul, um fundo branco de grande pureza. Não 

tendo o protagonismo presente em diversos objectos recuperados, por exemplo, 

em Amesterdão, é perceptível a sua qualidade. Os motivos que decoram o verso 

da aba deste prato são, uma vez mais, outro aspecto de grande invulgaridade. 

As relações da família Amsinck com os Países Baixos poderão explicar o gosto 

por um tipo específico decorativo que não é muito frequente fora desta 

geografia. 

 

Outra peça, esta policroma, da qual foi possível identificar a heráldica, é um 

jarro, também ele no Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo. O brasão 

pertenceu a uma família nobre de Lüneburg, os Laffert, e a presença de duas 

                                                 
92 Cf. KELLENBENZ, Hermann, Unternehmerkrafte im Harburger Portugal und Spanienhandel 1590-1625, Hamburg, 
1954, p. 182. 
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iniciais L, a ladear o paquife93, referem-se, provavelmente, a Ludolf Laffert, rico 

latifundiário que exercia nesta cidade importantes cargos públicos (cf. Fot. 96, 1).  

 

 
Fot. 96. Jarros com brasões da família Laffert (1) e de Bartel Kunrat, este datado de 1632 (2). Museum für Kunst und 

Gewerbe, Hamburgo, inv. 1903.76 e 1919.203. 
Autoria: Alexandre Pais 

 
Uma peça excepcional, também policroma e brasonada, datada de 1632, é um 

jarro de grandes dimensões – c. 45 cm – com temática relacionada com o vinho 

(cf. Fot. 96, 2). Este impressionante objecto é um dos mais decorados, do ponto de 

vista cromático, surgindo, para além dos motivos pintados a azul de cobalto 

sobre branco, o amarelo de antimónio e um verde que resulta da mistura dos 

dois óxidos. No bojo, em face, surge um brasão94 e na base deste uma reserva 

com a inscrição BARTEL KVNRAT. Sob o conjunto o cronograma 1632. Bartel 

Kunrat era filho de um burguês de Hamburgo que adquiriu os direitos desta 

condição em 1618. Foi um importante armazenista de vinho e adegueiro, tendo 

falecido em 1639. A importância desta peça não se circunscreve às suas 

dimensões e ao facto de estar cronografada e datada, mas sim por se conhecer, 

com segurança, o seu encomendante. O cuidado empregue na decoração, que 

se reflecte na própria escolha temática, demonstra tratar-se de um objecto 

executado de forma criteriosa. No bojo, na área que não está ocupada pela 
                                                 
93 O escudo recortado que se encontra numa reserva frontal da peça é partido, sendo o campo no flanco sinistro 
ocupado por alternância de duas faixas escuras e três claras, circunscrevendo as primeiras, respectivamente, uma 
estrela. O flanco dextro é preenchido por cabeça de veado, como timbre, e, sobre o paquife, a mesma cabeça. 
Ladeiam-no as iniciais L. Cf. BAUCHE, 1996, p. 30. 
94O brasão recortado é terciado em faixa, carregada de duas espadas cruzadas, tendo no chefe uma figura masculina 
em meio corpo, trajando calções tufados, gibão cintado de mangas compridas e gola tufada, segurando um ramo com 
três flores na destra, e no contrachefe um ramo de três flores. À direita, junto da figura, no chefe, a marca da casa. O 
paquife possui um elmo com chifres e no timbre repete-se a mesma figura segurando flores. Sobre o timbre as iniciais 
B K. 
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reserva brasonada, surgem, numa paisagem, três temas, qualquer deles sem 

paralelo na decoração cerâmica nacional deste período. Do interior de um tonel 

emerge Baco, coroado de folhas e cachos de videira (cf. Fot. 97, 1); junto à pega, 

Apolo persegue Dafne, que se metamorfoseia em loureiro (cf. Fot. 97, 2); do outro 

lado o episódio bíblico do Antigo Testamento (Nm. 13, 24), o Regresso de Josué 

e Caleb de Canaã, com um gigantesco cacho de uvas, tema recorrente na arte 

da Europa do Norte, posteriormente disseminado através da azulejaria 

holandesa (cf. Fot. 97, 3). 

 

 
Fot. 97. Jarro com brasão de Bartel Kunrat, datado de 1632, com representações de Baco (1), Apolo e Dafne (2) e o 

Regresso de Josué e Caleb de Canaã (3). Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1919.203. 
Autoria: Alexandre Pais 

 
Esta curiosa mistura de temas pagãos e bíblicos torna a peça ainda mais 

surpreendente no quadro das criações cerâmicas da época, com poucos 

paralelos anteriores e posteriores noutras manufacturas europeias95. 

Destinando-se este jarro a um armazenista de vinhos, parece natural a presença 

de Baco e do episódio bíblico do Regresso de Canaã, narrado no Antigo 

Testamento, mas o aspecto mais interessante é a representação do mito de 

Apolo e Dafne – em que a ninfa perseguida pelo deus se transforma em loureiro 

– pois está, ao que tudo indica, associada à confecção de vinhos aromatizados 

com especiarias, aspecto sem tradição em Portugal.  

                                                 
95 A rara integração de elementos mitológicos e narrativas bíblicas pode ser encontrada também num prato de suporte 
– da Fundação Carmona e Costa – mais tardio, com contorno a púrpura de manganês, onde Hércules surge, também 
associado ao Regresso da Terra Prometida. Cf. PAIS, Alexandre Nobre, MONTEIRO, João Pedro, A faiança 
portuguesa da Fundação Carmona e Costa, Lisboa, Assírio e Alvim, 2003, p. 70-71. 

1 2 3 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 425 

A prática de aquecer bebidas alcoólicas com plantas aromatizadas é ainda hoje 

comum nas culturas do norte e centro da Europa. São encontrados, de forma 

recorrente, recipientes seiscentistas, manufactura de Lisboa, que integram no 

seu interior passadores, executados em faiança, destinados a conter 

especiarias96 (cf. Fot. 98). Até há poucos anos estas panelas eram assinaladas 

unicamente em colecções estrangeiras, pois estavam destinadas a esses 

mercados, mas hoje já é possível encontrar algumas em Portugal, na sequência 

da sua aquisição em leilões internacionais97.  

 

 
Fot. 98. Recipiente para vinhos aromatizados com brasão de Diego Teixeira de Sampayo (?), datado de 1648. 

Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1881.232. 
Autoria: Alexandre Pais 

 
 

As iniciais presentes neste recipiente – adquirido em Amesterdão98 e cuja 

decoração remete para o tema floral da azulejaria portuguesa coeva conhecido 

como camélias – foram associadas, por Ulrich Bauche, a Diego Teixeira de 

Sampayo, um dos mais ricos e importantes comerciantes locais. Nascido em 

Lisboa em 1581, Diego Teixeira de Sampayo radicou-se em Hamburgo em 

1646, vindo de Antuérpia. No ano seguinte declarou-se judeu e assumiu o nome 

Abraham Senior tendo o seu filho Manuel tomado o nome de Isaak Senior. Este 

                                                 
96 Estas peças com tampas de pegas elevadas e corpo de bojo ovóide, assente em base circular e par de asas em 
orelha coladas ao corpo da peça, têm no seu interior um corpo ovalado, fixo a uma das paredes internas da peça, que 
por apresentar diversos orifícios funcionava como passador. Nelas preparava-se uma bebida alcoólica à base de 
cerveja, vinho ou aguardente e bolo de mel, a que eram adicionados a partir do século XVII (após a introdução de 
alguns hábitos alimentares portugueses), limão, passas e frutos cristalizados, bem como ervas aromáticas que se 
deixavam de infusão nesse passador. 
97 Nesta tipologia de objectos, são conhecidos dois exemplares no país, ambos com policromia, um em colecção 
particular e o outro na Fundação Carmona e Costa. Este último tem um brasão com leão rampante, normalmente 
associado à família Silva e a data 1658, e constitui o objecto conhecido mais tardio, com decoração de contorno a 
azul sobre branco e apontamentos a amarelo de antimónio.  
98 Cf. BAUCHE, 1996, p. 43. O facto das peças presentes nas colecções dos museus poder ser exterior ao território 
onde estes se encontram não permite uma definição segura do seu destino. 
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último casou em 1648 com Rachel Ribca de Mattos, membro de uma das 

famílias mais ilustres e das mais antigas radicadas em Hamburgo. O crescente 

peso dos impostos que a edilidade hamburguesa exerceu sobre esta 

comunidade e a atracção económica de Amsterdão levaram, após 1697, à 

mudança desta e de outras das famílias mais ricas para esta cidade99. 

 

Outra das peças que Ulrich Bauche refere que pode ser associada a Diego 

Teixeira de Sampayo é um jarro datado de 1644 – dois anos antes de se radicar 

em Hamburgo – com o brasão desta cidade sustido por dois guerreiros de 

espadas em riste, com a data inscrita numa filactera. No escudo, entre as torres, 

surgem as iniciais D e TS, estas últimas ligadas entre si (cf. Fot. 99, 1, 2). É um 

objecto com apontamentos a amarelo que se encontrava na posse de um 

particular de Manheim100, integrando hoje uma colecção particular 

hamburguesa101. Uma terceira peça, uma garrafa, pertencente à colecção do 

Museum für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, e com uma decoração a azul 

sobre branco, ostenta as mesmas iniciais (cf. Fot. 99, 3). É um objecto invulgar na 

forma e com uma decoração que a aproxima do tipo “aranhões” com uma ave 

numa paisagem, similar a outras que conhecemos no covo de pratos. As 

molduras das reservas que circunscrevem os dois motivos, a base e o gargalo 

invertem a concepção usual da decoração, sendo aqui o fundo em azul e os 

elementos vegetalistas em branco. 

Numa colecção privada portuguesa encontra-se uma salva cuja aba simula 

folhagem, sendo esta decorada com motivos de “aranhões”, tendo no covo um 

escudo similar ao do Museum für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, com as 

mesmas iniciais TS (cf. Fot. 99, 4). 

 

                                                 
99 Cf. BAUCHE, 1996, p. 43. 
100 Cf. HUSELER, 1925, il. 59. 
101 Cf. KOLHAUSSEN, Heinrich, Geschichte des deutschen Kunsthandwerks, Munique: F. Bruckmann Verlag, 1955, p. 
453 e cf. BAUCHE, 1996, p. 43. 
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Fot. 99. Jarro, garrafa e salva com brasão de Diego Teixeira de Sampayo (?), o primeiro datado de 1644, em colecção 

particular de Hamburgo (1, 2), a garrafa (3) no Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1930.102 e a salva 
em colecção privada portuguesa (4). 

Fontes e Autoria: (1) BAUCHE, Ulrich, Lissabon-Hamburg Fayenceimport für den Norden, 1996, p. 35, (2) 
KOLHAUSSEN, Heinrich, Geschichte des deutschn Kunsthandwerks, 1955, p. 453; Alexandre Pais (3, 4). 

 
 

Um jarro no Bayerischen Nationalmuseum, de Munique, apresenta uma curiosa 

representação de uma jovem mulher a oferecer uma taça e uma bolsa de 

dinheiro a um homem que parece segurar na mão direita um anel. Entre eles, as 

iniciais HKB e sobre o conjunto um escudo recortado102 (cf. Fot. 100). 

 

                                                 
102 O escudo é partido, o primeiro cortado, no chefe três peixes – arenques, segundo Ulrich Bauche – e no contrachefe 
uma folha, no outro uma águia cortada. 
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Fot. 100. Jarro com brasão da família Kampferbeck (?). Bayerischen Nationalmuseum, Munique. 

Fonte: SCHWARZE, Wolfgang, Alte Deutsche fayence-krüge, 1980, p. 41. 
 
Segundo Ulrich Bauche, trata-se de uma peça que deveria destinar-se à família 

Kampferbeck, que teve em Lisboa, no início do século XVII, Johann 

Kampferbeck como representante da Hansa. 

 

Um dos aspectos mais interessantes no estudo da produção cerâmica de 

exportação para os mercados europeus é, como já vimos, para os Países 

Baixos, a constatação de que se tratava de um fenómeno transversal a grupos 

sociais muito distintos. A identificação dos destinatários que as receberam 

através das vias comerciais da Liga Hanseática, revela que estes pertenciam a 

estratos sociais diversificados, desde o burguês enobrecido Laffert, um dos 

negociantes com rendimentos mais elevados da sua região, a figuras sociais de 

níveis inferiores, como o armazenista Bartel Kunrat – que não obstante possui 

uma das peças mais impressionantes encontradas nestes territórios –, ou o 

abastado proprietário de terras Jacob Semmelhacke. Esta percepção torna-se 

mais evidente quando se analisa o universo de peças conhecidas, quer 

policromas, quer decoradas unicamente a azul. Para além destes estratos altos 

e médios é possível encontrar objectos que se destinavam a indivíduos menos 

prósperos, tendo em conta o enquadramento social da época103.  

 

                                                 
103 No plano da Guerra dos Trinta Anos, profissões como juristas, notários ou oficiais militares teriam maior prestígio 
do que camponeses ou boieiros. 
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Aquando da exposição Lissabon-Hamburg fayenceimport fur den Norden, foram 

estudados os inventários das casas desta cidade104, mencionando Ulrich Bauche 

que a faiança oriunda de Lisboa surge aí designada como “Spanisches Gut”105: 

“produto” ou “mercadoria espanhola”106. Esta designação parece abranger peças 

de formas muito específicas – pequenas taças, jarros, jarras, púcaros, vasos, 

caçarolas e pratos107 –, mas o que é interessante notar é o modo como surgem 

inventariadas, pois a partir daí é possível perceber qual o valor que lhes era 

atribuído, não só pelo oficial de justiça que elaborou a lista, mas também pela 

sociedade da época.  

 

Um exemplo eloquente é a descrição do recheio da casa de Anna Wißmann, 

falecida em 1652, que testemunha a vida de uma figura abastada e proeminente 

na cidade. No rol das peças cerâmicas, são mencionados em primeiro lugar 135 

recipientes de diversas formas de porcelana chinesa. Seguem-se 4 jarros de 

“produto espanhol”, prosseguindo o inventário com utensílios domésticos em 

cobre, latão e estanho e só depois com os restantes objectos cerâmicos108. Esta 

estratigrafia descritiva permite-nos perceber o apreço109 que o “produto 

espanhol” tinha na sociedade hamburguesa da época, pois este é mencionado a 

seguir à porcelana da China e destacado de manufacturas cerâmicas de outros 

                                                 
104 Os estudos efectuados em processos judiciais de vendas em hasta pública de bens e inventários de leilões, 
realizados em Hamburgo entre 1628 e 1640, permitem constatar a existência de cerâmicas de origem muito variada 
no espólio das casas desta cidade. Isto não deverá constituir uma surpresa, pois mesmo em diversas escavações 
realizadas em Portugal, nomeadamente em Lisboa, foi possível perceber a existência de uma grande variedade de 
produtos de origens muito diversificadas: espanholas, italianas e mesmo germânicas. 
105 Estes produtos surgem assim designados, não só em testamentos de Hamburgo, mas também em Bremen e 
Luneburg. Cf. KUHLBORN, Marc, «Keramik aus Spanien und Portugal in Luneburg», Aufrisse, Jahresheft des 
Arbeitskreises Luneburger Alstadte.V. Nr. 17, (2001), p. 2. 
106 Cf. BAUCHE, 1996, p.27. Nesta época a coroa portuguesa encontrava-se associada ao Império espanhol, pelo que 
a distinção exacta da sua origem não faria sentido. 
107 Cf. BAUCHE, 1996, p. 31 e HUSELER, 1925, p. 479-532. 
108 O “produto francês”, de que constam 118 peças de vários tipos; o “produto holandês” ou de “Roterdão”, 
parcialmente policromada e em azul e branco, integrando 71 peças e, por fim, o “produto coloniense” ou de “Colónia”, 
que integra 10 peças. Noutros inventários são mencionados objectos de origem turca ou peças “leórnicas” ou de 
Livorno. 
109 Este apreço traduzia-se numa valoração financeira destes produtos, o que é comprovado por informações de 
leilões efectuados entre 1630 e 1640. Nesta documentação é perceptível o apreço pelos ditos “produtos espanhóis” 
face à porcelana da China. O preço médio de venda de uma travessa chinesa grande era de cerca de quatro marcos 
e de um marco quando pequena. Para um jarro de manufactura ibérica – leia-se portuguesa – esse valor era em 
média de um marco. Estes valores têm como base o estudo de Ulrich Bauche que toma como indicador a moeda de 
Lubeck, Cf. BAUCHE, 1996, p. 32. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 430 

centros europeus, como a França e a Holanda. Assim, torna-se claro o valor 

relativo dos jarros lisboetas – integrando, talvez, as tampas alemãs em estanho 

que lhes eram adicionadas quando chegavam a estas regiões da Europa Central 

– face a outros produtos cerâmicos concorrentes franceses e holandeses110.  

Não se sabe se a presença de policromia valorizava monetariamente as peças 

ou se, pelo contrário, o azul e branco era mais apreciado. De qualquer modo, o 

prestígio destes produtos não deveria estar associado a uma paleta oriental, 

visto ser conhecida uma série de peças destinadas ao mercado hanseático com 

presença de outras cores, para além do azul. A partir dos inventários e das listas 

de vendas em leilões realizados em Hamburgo para o período de 1628 a 1640111 

foi possível confirmar que as faianças portuguesas ou os ditos “produtos 

espanhóis” tinham utilização corrente entre os estratos mais elevados da 

sociedade, assim como numa vasta camada de burgueses menos abastados, 

ainda que para estes a presença de porcelanas chinesas seja raramente 

registada. 

 

Uma constatação feita pelos investigadores da exposição Lissabon-Hamburg 

Fayenceimport für den Norden foi a grande presença de peças brasonadas com 

as armas desta cidade na faiança de origem portuguesa112. A partir da 

inventariação então efectuada foi possível determinar que cerca de 10% dos 

                                                 
110 Na descrição do recheio da casa de Anna Wißmann, a faiança holandesa em azul e branco não a torna mais 
valiosa do que a produção “espanhola”, aparentemente nas mesmas cores, sendo até referenciada a seguir às peças 
francesas. 
111 Através de um leilão judicial realizado em Hamburgo em 1639 é também possível comprovar a existência de 
faiança portuguesa numa residência sefardita. O documento “Em relação a Schimam Moyses, que cometeu stuprum 
violentum [violação] sobre a filha de Lopo Nunes.... No ano de 1639, a quatro de Outubro, por Ordem do Senhor 
Barthold Mollers J.U.L. (Jurs Ut Lex) altíssimo presidente do tribunal, e a pedido de Lopo Nunes, [foram] inventariados 
os bens de Schimahm Moyses, …. devido ao Stupri Violent, e deliberado como se segue: Na sala... 4 grandes pratos 
espanhóis de cerâmica, 7 pratos de médio porte em cerâmica, 15 copos de vinho de cristal da Boémia e de vidro, 3 
potes de cerâmica, 3 potes vermelhos de cerâmica... Samuel Ferdinand, como Auditor e fiador .... paga por todo o 
recheio da casa, excepto..... 74 marcos e 8 xelins” Cf. BAUCHE, 1996, p. 37. 
112 Importa aqui ressalvar alguns aspectos. A heráldica representada na faiança portuguesa está quase sempre 
incorrecta do ponto de vista formal, sendo esta incorrecção mais evidente no que diz respeito às cores que deveriam 
estar presentes, visto na faiança os motivos serem pintados, quase invariavelmente, a azul sobre branco. Na maioria 
dos casos, as relações que a seguir se estabelecem surgem mencionadas na bibliografia germânica a que tivemos 
acesso havendo, no entanto, aspectos que nos parecem dever ser objecto de uma reflexão mais atenta e que 
ultrapassa o âmbito do que nos propusemos estabelecer aqui. Procuramos comprovar a veracidade de algumas das 
associações entre os motivos pintados na faiança e a heráldica que lhe foi relacionada pelos investigadores alemães, 
quando não o conseguimos ou encontrámos diferenças, estas serão assinaladas.  
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objectos apresentavam este motivo, o que permite concluir que Hamburgo seria 

um destino privilegiado de exportação.  

 

A presença de brasões de cidades alemãs em louça de produção portuguesa 

para exportação é indício seguro da florescente relação comercial existente 

entre as olarias de Lisboa e a Liga Hanseática. Importa, no entanto, ressalvar 

que a decoração de objectos para exportação com elementos heráldicos da 

cidade a que se destinavam – ainda que muitas vezes com incorrecções – 

constituiu uma importante manobra comercial, que não deixa de surpreender os 

que se interessam por este tema. A colocação de peças num mercado 

estrangeiro precisa, para se consolidar, de uma forte implementação e da 

criação de estímulos em que a qualidade, por si só, nem sempre é um valor 

seguro. Assim, a presença do brasão da cidade em peças de exportação tinha 

uma dupla função, não só como apelo ao patriotismo dos seus habitantes – 

decorria a Guerra dos Trinta Anos –, que assim viam o símbolo da sua 

identidade em objectos cuja manufactura não tinha expressão na região, mas 

também alargando as possibilidades de disseminação da faiança, suporte 

privilegiado para veicular a identidade heráldica das famílias locais.  

 

O que parece evidente é que as peças brasonadas com a heráldica de cidades 

do mundo germânico não correspondem à primeira fase da exportação, pois 

desse primeiro período conhecem-se objectos em que os símbolos pessoais e 

familiares predominam. Só a partir de 1635, com maior expressão depois de 

1640, é que começaram a surgir em maior número objectos com as armas de 

Hamburgo. Na própria faiança produzida para o mercado interno constata-se 

uma crescente tendência para ornamentar faianças com as armas de Portugal e, 

muito raramente, com as de Lisboa. Este fenómeno, que constitui um aspecto de 

afirmação de identidade, já foi assinalado como uma expressão da Restauração 

da Independência face à Coroa de Espanha113.  

                                                 
113 Cf. MONTEIRO, 1998, p. 31. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 432 

Tal como nos brasões pessoais, também na heráldica da cidade encontram-se 

incorrecções. O brasão de Hamburgo – escudo coroado, circunscrevendo um 

castelo com três torres, com a do centro mais elevada, ladeado por dois leões 

de cabeças adossadas – o qual poucas vezes surge pintado com exactidão. É 

exemplo da rara representação correcta deste motivo, um jarro que se encontra 

no Museu für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, em que os leões não surgem 

afrontados (cf. Fot. 101, 1). Este é, aliás, dos erros mais comuns que encontramos 

na representação heráldica desta cidade, quando surge na faiança portuguesa, 

a colocação dos dois felinos com o perfil virado para o castelo de três torres (cf. 

Fot. 101, 2). Um aspecto ausente em todas as figurações deste tema são as duas 

estrelas que deveriam coroar as torres laterais do castelo114. 

 

 
Fot. 101. Jarros com representação correcta (1) e incorrecta (2) da heráldica da cidade de Hamburgo. Museum für 

Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1907.140 e 1895.8. 
Autoria: Fotografias Alexandre Pais. 

 
Brasões de outras cidades alemãs podem ser encontrados na faiança 

portuguesa do século XVII. Talvez um dos mais comuns, ainda que nem sempre 

possa ser associado ao símbolo de uma cidade, é a representação de Fortuna, 

figura feminina segurando uma bandeira (cf. Fot. 102). Esta imagem surge em 

diversos objectos, quer no mundo germânico, quer noutros locais onde se 

encontra faiança portuguesa, associada à cidade de Gluckstadt, onde residiu 

Moise Benediktus. Um dos motivos por que não se pode afirmar com segurança 

                                                 
114 As informações acerca da heráldica das cidades germânicas foram retiradas do site 
http://www.ngw.nl/int/dld/germany.htm que disponibiliza as informações de uma das mais importantes fontes sobre o 
tema: Stadler, K., Deutsche Wappen - Bundesrepublik Deutschland. Angelsachsen Verlag, 1964-1971, 8 volumes. No 
caso específico de Hamburgo cf. http://www.ngw.nl/heraldrywiki/index.php?title=Hamburg. 
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tratar-se do brasão de Gluckstadt115 é o facto de o símbolo possuir um 

significado independente dessa associação, enquanto imagem alegórica desta 

divindade latina. No entanto, podemos considerar que o princípio heráldico 

poderá ter sido aplicado a algumas das peças que se encontram nas rotas 

comerciais da Liga Hanseática. 

 

 
Fot. 102. Jarros com representação alegórica da Fortuna ou da heráldica da cidade de Gluckstadt. Colecção 

particular, Mannheim (1), colecção particular, Hamburgo (2) e Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 
1879.322 (3). 

Fontes e Autoria: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 487 (1), HOLST, Elling, Nordelbingen, XIII, 1937, p. 
172 (2), e Alexandre Pais (3). 

 
Uma imagem que surge com frequência na faiança portuguesa é a águia 

bicéfala. Este símbolo, associado à Ordem de Santo Agostinho, é, também, o 

brasão do Sacro Império Romano Germânico e, em particular, da cidade de 

Lϋbeck – ainda que, para estar representado de modo correcto, deva existir no 

peito da águia um brasão cortado. Nesta cidade germânica, não foram 

concedidas licenças de residência permanente aos judeus ibéricos, embora 

fosse um espaço geográfico com papel de grande relevo como plataforma 

comercial com a Escandinávia e com as regiões polacas, bálticas e russas, 

emergindo como um grande entreposto de variadas mercadorias e, entre elas, é 

provável que surgisse a faiança portuguesa. Das várias peças conhecidas com 

este motivo – que tal como o anterior não pode ser associado em exclusivo à 

imagem heráldica desta cidade –, é de destacar um jarro com decoração 

                                                 
115 “The arms were already granted in 1617 when the town was founded by the Danish King Christian IV. The female 
figure symbolizes luck, making it a canting symbol (Glück=luck). Even though the size and shape of the figure have 
changed widely during the centuries, the arms basically did not change”. Cf. http://www.ngw.nl/int/dld/g/glucksta.htm. 
Na heráldica desta cidade a deusa surge sobre um globo, mas nas representações cerâmicas este é sempre alado 
ou, por vezes, assume a forma de um coração. 
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policroma, no Museum fϋr Hamburgishe Geshiste, sem escudo central (cf. Fot. 103, 

1) e outro no National Museum de Estocolmo, em que este está presente e 

parece partido, mas do qual não conseguimos identificar o(s) motivo(s) (cf. Fot. 103, 

3). Outras representações do mesmo tema integram reservas, sendo usual um 

coração atravessado por duas setas, motivo que estará mais próximo da Ordem 

agostiniana do que da representação de Lϋbeck (cf. Fot. 103, 2).  

 

 
Fot. 103. Jarros com representação da heráldica da cidade de Lubecke (?) (1, 3) e da Ordem de Santo Agostinho (2). 

Hamburgishe Geshiste Museum (1, 2) e National Museum, Estocolmo (3). 
Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1, 2) e SCHWARZE, Wolfgang, Alte Deutsche Fayence-krüge, 1980, p. 41 (3). 

 

Outra cidade cujo brasão surge na faiança portuguesa, identificada no 

estrangeiro, é Danzig, hoje Gdansk, na Polónia, cujo símbolo é um escudo com 

duas cruzes de Malta, ou de São João, sobrepostas, encimado por uma coroa (cf. 

Fot. 104, 1, 2). Esta cidade localizada era uma das mais ricas da Hansa e ainda que 

não seja uma das mais importantes no que se refere à radicação duradoura de 

comerciantes sefarditas de origem lusa, era um importante posto comercial. 

 

2 1 
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Fot. 104. Jarros com representação heráldica da cidade de Danzing. Datado de 1640 no Kulturhistorisches Museum, 

Lund (1) e de 1641 no Museum für Kunst und Industrie, Viena (2). 
Fonte: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 496. 

 
A peça com este brasão, assinalada no Museu de Lund, possui a particularidade 

do bico integrar um motivo antropomórfico, um rosto masculino que se pode 

encontrar em peças semelhantes, mas destinadas ao mercado português, sendo 

observado de forma muito esporádica em objectos produzidos para outros 

espaços comerciais. 

 

Um jarro datado de 1656, em azul sobre branco, no Museu de Artes e Ofícios de 

Hamburgo, com a representação de um cavalo rompante, com a cabeça virada 

para o observador, pode, talvez, remeter para o ducado de Braunschweig-

Luneburg116 (cf. Fot. 105, 1).  

 

                                                 
116 As tentativas levadas a cabo para encontrarmos este brasão na heráldica germânica não permitiram comprovar 
esta atribuição. 
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Fot. 105. Jarros com heráldica do ducado de Braunschweig-Luneburg, datado de 1656 (1) e do condado de 

Regensburg ou do principado de Minden, datado de 1645 (2). Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 
1910.87 (1) e Nationalmuseum, Copenhaga. 

Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1) e BAUCHE, Ulrich, Lissabon-Hamburg Fayenceimport für den Norden, 1996, p. 
67 (2). 

 

Esta peça tem a particularidade de ter representado, no bojo, um pagode, 

ladeado por duas grandes aves, sendo o conjunto integrado numa paisagem 

orientalizante117. Um outro jarro, no Nationalmuseum de Copenhaga, ostenta as 

chaves cruzadas de São Pedro, que podem ser associadas ao condado de 

Regensburg ou ao principado germânico de Minden (cf. Fot. 105, 2) e que já víramos 

nos fragmentos conservados no Westfries Museum, em Hoorn, e descobertos no 

porto De Karperkuil (cf. Fot. 84, p. 403).  

 

Uma constatação feita através dos estudiosos germânicos e que surge 

mencionada no trabalho de Ulrich Bauche é que nos objectos designados 

“espanhóis”, destinados ao mercado hanseático, são assinaladas poucas 

variedades de formas: jarros e púcaros, caçarolas, pratos e taças, vasos e 

jarras118. Menos comum nos destinos de exportação, foram formas associadas à 

farmácia, como garrafas e canudos119.  

                                                 
117 Cf. BAUCHE, 1996, p. 40.  
118 Outra característica, evidenciada praticamente só nas peças com esta origem, é o facto de terem, muitas vezes, 
informações sobre a sua capacidade ainda que esta medição tenha como base as medidas de Hamburgo. Cf. 
BAUCHE, 1996, p. 32. O mesmo ocorre em Portugal, onde a designação destas peças parte de referências ao volume 
que podem conter: surgem, normalmente, mencionadas as quartas, correspondentes a 0,9054 l, e o meio quarto, as 
meia, uma e duas salinhas, cuja unidade equivale a 3,62 l.  
119 Ainda que na colecção do Museu Rainha D. Leonor, Beja, se encontre uma peça com decoração policroma 
claramente destinada ao mercado germânico. 
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Na faiança de exportação as peças mais numerosas foram, como seria 

expectável, os pratos, mas também os jarros – sendo nestes patente a utilização 

de paletas mais alargadas, pouco assinaladas nas outras formas, com excepção 

de um tipo específico de garrafas de que se falará adiante, neste capítulo – e 

cuja forma estava então muito difundida na Europa. No entanto, esta morfologia 

aparentemente simples variava, não só na dimensão como na própria 

modelação. Desde o tipo de pé, com ou sem anel, até aos próprios bojos – 

periformes, esféricos ou ovais – e gargalos – estreitos ou largos, cilíndricos ou 

cónicos, curtos ou compridos –, encontramos uma série de alternativas, talvez 

associadas com diferentes olarias ou com especificações das encomendas – 

relacionando o que se pedia com o local a que se destinava. Um outro tipo de 

jarros, de que se conhecem alguns exemplares, baseia-se nas formas 

tradicionais da manufactura mediterrânica, denominadas oinochoe, morfologia 

que foi retomada em Itália, no Renascimento (cf. Fot. 106) e da qual se conhecem 

exemplares em prata, cuja presença é assinalável na pintura da época.  

 

 
Fot. 106. Jarro do tipo oinochoe. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1959.65. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 

A presença tão forte de jarros na exportação para o mercado germânico deverá 

ser objecto de maior reflexão, pois são várias as possibilidades que se abrem à 

investigação. Poderemos considerar que estes produtos apresentavam uma 

relação qualidade / preço que os tornava apetecíveis e alargava o seu consumo 

a um leque maior de consumidores. Deste modo, criava-se um fenómeno de 

moda que consistia na aquisição de peças de um país prestigiado, com 

contactos directos com o mercado oriental, aspecto que grande número destes 
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objectos exibia no seu exotismo. Em simultâneo, poderá ter ocorrido uma 

alteração nos hábitos alimentares, com a diminuição do consumo de cerveja, 

servida em recipientes de estanho, e um aumento no consumo de vinho – talvez 

por influência dos judeus sefarditas – cujo sabor se alterava em contacto com 

este metal. Assim, eram necessários contentores de louça, aspecto que a 

manufactura de jarros de faiança nacional viria colmatar. Isto poderia explicar a 

decoração de alguns destes recipientes, cujos temas – como vimos com o tema 

de Baco e o do episódio bíblico do regresso dos exploradores com um grande 

cacho de uvas – são, muitas vezes, testemunho eloquente.    

 
O que parece evidente em peças encontradas na rota da Hansa é que algumas 

das suas morfologias parecem ter sido criadas em Lisboa, com propósito 

específico para exportação, como as mencionadas panelas120 para vinhos 

aromatizados.  

 

Uma categoria específica de objectos assinalados no mundo germânico e dos 

quais não há referência a exemplares nos Países Baixos121, é um tipo de 

garrafas que tem vindo a ser designado como aquamanil – já mencionadas no 

capítulo III – e cuja morfologia parece ser única no contexto da manufactura 

cerâmica coeva. Estas peças podem assumir feições diversas, mas sempre 

invulgares. No Bayerischen Nationalmuseum de Munique encontra-se uma 

garrafa em forma de sereia, pintada a azul sobre branco (cf. Fot. 107). 

                                                 
120 As designações empregues neste texto, quando não surgem de traduções de obras estrangeiras, seguiram os 
estudos de TORRES, Cláudio, GÓMEZ, Susana, FERREIRA Manuela Barros – «Os nomes da cerâmica medieval. 
Inventário de termos», Actas das 3ªas Jornadas de Cerâmica Medieval e Pós-Medieval, 1997, Tondela, Câmara 
Municipal, 2003, p. 125-134, e de FERNANDES, Isabel Maria, “Formas e funções da faiança portuense oitocentista”. 
Itinerário da Faiança do Porto e Gaia, Lisboa: Instituto Português de Museus, 2001, p. 29-51. NUNO, Carlos Simões 
(org.) - Olaria tradicional portuguesa Solar dos Zagalos, Almada, Câmara Municipal, 2002. 
121 Agradecemos a Jan Baart a confirmação desta ideia, afirmando não ter conhecimento de objectos similares em 
colecções ou descobertas em escavações levadas a cabo no território dos Países Baixos. 
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Fot. 107. Garrafa em forma de sereia. Bayerischen Nationalmuseum, Munique. 

Fonte: FUCHS, Eduard, Die Deutsche fayence-kultur, 1925, p. 154. 
 
Trata-se de um objecto bem diverso da que se encontra na Fundação Carmona 

e Costa, não só na morfologia, mas também na paleta empregue, que nesta 

última é de grande exuberância (cf. Fot. 35, p. 329). A pega, em forma de cauda de 

peixe, tem afinidades decorativas com uma outra garrafa das colecções do 

Victoria & Albert Museum, de Londres, a que voltaremos adiante (cf. Fot. 152, p. 481). 

Este é um preenchimento decorativo que se assemelha aos motivos 

“islamizantes” que encontrámos em Amesterdão ou Dordrecht, mas sem registo 

conhecido em terras germânicas. 

 

Um outro tipo de garrafa, cujo tipo específico só se conhecem três exemplares 

no mundo – já mencionados no Cap. III – estando dois em Portugal, um no 

Museu Municipal de Alcácer do Sal (cf. Fot. 33.1, p. 327) e outro em colecção particular 

(cf. Fot. 33.2, p. 327), é o que integra a colecção do Museum für Kunsthandwerk de 

Frankfurt am Main. (cf. Fot. 108). Trata-se da representação – tanto quanto sabemos 

única no quadro da faiança europeia coeva – do chamado “monstro de Horácio”, 

mencionado na Arte Poética da autoria deste escritor latino.  
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Fot. 108. Garrafa em forma de monstro de Horácio. Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt am Main. 

Fonte: BAUER, Margrit, Europäische fayencen, 1977, p. 35. 
 
Destas três, a que se encontra no museu germânico é a mais requintada das 

que se conhecem, com uma paleta onde o azul de cobalto sobre branco surge 

associado ao amarelo de antimónio e laranja de ferro, assim como à mistura de 

cores que possibilita o verde. Somente na já referida garrafa em forma de sereia, 

da Fundação Carmona e Costa, assistimos a semelhante exuberância 

cromática.  

Duas outras peças foram assinaladas, no mundo germânico, com morfologia 

próxima do “monstro de Horácio”, mas com uma alteração significativa (cf. Fot. 109, 

1, 2). A cabeça feminina foi substituída por uma de cão. São conhecidos no total 

cerca de vinte exemplares destas garrafas – das quais 4 em policromia, estas 

em colecções nacionais – que, conforme mencionámos no Cap. III, podem ser 

agrupados em três núcleos diferentes, de acordo com o tamanho e alguns 

aspectos da sua moldagem.  

 
Fot. 109. Garrafas em forma de Cetus, Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt am Main (1), Museum für Kunst und 

Gewerbe, Hamburgo (2). 
Fonte e Autoria: BAUER, Margrit, Europäische fayencen, 1977, p. 35 (1), Alexandre Pais (2). 
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As duas garrafas que se encontram no Museum für Kunsthandwerk, de Frankfurt 

am Main, e no Museum für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, e que deverão 

ser provenientes do mesmo molde, apesar de semelhantes ao monstro de 

Horácio, estarão relacionadas com a gravura publicada no Icones Animalium 

Aquatilium, de Conrad Gesner (cf. Fot. 29.9, p. 322). O que importa realçar é o facto 

de, neste texto, ser mencionado que a imagem representada correspondia a um 

monstro avistado na Alemanha, em 1522. Deste modo, nas garrafas 

portuguesas poderia ter ocorrido um aproveitamento de moldes pré-existentes – 

os do chamado monstro de Horácio – o que explicaria a ausência de braços, 

face à gravura de Gesner, patente nas peças Cetus. É possível que a morfologia 

destas garrafas possa estar relacionada com um pedido expresso de alguma da 

clientela germânica, o que pode confirmar o carácter erudito de um sector dos 

encomendantes e consumidores de faiança portuguesa da primeira metade do 

século XVII.  

A aparente ausência de referentes morfológicos semelhantes noutros espaços 

europeus, como a Itália, a Flandres e a França, reforça a originalidade desta 

produção e o nível cultural de alguma da clientela a que se destinava. Fora de 

Portugal só foram assinaladas outras duas garrafas Cetus, uma das quais, 

leiloada em Paris, integra hoje uma colecção particular nacional (cf. Fot. 180, p. 512), 

sendo a outra a já mencionada peça do Victoria & Albert Museum, de Londres (cf. 

Fot. 152, p. 481). 

 

De todas as peças de faiança portuguesa que se conhecem no mundo 

germânico, as que ostentam as marca mais antigas remetem para a década de 

20 do século XVII, sendo a mais recuada datada de 1624 – já mencionada e que 

se encontra no Nationalmuseum, de Copenhaga – e que, com o jarro de 1628, 

no Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo, são assinaladas como 

comércio de Moise Benedicktus. Para além destas são ainda conhecidos jarros 

no Kunstgewerbemuseum, de Berlim (cf. Fot. 110, 1), e no Nationalmuseum de 

Estocolmo (cf. Fot. 110, 2), ambos marcados com1624; no berlinense 

Schlossmuseum (cf. Fot. 110, 3) e no Hamburgishe Geshiste, de Hamburgo (cf. Fot. 110, 
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4), estes com cronograma de 1629. Estes objectos têm associadas a estas 

datas, nomes, brasões e empresas ou divisas, provavelmente dos seus 

encomendantes.  

 

 
Fot. 110. Jarros datados de 1624 no Kunstgewerbemuseum, Berlim (1), e no Nationalmuseum, Estocolmo (2); jarros 

datados de 1629, Schlossmuseum, Berlim (3), e no Hamburgishe Geshiste, Hamburgo (4). 
Fontes e Autoria: KLEIN, Adalbert, Deutsch fayencen, 1975, p. 18 (1); HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 

487 (2) e 493 (3); Alexandre Pais (4). 
 
Destes seis jarros assinalados para a década de 20 de Seiscentos, três são 

pintados a azul sobre branco e os restantes possuem apontamentos a amarelo – 

de acordo com as descrições a que tivemos acesso –, sendo eles o que se 

encontra em Copenhaga, o do Schlossmuseum, de Berlim, e o que ostenta o 

nome da família SEMMELHACKE, no Museum für Kunst und Gewerbe, de 

Hamburgo (cf. Fot. 111). Neste último, a cor quase desapareceu devido a problemas 

de cozedura, sendo visíveis manchas residuais no gibão e nas penas do chapéu 

da figura masculina e na moldura da reserva. 

 
Fot. 111. Jarro datado 1628. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1907.214. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Ao contrário do que ocorreu para os Países Baixos, com excepção de 

Amesterdão, desconhecem-se os resultados de muitas das campanhas 

arqueológicas onde foram recuperados fragmentos ou mesmo objectos de 
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faiança portuguesa. Só recentemente alguns, poucos, destes trabalhos vêm 

sendo conhecidos e revelados alguns dos objectos encontrados. 

Em obras levadas a cabo em 2003 na zona portuária de Hamburgo, foram 

exumados diversos fragmentos de peças cerâmicas, entre as quais algumas 

originárias de Lisboa, todas pintados a azul sobre branco122. Alguns são partes 

de pratos, com o tema de “aranhões”, um dos quais ostentando parte de um 

brasão com três flores-de-lis no contra-chefe (cf. Fot. 112, 1). Destes, um possuí 

contorno a púrpura de manganês, aspecto pouco assinalado no mundo 

germânico em objectos provenientes de Portugal (cf. Fot. 112, 5). 

 

  

 
Fot. 112. Fragmentos encontrados na zona portuária de Hamburgo. Parte de um prato armoriado com flores-de-lis (1), 

de um jarro com heráldica e cronograma HM (2) e de outro com um leão (?) (3). Uma taça possui brasão e 
cronograma 1649 (4) e um fragmento com motivo de “aranhões”, contorno a púrpura de manganês (4). Helms 

Museum. 
Fonte: FÖRST, Elke, Der Hamburger Hafen, 2006, p. 55-59. 

 
Foram encontrados ainda fragmentos de jarros e de uma taça (?), esta datada 

de 1649, com decoração, cronograma e heráldica idênticas às de uma bacia que 

se encontra no Museu do Caramulo, em Portugal (cf. Fot. 112, 4). O que sobreviveu 

                                                 
122 Cf. FÖRST, Elke, «Zerbrochen und weggeworfen», Der Hamburger Hafen. Das Tor zur Welt im Spiegel 
archäologischer Funde, Helms: Helms Museum, 2006, p. 55-59. Não foi possível, nestas escavações, determinar 
cronologias específicas de ocupação do local, mas estas não deverão ser anteriores a 1630. Queremos agradecer a 
Elke Först, do Helms Museum, as informações fornecidas e o acesso a esta bibliografia.  

1 
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do bojo de um jarro apresenta parte de um brasão, com duas mãos que se 

cumprimentam e as iniciais, incompletas, HM (cf. Fot. 112, 2), assim como a base de 

outro em que é perceptível que a reserva circunscrevia um animal, talvez um 

leão, pelo modo como as patas são pintadas (cf. Fot. 112, 3). 

 

Noutra cidade germânica, Lüneburg, foram encontradas duas peças 

excepcionais: um jarro com requintada decoração policroma e uma panela, com 

reserva circunscrevendo uma coroa, e que ostenta uma pega elevada, 

morfologia sem paralelo no nosso inventário123, mas do qual registamos uma 

existência no leilão ocorrido em 1992, no Palácio do Correio Velho, em Lisboa124 

(cf. Fot. 113, 3). Estes objectos, que se encontram quase completos, foram 

descobertos em duas fossas em propriedades em Grundstücken Braumstrasse / 

Im Wendischen Dorfe125 (cf. Fot. 113, 1, 2). 

 

 
Fot. 113. Objectos descobertos em Lüneburg, 2002 (1, 2) e peça leiloada no Palácio do Correio Velho, Lisboa, 1992 

(3). 
Fontes: KÜHLBORN, Marc, Humpen, Pinten, Schnellen, 2002, p. 57-58 (1, 2), Importante leilão de colecção da 

faianças portuguesas e antiguidades, Palácio do Correio Velho, Outubro 1992, p. 32 (3). 
 
Marc Kühlborn refere a existência de inventários nesta cidade destacando o de 

Anna Clara von Dassel, datado de 1656, onde são descritos vários objectos de 

origem portuguesa sob o título “jarros com tampas de prata”. Destes destaca “2 

jarros azuis espanhóis com os brasões Töbings e Daβels; 2 jarros em forma de 

                                                 
123 Cf. KÜHLBORN, Marc, «Portugiesische Fayence» e «Keramik aus Portugal und Spanien in Lüneburg», Humpen, 
Pinten, Schnellen: Bierkrüge aus sieben, Lüneburg: Museum für das Fürstentum, 2002, p. 56-58. 
124 Trata-se de uma peça com heráldica familiar, composta por cinco besantes. Cf. Importante leilão de colecção de 
faianças portuguesas e antiguidades, Lisboa: Palácio do Correio Velho, Outubro 1992, p. 32. Queremos agradecer a 
Margarida Cavaco o acesso a este catálogo. 
125 A bibliografia disponível não informa da cronologia da cota onde estas peças foram encontradas. 

1 2 3 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 445 

pera espanhóis, brancos, com as letras W.G.W. e A.C.V.D. 1647; 1 pequeno 

jarro espanhol com brasão e letras C.W.V.N.”126. Para este autor, o jarro com as 

iniciais A.C.V.D. seria um objecto destinado a Anna Clara von Dassel, pois as 

iniciais são coincidentes, quanto aquele onde está assinalada a presença do 

brasão desta família poderia indicar a mesma proprietária ou um seu familiar. Do 

conjunto, refere que o único jarro que não se destinaria a uma família local seria 

o mencionado por último, por não identificar o brasão representado. À 

semelhança dos inventários encontrados em Hamburgo e Bremen, a menção ao 

“produto espanhol“ remete para objectos produzidos em Portugal, mas que por 

terem sido comercializados no período da União Ibérica, ficaram sempre 

associados à Coroa dominante, mesmo após a Restauração da independência 

lusa. 

 
Escavações levadas a cabo em 2008 na Grundstück Ossenreyerstrasse, em 

Dresden, permitiram encontrar um prato de origem portuguesa, armoriado e com 

motivo de “aranhões”127 (cf. Fot. 114). 

 
Fot. 114. Prato descoberto em Dresden, 2008. 

Fonte: http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/. 
 
Trata-se de uma peça com alguma sofisticação morfológica na configuração da 

aba, e sem paralelo com outros objectos conhecidos fora de Portugal. A cota 

onde este objecto foi exumado terá uma cronologia de c. 1700.  

 

                                                 
126 Cf. KÜHLBORN, «Keramik aus Portugal und Spanien in Lüneburg», 2002, p. 58.  
127 Informações e imagens retiradas de http://www.stralsund.de/hst01/content1.nsf/docname/. Consultado em 
09|11|2010. 
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A informação mais detalhada a que tivemos acesso, referente a escavações 

realizadas em solo germânico onde surgiu faiança portuguesa, integra um artigo 

de Alfred Falk128 mencionando os achados em Lϋbeck, uma das mais 

importantes cidades da Liga Hanseática129. O texto é ilustrado com 11 peças – 

todas provenientes de cotas com cronologias entre 1650 e 1700 – das quais 

algumas merecem destaque especial, como um prato, descoberto em 1996, 

representando uma cena onde um homem dispara uma espingarda enquanto 

corre na perseguição de um leão. Sobre a cena a legenda ESTE OME MATOV 

ESTE LEÃO130 (cf. Fot. 115). Trata-se de um objecto importante, no contexto da 

produção nacional, e sem qualquer paralelo conhecido. 

 

 
Fot. 115. Prato descoberto na Königstrasse, Lϋbeck, 1996. 

Fonte: FALK, Alfred, Archäologie der frühen Neuzeit, 2007, p. 93 
 

Integrado no tipo “aranhões” esta decoração assume aqui um lugar de destaque 

pela sua sofisticação, com o motivo mais próximo de um grande florão do que 

qualquer um dos elementos orientalizantes habituais, como a “flor de artemísia”. 

O paralelo mais próximo são os motivos do bojo do jarro encontrado em 

Lüneburg, mas ao contrário deste o prato é decorado em exclusivo a azul sobre 

branco (cf. Fot. 113.1, p. 444). Foram ainda encontrados, em áreas diferentes da 

                                                 
128 Cf. FALK, Alfred, «Portugiesische Fayencen in Lubeck», Archäologie der frühen Neuzeit, Paderborn: Mitteilungen 
des Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, vol. 18, (2007), p. 93-100.  
129 De acordo com estudos citados pelo autor, o comércio de Portugal e Espanha com Lϋbeck, traduziu-se entre 1581 
e 1610 em 975 navios mercantes. Entre 1611 e 1640 ainda foram registados 459 ocupados no comércio de cereais. 
Na documentação não há referências a faianças de Lisboa, o que se deverá ao valor residual destes bens. Cf. FALK, 
2007, p. 99. 
130 Cf. FALK, 2007, p. 93. 
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cidade, dois jarros131, um deles também com uma cena de caça – esta a uma 

ave e com recurso a arco e flechas – e o outro com brasão e parte de uma 

legenda (cf. Fot. 116). 

 

 
Fot. 116. Jarros descobertos respectivamente em Schϋsselbuden e Schrangen, Lϋbeck, 1996(?). 

Fonte: FALK, Alfred, Archäologie der frühen Neuzeit, 2007, p. 94, 95. 
 
Ambos são pintados a azul sobre branco e a sua decoração inscreve-se no que 

se pode encontrar em diversos museus germânicos, com os bojos preenchidos 

com o motivo dito de “camélias”, comum na azulejaria portuguesa da época. No 

que diz respeito à peça brasonada, esta integra iniciais que remetem para uma 

empresa ou divisa individual sendo perceptível da legenda as letras “(...)HENS 

(...)ENDER (...)AN”.  

Um outro jarro, mas este com apontamentos a amarelo e parte de um 

cronograma do qual só foi recuperado o “16..”, foi revelado numa exposição 

levada a cabo por Doris Mührenberg no Museum für Archäologie de Lübeck (cf. 

Fot. 117, 1). Ainda que o tema não tenha sido identificado, a peça parece 

representar São Jorge, imagem que foi assinalada em dois outros jarros por 

Konrad Huseler132 (cf. Fot. 117, 2) e por Konrad Straub133, este último no Metropolitan 

Museum de Nova York, referenciado como pintado a azul sobre branco e com 

ocre e amarelo em vários elementos da decoração (cf. Fot. 117, 3).  

 

                                                 
131 Cf. FALK, 2007, p. 93. 
132 CF. HUSELER, 1925, p. 491. 
133 Cf. STRAUB, Konrad, «Seltene deutsche Fayencen in anslandischen Museen», Keramos, nº 72, (1976), p. 35-37. 
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Fot. 117. Fragmentos de jarro descobertos na Fischerstrasse em Schϋsselbuden, Lϋbeck, 1996(?) (1). Jarros com 

imagem de São Jorge, em colecção particular germânica (2) e no Metropolitan Museum de Nova York (3). 
Fonte: FALK, Alfred, Archäologie der frühen Neuzeit, 2007, p. 96 (1), HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 

491 (2), STRAUB, Konrad, Keramos, 1976, p. 35 (3). 
 
As duas peças íntegras apresentam representações quase idênticas, ainda que 

as mesmas sejam algo divergentes da que observamos nos achados de Lübeck. 

Nesta, o dragão – do qual só se vislumbra parte do corpo com escamas e da 

asa, junto à área de reconstituição, a branco – encontra-se à direita e não à 

esquerda, tal como o santo empunha a lança de modo diverso. Não obstante, a 

similaridade da iconografia presente nos três jarros parece inquestionável. As 

peças assinaladas por Huseler e Straub são objectos requintados, com bases de 

morfologia ondeada, e uma decoração de “mosaico” muito cuidada. Não é 

possível saber se o mesmo acontecia com o jarro encontrado em Lübeck, mas 

interessa destacar é que este é o único que se encontra cronografado. 

 

Ainda associados a estes fragmentos, foram descobertos, ambos empregando o 

azul de cobalto sobre branco, um prato e parte de outro jarro, este com brasão 

pintado no bojo e que aparenta ainda ter as iniciais T e F – ainda que esta última 

pareça tratar-se de um ramo da árvore ao centro do motivo (cf. Fot. 118). O prato, 

completo, é uma peça incomum, não pela ave numa paisagem que ostenta no 

covo, mas pela cuidada decoração da aba que parece evocar o motivo de 

“rendas”, ainda que este seja ainda pouco definido. Aparentemente é 

proveniente do mesmo local onde foi exumado o jarro com a iconografia de São 

Jorge. O jarro foi encontrado na mesma rua onde foi descoberto o prato com a 

caçada do leão, mas proveio de outra escavação. 
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Fot. 118. Fragmentos de jarro e um prato descobertos respectivamente na Königstrasse e na Fischerstrasse em 

Schϋsselbuden, Lϋbeck, 1996(?). 
Fonte: FALK, Alfred, Archäologie der frühen Neuzeit, 2007, p. 96-98. 

 
Estes achados e o interesse que a faiança portuguesa começa a despertar na 

investigação alemã, permitiram associar a esta origem uma série de fragmentos 

de objectos que, até aqui, não se considerava terem esta proveniência. Trata-se 

de partes de peças importantes: um jarro com a figura de um anjo segurando um 

brasão e duas iniciais G e W (cf. Fot. 119, 1); um raríssimo contentor para 

condimentos – ao que tudo indica sal e pimenta134 – (cf. Fot. 119, 2); partes da tampa 

de uma panela (cf. Fot. 119, 3) e uma taça, esta com um brasão partido que, na 

primeira, aparenta ter as armas da família portuguesa Machado (cf. Fot. 119, 4). 

 

 

                                                 
134 Só conhecemos outra peça deste tipo leiloada no Palácio do Correio Velho em Setembro de 2003, e alguns 
fragmentos exumados em Santa Clara-a-Velha, em Coimbra. 
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Fot. 119. Fragmentos de peças descobertas em Mauer (1), Braunstrasse (2), Fischerstrasse em Schϋsselbuden (3) e 

Krähenstrasse (4), Lϋbeck. 
Fonte: FALK, Alfred, Archäologie der frühen Neuzeit, 2007, p. 96 (1), 97 (2, 3), 99 (4). 

 
A tampa da panela, decorada com motivos vegetalistas, foi localizada, tal como 

o jarro com a caçada a uma ave, na zona de Schϋsselbuden mais 

concretamente na Fischerstrasse de onde provêm os fragmentos da peça com a 

imagem de São Jorge e o prato com a aba preenchida com o motivo de 

“rendas”. Nas restantes localizações não terão sido identificados outros 

fragmentos ou peças de faiança de origem portuguesa. O prato armoriado 

parece remeter para as decorações encontradas nos Países Baixos, com grande 

predomínio do branco e um tipo de morfologia de taça próxima das que se 

encontraram aí. No mesmo registo é uma outra taça descoberta na Sandstrasse, 

também aparentada com essas decorações (cf. Fot. 120).  

 

1 2 
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Fot. 120. Fragmento de taça descoberta na Sandstrasse, Lϋbeck. 
Fonte: FALK, Alfred, Archäologie der frühen Neuzeit, 2007, p. 99. 

 
Ainda dentro do contexto das rotas da Liga Hanseática, mas fora do território 

germânico, foi recuperada em Naestved, Dinamarca, num contexto fixado entre 

1600 e 1630, um jarro armoriado com duas cartelas onde se observam 

paisagens de nítida influência oriental, numa das quais se encontra uma 

borboleta135 (cf. Fot. 121).  

 

 
Fot. 121. Fragmento de jarro descoberto em Naestved, Dinamarca. 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 659. 
 
Trata-se de um objecto requintado e profusamente decorado, com duas largas 

faixas de um motivo entrançado sem paralelos conhecidos. 

 

As evidências parecem apontar para que os materiais destinados para a grande 

área geográfica abrangida pela Liga Hanseática correspondem a tipos 

                                                 
135 Cf. CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas (dos finais do século XVI aos inícios do 
século XVII), Dezembro 2010. Dissertação de Doutoramento em História, especialidade de Arqueologia, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, [texto policopiado], p. 658. 
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específicos, não só em termos de decoração e paleta empregue, mas também 

nas morfologias, muitas delas complexas e sem paralelo com o que foi 

assinalado nos Países Baixos. Assim, a comprovação possível da existência de 

manufacturas específicas para cada um destes destinos, com toda a 

probabilidade associadas a gostos definidos e encomendas específicas, poderá 

constituir um sinal claro do dinamismo das olarias de Lisboa na época, capazes 

de produzir o que nichos específicos de mercado pretendiam consumir. Estamos 

perante uma atitude comercial que não se limita a exportar o que manufactura 

para o mercado interno, mas que cria o que cada sociedade ambiciona possuir, 

com características próprias e diferentes graus de sofisticação. Estes são 

indícios de um pensamento e vigor produtivo até agora insuspeitos no que se 

refere às olarias lisboetas, no qual os agentes teriam um papel decisivo no 

fornecimento de modelos e alguns aspectos decorativos. 

 

4.2.3. Ilhas Britânicas 

A presença de faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas foi, recentemente, objecto 

da dissertação de doutoramento de Tânia Casimiro136, através da qual foi 

possível conhecer os objectos de manufactura de Lisboa que têm sido 

encontrados em Inglaterra, como: Barnstaple, Bideford, Bristol, Crediton, Exeter, 

Exmouth, Faversham, Great Torrington, Londres, Plymouth, Poole, 

Southampton, Totnes; e na Irlanda: Carrickfergus, Cork, Dublin, Galway, 

Limerick, Londonderry, Waterford, Wexford.  

 

A questão que importa ponderar, no que diz respeito à presença de louça 

portuguesa na Grã-Bretanha, prende-se, tal como ocorrera nos Países Baixos e 

                                                 
136 Queremos agradecer a Tânia Manuel Casimiro a disponibilidade em nos ceder uma cópia da sua tese, essencial 
para o conhecimento dos materiais cerâmicos de origem nacional encontrados em diversos pontos das Ilhas 
Britânicas. Para este ponto da presente reflexão seguimos de perto os materiais dados a conhecer através da 
investigação desta arqueóloga. Iremos ilustrar este texto com alguns desenhos que surgem ao longo da sua tese. Cf. 
CASIMIRO, 2010. Anteriormente havia publicado: CASIMIRO, Tânia Manuel, «A faiança portuguesa nas Ilhas 
Britânicas. Um projecto de investigação», Centro de Arqueologia de Almada: Al-madan on-line, adenda electrónica, n.º 
16, (Dezembro 2008), p. VII 1-7, consultado em 2010 e disponível em http://www.almadan.publ.pt. Sobre os achados 
em Londres, cf. também CASIMIRO, Tânia Manuel, «Portuguese faience in London», London Archaeologist, (Summer 
2006), p. 115-121. 
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na área de negócios da Liga Hanseática, com a presença de uma comunidade 

judaica de origem portuguesa aí residente137. No entanto, as possibilidades 

comerciais abertas a esta comunidade não eram as mesmas que existiam 

noutros centros europeus138, assumindo a disseminação desta manufactura uma 

feição diferente da verificada nos espaços já analisados. 

 
Barnstaple é uma cidade portuária, nas margens do rio Taw, chegando “mesmo 

a concorrer com Bristol e Liverpool no comércio com a América”139. Na High 

Street, uma das ruas principais onde se concentravam os mercadores, foram 

encontrados – numa cronologia que se situa entre 1665 e 1670 – dois 

fragmentos de faiança portuguesa140, parte de uma taça e de um jarro ou 

garrafa, com decoração a azul sobre branco, tendo esta última apontamentos a 

amarelo de antimónio. A taça apresenta uma decoração que se insere nos 

motivos de tipo “islamizante” (cf. Fot. 122, 1) e a base do jarro ou garrafa (cf. Fot. 122, 2), 

uma das raras peças com a presença de uma policromia que parece enquadrar-

se no que se conhece produzido para a Liga Hanseática. 

                                                 
137 “Embora não tão numerosa como na Holanda, a comunidade judaica portuguesa em Inglaterra também 
desempenharia um activo papel na diáspora marrana (...) Foi durante a governação de Cromwell que a comunidade 
marrana cresceu em Londres, atingindo as duas centenas em 1655”. Cf. MARTINS, 2006, p. 148. 
138 “A Inglaterra merece ser bem individualizada, como um espaço totalmente contrastante. Primeiro porque o 
mercado inglês dominou com frequência as reexportações (...) Segundo, porque a Inglaterra impediu o avanço da 
organização da comunidade judaica até bem tarde no século XVII. Se foi, assim, uma área vedada aos negociantes 
nacionais de extracção judaica, também os agentes cristãos-velhos não conseguiram lá penetrar e poucos eram os 
flamengos / holandeses que se movimentavam nestes fluxos portugueses direccionados para a Inglaterra”. Cf. 
COSTA, 2002, p. 63. 
139 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 36. 
140 “Em 1982, foi efectuada escavação de emergência durante a construção de casa naquela rua. Aquando da 
chegada dos arqueólogos, cerca de dois terços do local já havia sido destruído pelas máquinas e a maior parte do 
espólio recolhido, é oriundo dos revolvimentos, sendo impossível inseri-los em qualquer estratigrafia. As peças 
portuguesas foram recolhidas naquele ambiente. (...) Acompanhando os achado foi recolhido numisma cunhado 
durante o reinado de Carlos II, entre 1665 e 1670”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 39. 
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Fot. 122. Fragmentos de peças portuguesas encontradas na High Street, Barnstaple, um dos quais com motivos a 

amarelo de antimónio (1). 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 40 e 41. 

 
Em Bristol, junto ao Avon e ao seu afluente Frome, foram encontrados 

numerosos fragmentos de faiança portuguesa, inclusivamente um com a 

“inscrição 1652, a única peça datada recuperada nas Ilhas Britânicas”141. No 

edifício de St. Nicholas Almhouses, em King Street, edificado entre 1652 e 1656, 

foram identificados 23 fragmentos de peças nacionais – ainda que associados a 

uma cota pouco anterior142 – a maioria dos quais com decorações a azul sobre 

branco (cf. Fot. 123). Nestes, algumas das morfologias mais interessantes, como 

taças, garrafa e escudela, estão decoradas com motivos ditos de “aranhões”. A 

escudela apresenta parte de “orelha” ou asa com motivos ondeados 

concêntricos143 (cf. Fot. 123, 3) e um dos fragmentos de prato possuí uma decoração 

muito cuidada, com laço assinalado por elemento floral (cf. Fot. 123, 2) e um motivo 

de inspiração chinês – rolo? – com uma pintura gráfica de linhas cruzadas ((cf. Fot. 

123, 1). 

                                                 
141 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 52. 
142 “A cerâmica portuguesa exumada, incorrectamente publicada como faiança alemã de Hamburgo (Barton, 1964), 
provém maioritariamente de camada estratigráfica caracterizada por cinzas, na qual foram identificadas habitações, 
estruturadas em madeira, pelo que, desta forma, anteriores a 1652 ou desse mesmo ano”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 
51. 
143 Fragmento de peça semelhante em morfologia e decoração foi recuperado em Plymouth, cf. CASIMIRO, 2010, p. 
292. 
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Fot. 123. Fragmentos de peças portuguesas com motivos de “aranhões” encontradas na King Street, Bristol. Entre 

estes destaca-se uma garrafa (2) e uma escudela (3), para além da decoração de um dos pratos (1). 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 54, 60, 61, 63, 65, 67. 

 
Foram encontrados também fragmentos de “aranhões” pintados a azul sobre 

branco, na Aldworth’s Dock144, em Bristol, e noutras áreas da Grã-Bretanha, 

como Bideford, localizada junto ao rio Torridge145, ou em vários locais de Exeter, 

como a Paul Street, este numa cronologia próxima de 1620146, na Albany 

Road147 e na High Street148. O mesmo se verificou em Exmouth149, tal como em 

Faversham, para uma cota situada entre 1685 e 1705150 (cf. Fot. 124, 1). Em 

                                                 
144 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 72. 
145 “Em 1988, o arqueólogo A. Lovatt foi chamado para efectuar o acompanhamento arqueológico de casa a construir 
na New Street. (...) As escavações revelaram vestígios de estrutura habitacional, edificada em madeira, em finais do 
século XVI e ocupada até meados de setecentos, (...) apesar da estratigrafia bem preservada daquele local, a peça 
estanífera portuguesa foi recuperada em camadas superficiais, afectadas pela construção de outro edifício durante a 
segunda metade do século XIX”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 45, desenho p. 46. 
146 “Durante a escavação arqueológica, aquando a construção do Harlequins Shopping Centre, em 1986, foi 
identificada casa datada de finais do século XVI, inícios do século XVII (1575-1610), (...). A mesma parece ter sido 
abandonada durante alguns anos e reocupada por volta de 1620. O prato português aqui recuperado provém deste 
nível”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 112, desenho na p. 113. 
147 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 116. 
148 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 117. 
149 Na Lower Fore Street. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 124. 
150 Na Belvedere Feeds: “A unidade estratigráfica encontrava-se selada por pavimento posterior (...). Penetrando em 
ambas camadas encontrava-se bolsa de material cuja origem se desconhece, mas que foi seguramente datada entre 
1685 e 1705, contendo lixos domésticos. Duas das peças mais emblemáticas aqui recolhidas tratam-se de pratos com 
a representação de William de Orange (1694-1702), acompanhando fragmentos de (...) Faiança Portuguesa”. Cf. 
CASIMIRO, 2010, p. 128. 
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Londres151: na Lower Thames Street, para um contexto entre 1630 e 1660152, na 

Lambeth Road, para um período entre 1625 e 1680153 (cf. Fot. 124, 2), ou em 

Deptford, para a primeira metade de Seiscentos154, surgiram, grande número de 

fragmentos de objectos decorados com “aranhões”, quer a azul sobre branco, 

quer com contornos a púrpura, estes mais raros. Exemplificativos desta 

decoração com contornos a manganês são os fragmentos que surgiram na 

Bermondsey Wall West155 ou o que apareceu na Narrow Street, numa fossa 

                                                 
151 Ainda em Londres foram encontrados mais fragmentos de “aranhões”, a azul sobre branco. Na Magdalen Street: “A 
unidade estratigráfica 207, que ofereceu prato em Faiança Portuguesa, integra um desses momentos, desenvolvido 
entre 1630 e 1650. A camada encontra-se bem datada através da estratigrafia onde está inserida”, Cf. CASIMIRO, 
2010, p. 188. Na Narrow Street, Limehouse Basin, Tower Hamlets, surgiram numerosos exemplos desta decoração. 
Cf. CASIMIRO, 2010, p. 193-196. Também na Bombay Wharf, Ceylon Wharf, East India Wharf, Rotherhithe Street, St 
Mary Church Street, Cf. CASIMIRO, 2010, p. 228-229. Em St. John’s Square também surgiu parte de uma taça: “A 
unidade estratigráfica 14 caracterizou-se como enchimento de fossa séptica (EU 28), associada à casa de Lord 
Burleigh, não existindo nenhuma outra camada dentro daquela estrutura. A homogeneidade da colecção, entre as 
quais contamos com Post Medieval Slipped Ware, cuja produção terminou na segunda metade do século XVII, Post 
Medieval Red Ware e London Delftware, datam o contexto entre 1630 e 1650 (…). Foi recuperada apenas uma 
pequena taça em Faiança Portuguesa. Aquela, ainda que de pequenas dimensões, apresenta elevada qualidade 
estética e decorativa, característica das produções lisboetas”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 233. Parte da aba de um prato 
de boa qualidade foi encontrada em Spitalfields (Ramp), Spital Square, Bishopgate, Londres. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 
238-239. Em Tobacco Dock, The Highway, também em Londres, surgiu um fragmento em azul sobre fundo branco: 
“Os objectos cerâmicos recolhidos, associados a dois numismas de James II, demonstram que aqueles espaços 
foram abandonados e destruídos algures entre 1670 e 1690”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 242. Na mesma cidade em, 
West Tenter Street, também surgiram fragmentos de um prato. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 244-245. Também em 
Plymouth surgiram exemplares deste género decorativo, cf. CASIMIRO, 2010, 265, 278, 282, alguns destes em 
estratigrafias datáveis: “A colecção pode ser datada entre 1630 e 1660 devido aos diversos materiais recuperados na 
camada onde as peças em Faiança Portuguesa foram recolhidos”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 300, 304. Em Poole surgiu 
parte de um prato em azul sobre branco: “As peças portuguesas foram todas exumadas na mesma fossa séptica 
(PM2 VII, UE L1) pelo que certamente foram utilizadas na mesma casa, pela mesma família. Do mesmo contexto são 
oriundas outras peças que datam claramente a deposição das produções portuguesas entre 1640 e 1660”. Cf. 
CASIMIRO, 2010, p. 319, as peças surgem nas p. 320. Em Tootnes, na Fore Street, foram encontradas duas peças a 
azul sobre branco, num “contexto foi datado entre 1610 e 1630”, cf. CASIMIRO, 2010, p. 336, desenho das peças p. 
337, 339-340. 
152 No Old Billingsgate Fish Market, Lorry Park, Lower Thames Street, “A camada 1389 correspondia a unidade 
estratigráfica dentro de edifício, propriedade de Thomas Soane, um membro importante da Grocer´s Company, que o 
utilizaria enquanto armazém. Identificaram-se diversos fragmentos de outras cerâmicas, tendo o contexto sido datado 
entre 1630 e 1660. Foram recuperados três fragmentos correspondendo a pratos e taça que se inserem dentro da 
família dos aranhões”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 146-147. 
153 Na Lambeth Bridge House, Lambeth Road: “A unidade estratigráfica 1172 constituía o enchimento de fossa 
séptica, próxima de casa virada para a Lambeth High Street, que possivelmente a utilizaria. Dentro da cavidade foram 
recuperadas peças cuja tipologia as permite datar entre 1625-1680, datação afinada devido à presença de alguns 
cachimbos”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 185. 
154 Na Borthwick and Paynes Wharf, Borthwick Street, Deptford, cf. CASIMIRO, 2010, p. 154, e na Wood Wharf, 
Horseferry Place, Thames Street, Greenwich: “Os recipientes portugueses apresentam, na sua maioria, decoração de 
influência oriental, com a presença de diversos aranhões, inseridos em cartelas que alternam com outros motivos, tais 
como crisântemos e pêssegos. Estas surgem nas camadas datadas da primeira metade do século XVII. Nas UE’s 
cronologicamente atribuídas aos finais de seiscentos foram identificadas peças contendo sobretudo decoração 
vegetalista e uma taça decorada com rendas”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 163. 
155 Na Jacob’s Island, Bermondsey Wall West, Londres. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 179. 
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datável da década de 1650156. Mais invulgar pela decoração da aba, em que as 

reservas principais e secundárias apresentam soluções decorativas sem 

paralelo com outras peças conhecidas de origem portuguesa, é o fragmento de 

um prato exumado na King Street só executado a azul sobre branco 157 (cf. Fot. 124, 

3). 

  
Fot. 124. Fragmento de peças com motivos de “aranhões” encontradas na Belvedere Feeds, Faversham (1), na 

Lambeth Bridge House e na King Street (2), ambas em Londres (3).  
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 129, 185 e 181. 

 
Enquadrada na mesma produção mais seriada de “aranhões” é a parte de um 

prato exumado na londrina Platform Wharf, onde no covo surge a representação 

de uma paisagem com uma ave158 (cf. Fot. 125, 1). No que aparenta ser o mesmo 

motivo de “aranhões”, mas onde o azul surge com contorno a manganês, é o 

fragmento recuperado em Plymouth, na Castle Street, onde é visível a cabeça 

de uma lebre e no verso parte de uma legenda “VO”159 (cf. Fot. 125, 2). Uma tipologia 

única em território britânico e também rara em território nacional é uma bacia de 

barba com motivos de “aranhões”, da qual surgiu um fragmento em Shepherd’s 

Wharf, Plymouth, onde também foi assinalada a presença do púrpura no 

contorno dos motivos azuis160 (cf. Fot. 125, 3). Em Totnes, na Fore Street, foi 

                                                 
156 Na Narrow Street, Limehouse Basin, Tower Hamlets, Londres: “A fossa 308 foi preenchida entre 1650 e 1660 (EU’s 
306 e 307). O seu conteúdo ofereceu Faiança Portuguesa, a par com cerâmica espanhola, italiana, francesa, alemã e 
holandesa”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 194. 
157 Na King Street, Gresham Street, Londres. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 209. 
158 Na Platform Wharf, Rotherhithe, Londres. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 226. 
159 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 298. 
160 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 309-310. 
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encontrado, em contexto datado de 1610 e 1630, um fragmento decorado a azul 

onde se vislumbra uma lebre161 (cf. Fot. 125, 4). 

 

  
Fot. 125. Fragmentos de peças com motivos de “aranhões” encontrados na Platform Wharf (1), Londres, na Castle 

Street (2) e Shepherd’s Wharf (3), em Plymouth, e na Fore Street (4), Totnes.  
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 226, 298, 310, 339. 

 
No espólio descoberto em Bristol162, com destaque para a Narrow Quay163, 

foram ainda assinaladas decorações que surgiram também nos Países Baixos, 

um tipo de louça que é provável fosse de uso corrente, com motivos de 

folhagens largas e densas, sem uma clara associação a uma influência 

específica (cf. Fot. 126). Estes motivos parecem poder ser enquadrados numa das 

manifestações decorativas mais arcaicas da louça de vidrado estanífero 

português.  

                                                 
161 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 336. 
162 “One context which appears to provide evidence of people deliberately choosing Iberian tin-glazed earthenware was 
excavated at Narrow Quay, Bristol. In this excavation, Spanish and Portuguese wares made up over 14 percent of all 
the tin-glazed earthenware vessels”. Cf. STODDART, Eleanor, Seventeenth-Century tin-glazed earthenware from 
Ferryland, Newfounoland, Department of Anthropology, Memorial University of Newfoundland, December, 2000. A 
thesis submitted to the School of Graduate Studies in partiaI fulfillment of the requirements for the degree of Master of 
Arts, [texto policopiado], p. 130. Ainda que esta tese seja referente às descobertas efectuadas na Terra Nova, 
Canadá, aspecto a que voltaremos adiante neste capítulo, decidimos usar algumas das informações que fornece 
acerca das descobertas de faiança portuguesa na Grã-Bretanha, para reforçar algumas das ideias que se pretende 
veicular. 
163 “A construção de novo edifício junto ao rio Avon, em 1978, permitiu escavar zona portuária das Idades Média e 
Moderna. Foram identificadas duas das docas da cidade, a Aldworth’s Dock, construída em 1625 pelo mercador 
Robert Aldworth, remodelada em 1660 (...) As camadas onde as peças em Faiança Portuguesa foram exumadas [10 
fragmentos], estavam divididas em unidades datadas entre 1640 e 1650, com base nas diversas cerâmicas e 
cachimbos recolhidos”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 69. “It seems that people were actively choosing Iberian tin-glazed 
vessels, because of the relatively large amounts of ceramics from Spain and Portugal, rather than solely English 
ceramics, as one would expect in an English colony. This situation is similar to Narrow Quay, England, where 
excavations have shown large amounts of Portuguese tin-glazed vessels appearing in one layer, even though English 
wares were easier to acquire (…). It also appears that there was some separation of function in the tin-glazed 
earthenware. The majority of the decorative vessels, such as the large or lobed dishes are either Portuguese or Iberian 
in origin, while the undecorated or utilitarian vessels like the porringers and bowls are mainly English or Dutch”. Cf. 
STODDART, 2000, p. 119-120. 
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Fot. 126. Fragmentos de peças portuguesas encontradas na King Street (1) e na Aldworth’s Dock (2, 3), Bristol. 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 58, 73, 74 
 
Do mesmo tipo de faiança foram encontrados fragmentos em Exmouth, cidade 

portuária de Devon164 e em Exeter: na Halloway Street165 e na Customs House, 

tendo esta localização a particularidade de ser o edifício da Alfândega, a partir 

de 1681, e na sua documentação estar assinalada a importação de louça 

portuguesa166. Em Great Torrington, em Castle Hill, o fragmento exumado deste 

tipo de louça é de grandes dimensões, sendo considerada uma das peças 

portuguesas mais invulgares recuperadas nas Ilhas Britânicas167 (cf. Fot. 127, 1). Em 

Londres, na Spital Square168, na Narrow Street169 e na Bermondsey Abbey, esta 

numa ocupação de meados do século XVII, foram também recuperadas peças 

com estas características170 (cf. Fot. 127, 2). Em Plymouth surgiram numerosos 

fragmentos destas decorações, alguns em cronologias arqueologicamente 

                                                 
164 Na Chapel Street: “Em 1984 foi remodelada habitação no número 123 daquela rua, em Exmouth. A escavação 
esteve a cargo da Exeter Archaeology, contudo, aquela entidade só foi chamada depois do início das obras, pelo que 
muitas das estruturas, sobretudo positivas, já haviam sido arrasadas. Foi identificada fossa séptica, possivelmente 
servindo casa que ali se encontrava”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 123. 
165 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 120. 
166 “A casa que albergou a Alfândega, desde 1681, ano da sua construção, é o edifício construído em tijolo mais antigo 
de Exeter. Está localizada num local estratégico, junto ao canal, onde chegavam as mercadorias que ali seriam 
revistas e taxadas antes de entrarem na cidade. Curiosamente, foi neste edifício que foram escritos os livros 
alfandegários que consultámos nos arquivos nacionais, em Londres, e onde efectivamente encontrámos uma 
referência à importação de louça portuguesa nesta cidade”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 108, desenho p. 109. 
167 “Foi efectuado pequeno acompanhamento arqueológico na colina do castelo em 2005 (...) foram recolhidos alguns 
fragmentos de cerâmica, de cronologia dispersa, no qual se inserem dois fragmentos de Faiança Portuguesa. Um 
daqueles trata-se de uma das mais espectaculares peças portuguesas recuperada nas Ilhas Britânicas. A sua enorme 
dimensão, associada às excepcionais qualidades físicas e estéticas, torna-o uma peça rara”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 
132. 
168 Na Spitalfields Market (former), hoje Spitalfields Residential Development, em Spital Square. Cf. CASIMIRO, 2010, 
p. 235-237. 
169 Na Narrow Street, Limehouse Basin, Tower Hamlets. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 193-196. 
170 Na Bermondsey Abbey, Abbey Street, Long Walk: “a unidade 3376 pertencia à ocupação de cozinha, pertencente 
àquela família nobre, cuja datação é atribuída aos meados do século XVII. A peça portuguesa foi recuperada em cima 
do pavimento daquele compartimento”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 142. 
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datadas entre 1630 e 1660171, assim como em Poole – entre 1640 e 1660172 – 

ou Tootnes, estes para uma fase anterior, entre 1610 e 1630173. 

 
Fot. 127. Fragmentos de peças portuguesas encontradas em Castle Hill, Great Torrington (1) e na Bermondsey 

Abbey, Abbey Street, Long Walk, Londres (2). 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 132 e p. 142 

 
Em Londres, na St. James Passage Subway, Duke’s Place, foi encontrado a 

quase totalidade de um prato associado às manufacturas portuguesas, numa 

cronologia que o coloca entre o final do século XVI e o início do século XVII174 (cf. 

Fot. 128). Possui uma decoração incaracterística, ainda que sejam visíveis as 

“cabeças de ruyi” no emolduramento que, no covo, circunda a reserva central. 

Este é um motivo comum na porcelana chinesa e que tem sido assinalado na 

faiança portuguesa num período mais tardio, o que torna esta peça 

particularmente importante. 

                                                 
171 Na Castle Street: cf. CASIMIRO, 2010, p. 254-264, 266-267, 269-271, 273-277, 279-281, 283-292, 295-299. Na 
Wolster Street, “A colecção pode ser datada entre 1630 e 1660 devido aos diversos materiais recuperados na camada 
onde as peças em Faiança Portuguesa foram recolhidos”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 300-304. Na Stonehouse Durnford 
Street, surgiram mais fragmentos deste tipo, cf. CASIMIRO, 2010, p. 312-314. 
172 “As peças portuguesas foram todas exumadas na mesma fossa séptica (PM2 VII, UE L1) pelo que certamente 
foram utilizadas na mesma casa, pela mesma família. Do mesmo contexto são oriundas outras peças que datam 
claramente a deposição das produções portuguesas entre 1640 e 1660”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 319, as peças 
surgem nas p. 321-322. 
173 Na Fore Street, “O contexto foi datado entre 1610 e 1630”, cf. CASIMIRO, 2010, p. 336, desenho das peças p. 337, 
340-342. 
174 “A unidade 212 correspondia ao enchimento de fossa séptica de lixos domésticos relacionados com a ocupação do 
local, já habitação de Norfolk que, tendo em conta os demais materiais recuperados, nomeadamente garrafa em grés, 
datada de 1591 e cerâmica esmaltada de produção londrina, pode ser datado de finais do século XVI e inícios do 
século XVII”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 156. 

1 2 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 461 

  
Fot. 128. Fragmento de prato português encontrado na St. James Passage Subway, Duke’s Place, Londres. 

Pormenor com uma das “cabeças de ruyi” assinaladas. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 157. 

 
Na King Street, em Bristol, foram encontrados fragmentos de um prato com 

motivos “islamizantes”, do tipo mais cuidado, semelhante a alguns assinalados 

nos Países Baixos (cf. Fot. 129, 1). Mais invulgar a parte de um bojo de garrafa com 

decoração de “mosaico”, rara nas peças conhecidas de produção nacional e, 

quase sempre, associada a decorações e morfologias mais requintadas, das 

quais surgiram alguns exemplares na rota da Liga Hanseática (cf. Fot. 129, 2).  

 
Fot. 129. Fragmentos de peças portuguesas de tipo “islamizante” (1) e “mosaico” (2) encontradas na King Street, 

Bristol. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 57 e 63. 

 
Embora menos comuns, foram assinalados outros fragmentos de diversos tipos 

de decoração “islamizante” na Aldworth’s Dock175, Bristol, ou na Princesshay, 

em Exeter, um deles numa cota de cronologia definida entre 1600 e 1630176 (cf. 

                                                 
175 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 72. 
176 “As peças recuperadas foram identificadas no quarteirão referente à casa Bedford, em fossa séptica, cujo 
enchimento foi datado entre 1600 e 1630”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 107. Na mesma cidade, na Mermaid’s Yard foi 
encontrado outro fragmento mas numa escavação sem definição de cota cronológica, cf. CASIMIRO, 2020, p. 111.  
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Fot. 130, 1). Fragmentos deste tipo foram assinalados em Totnes177 e em 

Plymouth178, assim como em vários locais de Londres179, onde foi encontrada, 

na Narrow Street180, para uma cronologia consonante com a década de 1650, 

parte de uma garrafa onde estes motivos ocupam uma reserva do bojo (cf. Fot. 130, 

2).  

  
Fot. 130. Fragmento de um prato com motivos “islamizantes” encontrados na Princesshay (1), Exeter e na Narrow 

Street (2), Londres. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 107 e 206. 

 
De entre as descobertas exumadas no edifício de St. Nicholas Almhouses, em 

King Street, Bristol, talvez as mais espectaculares se prendam com as que 

apresentam elementos armoriados. Se neles os elementos heráldicos são pouco 

claros, um dos fragmentos é de extrema importância por ter associada a data 

“1652” (cf. Fot. 131).  

  
Fot. 131. Fragmentos de peças portuguesas brasonadas encontradas na King Street, Bristol. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 62, 63, 64. 

 

                                                 
177 Em Dartington Hall, cf. CASIMIRO, 2010, p. 343-344. 
178 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 265. 
179 Por exemplo, na Borough High Street, Long Walk, cf. CASIMIRO, 2010, p. 144. 
180 Na Narrow Street, Limehouse Basin, Tower Hamlets: “A fossa 308 foi preenchida entre 1650 e 1660 (EU’s 306 e 
307). O seu conteúdo ofereceu Faiança Portuguesa, a par com cerâmica espanhola, italiana, francesa, alemã e 
holandesa”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 194. 
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Em Greenwich surgiu parte de um prato em cujo covo se encontra o motivo 

heráldico associado à família portuguesa Silva, pintado a azul sobre branco com 

contornos a púrpura de manganês181 (cf. Fot. 132). A cota arqueológica de onde 

este elemento foi recuperado situa-se 1680 e 1750. 

 
Fot. 132. Fragmento de peça portuguesa brasonada encontrada na Wood Wharf, Greenwich. 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 172 
 
O tema das “rendas” surgiu um pouco por toda a geografia das Ilhas Britânicas. 

Em Bristol, foi exumada de uma fossa entulhada entre 1650 e 1660182, parte de 

um prato com este motivo, a azul de cobalto sobre branco, tendo ao centro um 

coração atravessado por duas setas (cf. Fot. 133, 1). O mesmo motivo surge inserido 

numa cartela, num fragmento encontrado em Londres183 (cf. Fot. 133, 2). 

 

 
Fot. 133. Fragmentos de prato de tipo “rendas” encontrado na Greyfriars Building, Bristol (1) e na Platform Wharf, 

Londres (2). 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 78, 227 

 

                                                 
181 Na Wood Wharf, Horseferry Place, Thames Street, Greenwich, Londres: “Este cais, cujas técnicas de construção 
se revelaram mais cuidadosas que o anterior, tornando-o mais resistente, ofereceu cerâmicas e vidros datáveis entre 
1680 e 1750. Foram aqui identificadas duas peças portuguesas, uma contendo o brasão dos Silvas e outra, uma 
manga de farmácia”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 163. 
182 No Greyfriars Building, em Lewin’s Mead: “As obras reabilitação desta zona da cidade ocorreram entre 1970 e 
1973 e trouxeram à luz do dia estruturas identificadas com mosteiro franciscano de origem medieval, demolido no 
século XIX. No exterior do edifício, próximo de local onde foram escavadas cinco sepulturas, reconheceu-se o que 
terá sido um esgoto a céu aberto, que deixou de ser usado na segunda metade do século XVII (1650-1660), momento 
em que foi entulhado”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 77. 
183 Na Platform Wharf, Rotherhithe, cf. CASIMIRO, 2010, p. 226. 
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Fragmentos com o tema das “rendas”, pintados a azul e com contorno a púrpura 

de manganês sobre branco, surgiram em Deptford184 – para 1720 a 1760 –, 

Greenwich185, Plymouth – em cronologias variadas: 1630-1660; 1690-1720186 – 

e Poole187 – em cotas de 1640 a 1660 –, ainda que estes últimos se tratem de 

uma produção menos cuidada. 

Na Narrow Street, em Londres188 – numa cota datável de 1680 a 1690189 – entre 

os vários exemplares recuperados destacam-se uma taça e dois pratos, 

pintados a azul sobre branco (cf. Fot. 134). No interior da primeira inscreve-se a 

legenda “SOL” e no covo dos pratos, respectivamente, a letra “R”  e uma cruz de 

Malta, envolta em elementos fitomórficos. 

   
Fot. 134. Fragmentos de taça e pratos de tipo “rendas” encontrado na Narrow Street, Londres. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 216, 221, 222 

                                                 
184 Na Borthwick and Paynes Wharf, Borthwick Street, Deptford, Londres: “Os fragmentos aqui identificados tratam-se 
das peças mais tardias recolhidas em todos os contextos ingleses ou irlandeses podendo ser datadas entre 1720 e 
1760, com recurso a rendas”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 152. 
185 Na Wood Wharf, Horseferry Place, Thames Street, Greenwich, Londres, cf. CASIMIRO, 2010, p. 163-64. 
186 Na Castle Street, cf. CASIMIRO, 2010, 268, alguns com contorno a púrpura de manganês, cf. p. 272, 292-295; na 
Wolster Street, “A colecção pode ser datada entre 1630 e 1660 devido aos diversos materiais recuperados na camada 
onde as peças em Faiança Portuguesa foram recolhidos”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 300-301. Na Dung Street, somente 
a azul, “achados numismáticos, cerâmica inglesa e outras importações, nomeadamente majólica italiana e vidrados de 
sal alemães, dataram a camada sensivelmente entre os anos 1690 e 1720”, cf. CASIMIRO, 2010, p. 308. 
187 “As peças portuguesas foram todas exumadas na mesma fossa séptica (PM2 VII, UE L1) pelo que certamente 
foram utilizadas na mesma casa, pela mesma família. Do mesmo contexto são oriundas outras peças que datam 
claramente a deposição das produções portuguesas entre 1640 e 1660”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 319, as peças 
surgem nas p. 323-326. 
188 Na Narrow Street, Limehouse Basin, Tower Hamlets, Londres, cf. CASIMIRO, 2010, p. 212, 214, 216-218. 
189 “Junto ao edifício III foi encontrado dentro de fossa séptica (934) um extraordinário conjunto de cerâmica datável 
entre 1680 e 1690 (...) onde se destacam as portuguesas, com uma grande percentagem”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 
195. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 465 

 
Em Bristol, numa cronologia entre 1640 e 1670190, foram recuperados dois 

fragmentos decorados a azul sobre branco, sendo que um deles deverá 

corresponder a esta decoração (cf. Fot. 135, 2) e o outro ao tema dos “enrolamentos 

vegetalistas”, este com contornos a púrpura de manganês (cf. Fot. 135, 1). 

  
Fot. 135. Fragmentos de pratos com motivo de “enrolamentos vegetalistas” contornados a púrpura de manganês (1) e 

outro do tipo “rendas” (?) (2) encontrados na Quakers Friars North, Bristol. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 80 e 81. 

 
Em Crediton, na área mais importante da cidade, a High Street, foi apenas 

encontrado um fragmento de uma peça portuguesa (cf. Fot. 136, 1). O aspecto mais 

importante deste achado é o facto de ser análogo a outro pote encontrado numa 

cidade próxima, Exeter, este numa cota que não recua a mais do que 1650191 (cf. 

Fot. 136, 2). Ambos possuem uma decoração comum, de folhagens em palmeta, e 

morfologias semelhantes. 

 

                                                 
190 Na Quakers Friars North; Bristol: “A Pre-Construct Archaeology efectuou aqui uma escavação nos jardins deste 
edifício do século XVII, edificado em 1656, no ano de 2005, (...) a camada que ofereceu os fragmentos de Faiança 
Portuguesa pode ser datada, com base em outros achados cerâmicos, entre 1640 e 1670”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 
77. 
191 Na Goldsmith Street, Exeter: “Durante os trabalhos arqueológicos da construção do Shopping foi aqui identificada 
fossa séptica (...) alvo de um parco registo, tendo-se recuperado apenas os materiais. Foi ali exumado pequeno pote 
em Faiança Portuguesa, muito semelhante à peça recuperada em Crediton, a 10 quilómetros de distância e 
certamente produzido na mesma oficina. Naquele contexto foi ainda recuperado prato esmaltado, possivelmente feito 
em Londres, com a data de 1660, bem como alguns vidrados de sal germânicos, cuja datação recua, no máximo, até 
1650”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 114. “Ambas peças foram certamente produzidas na mesma oficina e, possivelmente, 
trazidas para Inglaterra no mesmo navio, exportadas pelo mesmo mestre oleiro. Não podemos descartar a hipótese 
de algum comerciante de lã a ter adquirido numa loja em Exeter, trazendo-a para a sua casa, em Crediton. No 
entanto, o contexto arqueológico da Goldsmith Street ofereceu cronologia mais recuada o que pode demonstrar que 
as peças possuíam um tempo útil de vida que podia ascender até 40 anos, antes de serem descartadas”. Cf. 
CASIMIRO, 2010, p. 90. 
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Fot. 136. Fragmentos de peça portuguesa encontrado na High Street, Crediton (1) e na Goldsmith Street, Exeter (2). 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 91 e p. 115 
 
Tal como Bristol, Exeter foi um dos locais onde se encontraram numerosos 

fragmentos de faiança portuguesa. Esta cidade portuária, localizada entre os rios 

Exe e Creedy, aí habitou, desde o século XVI, uma crescente comunidade 

judaica, ainda que sem grande protagonismo no tecido social192.  

Em Trichay Street, dos fragmentos recuperados numa cronologia situada entre 

1550 e 1660193, o mais interessante é uma taça com motivos de “aranhões”, 

referida como “uma das peças mais frágeis em Faiança Portuguesa recolhidas 

nas Ilhas Britânicas”194 (cf. Fot. 137). Trata-se de um objecto do qual conhecemos 

paralelos nas descobertas efectuadas nos Países Baixos, com destaque para 

Amesterdão, mas dos quais são conhecidos poucos exemplares em Portugal. 

 
Fot. 137. Fragmentos de uma taça com motivos de “aranhões” encontrada na Trichay Street, Exeter. 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 98. 
 
Dos vários achados em North Street, também em Exeter, zona onde residiam 

numerosos mercadores, dos vários fragmentos de peças portuguesas 

                                                 
192 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 94. 
193 “A intervenção arqueológica, de emergência e não obedecendo a uma metodologia correcta, data da construção do 
Guildhall Shopping Centre, em 1974, (...) foram reconhecidas diferentes fossas sépticas, dentro das quais foi 
identificado interessante conjunto cerâmico, oriundo dos despejos domésticos (...). Os objectos recuperados 
apresentam uma discrepância cronológica de, pelo menos, cem anos, entre 1550 e 1660, pelo que é possível que 
aquela não tivesse sido preenchida num único momento”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 96. 
194 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 97. 
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recuperados – para uma cota situada cerca de 1680 – dois são de pratos de 

grande qualidade, com o branco do fundo a assumir grande destaque, tal como 

na maioria das peças associadas ao comércio com os Países Baixos, tendo um 

deles motivos de “aranhões”195 (cf. Fot. 138, 1). O outro é o fundo de um prato 

decorado com uma ave a sobrevoar uma paisagem (cf. Fot. 138, 2). Neste local 

também foi encontrado um fragmento de um terceiro prato com motivos 

“islamizantes” (cf. Fot. 138, 3). 

 
Fot. 138. Fragmentos de pratos com motivos de “aranhões” (1), de inspiração oriental (2) e de tipo “islamizante” (3) 

encontrados na North Street, Exeter. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 102, 103. 

 
Em Londres, na Monument House, foi encontrado numa fossa preenchida entre 

1630 e 1660, o único fragmento de faiança de tipo “desenho miúdo”, com 

motivos a azul e contornos a púrpura de manganês sobre branco, exumado nas 

Ilhas Britânicas196 (cf. Fot. 139, 1). Outra peça, que aparenta alguma invulgaridade, é 

aquela a que corresponde o fragmento descoberto na Mitre Street, também na 

                                                 
195 “Em 1974, obras levadas a cabo nesta rua com recurso a retroescavadores, durante a construção do Guildhall 
Shopping Centre, destruíram, pelo menos, duas casas do século XVI que ainda se encontravam em pé. Puseram 
igualmente a descoberto diversas estruturas arqueológicas (...) em torno de 1680, e certamente relacionado com casa 
abastada”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 100. 
196 Na Monument House, Botolph Lane, Monument Street, Londres: “A unidade 248 constituía o enchimento de fossa 
séptica (UE247), aparelhada com blocos de calcário, anterior ao ano de 1666, visto que se encontrava selada por 
camadas com vestígios do incêndio, nomeadamente a camada 202 que ofereceu diversos vestígios de casas e dos 
seus conteúdos queimados. No interior da mesma encontravam-se diversos fragmentos de peças que podem ser 
datados entre 1630 e 1660”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 150. 
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capital inglesa197, com a mesma solução de contorno a púrpura da pintura a azul 

sobre branco (cf. Fot. 139, 2). Aqui, é perceptível na reserva que integrava a aba de 

um prato, a presença de uma figura de tipo chinês, ajoelhada. Este foi exumado 

de uma cota datada da transição para o século XVIII. 

  
Fot. 139. Fragmento de peça do tipo “desenho miúdo” encontrado na Monument House (1) e de um prato 

orientalizante exumado na Mitre Street (2), ambas em Londres. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 151 e 191. 

 

Uma das raras peças com motivos alegóricos exumadas nas Ilhas Britânicas é 

um fragmento de um prato encontrado em Londres, na Fenchurch Street198. No 

covo é perceptível uma figura feminina, nua, sobre um coração alado, segurando 

parte de um panejamento, aspectos que indiciam tratar-se de uma imagem da 

Fortuna, que é o símbolo da cidade alemã de Gluckstadt e da qual se conhecem 

representações em objectos destinados ao mercado hanseático e ao consumo 

interno português199. Esta peça, de grande requinte, apresenta elementos 

vegetalistas tratados de forma gráfica, quase como se de motivos “islamizantes” 

se tratasse, para além do que parece um tema decorativo em “mosaico”, numa 

das reservas da aba (cf. Fot. 140). 

                                                 
197 “A unidade 65 constituía o enchimento de uma fossa séptica, aparelhada com tijolo e foi datada como pertencendo 
aos finais do século XVII, inícios da centúria seguinte. A peça de Faiança Portuguesa foi exumada aquando da 
recolha de um outro prato (delftware) que continha a palavra hebraica para “leite”, ao centro, produção das fábricas de 
Lambeth, datada de inícios do século XVIII”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 190. 
198 Na Lloyd’s Register of Shipping, Fenchurch Street, Railway Place, Londres: “devido às terraplanagens e solos 
trazidos de outros locais, após o Grande Incêndio, torna-se complicada uma avaliação cronológica do local, ainda que 
não se descure a possibilidade de ter efectivamente provindo de alguma casa ali perto”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 158. 
199 Cf. PAIS, «A policromia na faiança portuguesa de exportação do século XVII», 2007, p. 56-57. 
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Fot. 140. Fragmento de prato com motivo alegórico no covo encontrado na St. James Passage Subway, Duke’s 

Place, Londres. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 160. 

 
O local onde talvez se concentre o maior espólio cerâmico de origem portuguesa 

recolhido na Irlanda deverá ser Carrickfergus, sendo que os fragmentos 

recolhidos num fosso da Essex Street constituem um dos mais importantes 

achados, não só pela qualidade dos materiais exumados, mas pelo facto de 

poderem ser associados a uma cronologia específica, que se deverá situar entre 

1602 e 1613200 (cf. Fot. 141). As peças são todas decoradas a azul sobre branco, 

tendo esta cor de fundo algum protagonismo. 

                                                 
200 “O enchimento do dito fosso revelou (...) centenas de fragmentos de cerâmica de fabrico local, inglesas, alemãs e 
francesas, foram recuperadas 211 peças em Faiança Portuguesa. (...) A datação do local, para além da cronologia 
das cerâmicas, foi apurada através da análise dos numismas exumados, entre os quais, vinte e uma moedas 
correspondendo ao reinado de Elisabeth I e cunhadas entre 1602 e 1603. Salvaguardando uma margem de circulação 
de cerca de dez anos, este contexto arqueológico não pode ultrapassar o ano de 1613”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 350. 
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Fot. 141. Fragmentos de peças de faiança portuguesa encontrados na Essex Street, Carrickfergus. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 351-359, 363-364, 367. 

 
Algumas das peças apresentam semelhanças com materiais descobertos nos 

Países Baixos, também associados com cotas de escavação a objectos datáveis 

da transição e dos primeiros anos da centúria de Seiscentos. 
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Em Cork, no Dunboy Castle, surgiram fragmentos de “aranhões” e de motivo 

“islamizante” menos cuidado, ambos pintados a azul sobre branco201. No 

entanto, na North Main Street, surgiu parte de um prato com decoração de 

elementos vegetalistas densos, pintados de forma solta202, demonstrativo de se 

tratar de louça de uso (cf. Fot. 142, 1), num contexto situado entre 1640 e 1660. 

Também em Londonderry surgiram partes de objectos com estas decorações, 

em cotas de 1670 a 1690203, um dos quais com os motivos de “aranhões” 

contornados a púrpura de manganês204, o mesmo se verificando só a azul sobre 

branco em Waterford, para uma cronologia entre 1620 e 1650205. Também de 

pinceladas largas e carácter mais utilitário é parte de uma taça encontrada em 

Wexford, para um período entre 1640 e 1660206, onde surgiram também 

fragmentos de outra taça e de um prato, ambos de motivos “islamizantes” (cf. Fot. 

142, 2, 3). Este último apresenta ainda a iconografia recorrente de um coração 

alado, trespassado por duas setas (cf. Fot. 142, 4). Partes de peças com decoração 

de motivos “islamizantes”, mas de pincelada menos cuidada, foram também 

exumados no Dublin Castle207. 

 

                                                 
201 “a escavação que permitiu concluir acerca da sua recuperação em meados de seiscentos com o registo de uma 
habitação com cerâmica local e três fragmentos de cerâmica importada”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 378, 380. 
202 Na Skiddy’s Castle, North Main Street, Cork: “A peça portuguesa corresponde ao período de ocupação inglesa, 
podendo ser datada entre 1640 e 1660, encontrando-se no mesmo contexto de outra cerâmica de produção local”. Cf. 
CASIMIRO, 2010, p. 381. 
203 Encontrados nas escavações da Bishop Street “De entre centenas de artefactos datáveis entre 1670 e 1690 foram 
identificados alguns fragmentos de Faiança Portuguesa”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 413-422. 
204 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 419. 
205 Foram encontrados na High Street, Waterford: “identificado com o interior de estrutura habitacional, tratam-se de 
fragmentos muito pequenos, porém de excelente qualidade, de produções lisboetas, onde predomina a decoração de 
influência chinesa. O contexto foi datado entre 1620 e 1650”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 426. Desenhos p. 426-430. 
206 No Ballyhack Castle, Wexford: “A ausência de estratigrafia levou a que a colecção fosse datada com base nas 
evidências cerâmicas, mas também nos diversos cachimbos ali encontrados que puderam atribuir uma cronologia 
entre 1640 e 1660”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 431-432. 
207 Cf. CASIMIRO, 2010, p. 389. 
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Fot. 142. Fragmentos de faianças portuguesas encontradas no Skiddy’s Castle (1), Cork e Ballyhack Castle (2, 3, 4), 

Wexford. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 381, 434, 433 e 435. 

 
Outros fragmentos de faiança do tipo “aranhões”, em azul sobre branco, foram 

encontrados em Dublin208, um dos quais, parte do covo de um prato que 

apresenta a cabeça de uma ave (cf. Fot. 143, 1), bem como em Limerick, associados 

a uma cota de cerca de 1642209 (cf. Fot. 143, 2), onde surgiu também parte de um 

prato com motivos contornados a púrpura de manganês, em contexto 

arqueológico do final de Seiscentos210 (cf. Fot. 143, 3). 

                                                 
208 No Dublin Castle, cf. CASIMIRO, 2010, p. 386-388, 393. 
209 Também decorados a azul sobre branco e “foram descobertos diversas evidências do cerco de 1642, sobretudo 
com a destruição de paredes e casas. No seio destes derrubes foram recuperados dois pratos em Faiança 
Portuguesa”, cf. CASIMIRO, 2010, p. 406. 
210 “descobriu-se que a casa, edificada em finais do século XVI, já havia possuído tal compartimento subterrâneo, 
entulhado e selado em finais do século XVII, época em que a taça aqui recuperada foi descartada”. Cf. CASIMIRO, 
2010, p. 408. 

1 2 

3 4 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 473 

  
Fot. 143. Fragmentos de faiança portuguesa encontrada no Dublin Castle (1, 2), Dublin, e na Old Dominick Street (3), 

Limerick. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 391, 392, 409. 

 
Em Galway, na Quay Street, de vários fragmentos de peças portuguesas, de um 

contexto entre 1630 e 1650211, um jarro é do tipo que surgiu com alguma 

regularidade nas cidades germânicas da Liga Hanseática212 (cf. Fot. 144, 1|2). Esta 

peça, onde alguns motivos possuem apontamentos a amarelo de antimónio, tem 

no bojo um dragão, que é provável surgiria acompanhado de uma representação 

de São Jorge213. Na Barrack Lane surgiram, entre outros, partes de pratos: um 

de tipo decorativo “islamizante” (cf. Fot. 144, 5) e um fragmento do covo de outro 

onde se lê a legenda truncada “ANDA” (cf. Fot. 144, 3, 4). Em Londonderry, para uma 

cota situada entre 1670 e 1690, foi exumado um fragmento de outro prato, 

também decorado a azul sobre branco e com parte de um motivo heráldico214 (cf. 

Fot. 144, 6). 

 

                                                 
211 “A bolsa de material onde as peças portuguesas foram recuperadas sugere uma datação entre 1630 e 1650, 
aliadas a outras importações portuguesas e espanholas, alemãs e inglesas, sobretudo London Delftware”. Cf. 
CASIMIRO, 2010, p. 398. 
212 Queremos agradecer a Elizabeth Fitzpatrick a gentileza de nos ter enviado a extensa publicação onde são 
referidos os trabalhos arqueológicos aí desenvolvidos. Cf. FITZPATRICK, Elizabeth, O’BRIEN, Madeline, WALSH, 
Paul, Archaeological investigations in Galway City, 1987-1998, Wicklow: Wordwell, 2004, p. 380-383. Anteriormente 
havia sido publicado um relatório: Cf. FITZPATRICK, Elizabeth, The Galway excavations project. Galway: National 
University of Ireland, 2003. 
213 Este é semelhante ao que se encontrou na Fischerstrasse em Schϋsselbuden, Lϋbeck, e aos referenciados numa 
colecção particular germânica e no Metropolitan Museum de Nova York. Cf. HÜSELER, 1925, p. 491; SCHWARE, 
Wolfgang, Alte deutsche Fayence-Krüge, Wuppertal: Dr. Wolfgang Schwarze Verlag, 1980, p. 40. 
214 Encontrado nas escavações da Bishop Street “De entre centenas de artefactos datáveis entre 1670 e 1690 foram 
identificados alguns fragmentos de Faiança Portuguesa”. Cf. CASIMIRO, 2010, p. 413. 
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Fot. 144. Fragmentos de peças de faiança portuguesa encontradas na Quay Street (1|2), na Barrack Lane (3|4, 5), 

Galway, e na Bishop Street (6), Londerry. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 399 (1), 401 (3), 413 (5, 6); 

FITZPATRICK, Elizabeth, Archaeological investigations in Galway City, 2004, p. 382 (2, 4). 
 
Numa vertente diferente, interessa conhecer que objectos se podem encontrar 

em território britânico, ainda íntegros, mesmo que estes possam ter ido para aí 

em fase posterior ao período seiscentista. São exemplo algumas peças de 

faiança portuguesa que Oswald Crawfurd levou consigo quando regressou a 

Inglaterra, cerca de 1890, das quais são conhecidos três desenhos (cf. Fot. 145). 

Estas encontram-se hoje em parte incerta, mas tal como os que integram as 

colecções dos museus britânicos, poderão corresponder a objectos que saíram 

do país em data posterior à sua manufactura, não sendo por isso e nessa 

perspectiva, relevantes para a questão do consumo da louça portuguesa nestes 

mercados215, mas importantes para o conhecimento das decorações e 

morfologias existentes. 

                                                 
215 Cf. CRAWFURD, Oswald, Round the calendar in Portugal, London: Chapman and Hall, 1890, p. 261-263. 
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Fot. 145. Peças de faiança portuguesa que integraram a colecção de Osvaldo Crawfurd. 
Fonte: CRAWFURD, Oswald, Round the calendar in Portugal, 1890, p. 261, 262, 263. 

 
Nas colecções do Victoria & Albert Museum (V&A) e do British Museum, ambos 

em Londres, encontram-se vinte e três peças de faiança portuguesa, 

respectivamente dezasseis no primeiro e sete no segundo216. No conjunto que 

integra o espólio do primeiro espaço museológico é possível observar não só um 

prato armoriado com o chamado “brasão dos Silva”, como um canudo que 

ostenta as armas reais portuguesas (cf. Fot. 146). Trata-se de peças de manufactura 

mais seriada, ambas pintadas a azul com contornos a púrpura de manganês, de 

tipos comuns no espaço português e dos quais se pode encontrar, no caso do 

primeiro, numerosos exemplares por todos os locais onde os portugueses 

passaram.  

 

 
Fot. 146. Peças de faiança portuguesa no V & A, Londres, respectivamente inv. C.60-1910 e 1974.1899. 

Autoria: Alexandre Pais 
 
Em registos decorativos menos comuns, ainda que possamos encontrar 

algumas semelhanças com outros objectos podemos destacar ainda três peças. 

Um prato onde elementos de tipo “islamizante” surgem associados aos de 

“aranhões”, no covo tem uma paisagem e uma ave de nítida inspiração 

                                                 
216 Queremos agradecer a Hilary Young (V&A) e Aileen Dawson, do British Museum, toda a disponibilidade e 
paciência em nos permitirem o registo das peças que se encontram nas respectivas instituições. 
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orientalizante (cf. Fot. 147, 1); uma panela com passador interno, similar às que se 

encontram na geografia da Liga Hanseática e decorada com o tema de 

“mosaico” (cf. Fot. 147, 2); e um canudo com o mesmo tipo de motivo, mas onde o 

azul surge delimitado a púrpura de manganês, formando as linhas um contorno 

vagamente relevado (cf. Fot. 147, 3). Ao contrário da primeira, estas são pintadas 

sem sofisticação e de modo seriado, correspondendo a um, aparente, 

experimentalismo em termos de características decorativas. 

 

 

 
Fot. 147. Peças de faiança portuguesa no V & A, Londres, respectivamente inv. C.62-1910 (1), C.92-1951 (2) e 

C.64.1910 (3). 
Autoria: Alexandre Pais 

 
Associados de forma clara ao que tem sido encontrado na geografia comercial 

da Liga Hanseática são os jarros datados de 1643 e 1645, no primeiro dos quais 

se observa uma representação incorrecta da heráldica da cidade de Hamburgo 

(cf. Fot. 148, 1). Na base do motivo, junto ao pé, inscreve-se uma empresa ou divisa 

pessoal, desconhecida, ladeada pelas letras P e L, talvez as iniciais do 

encomendante. A intricada decoração vegetalista do bojo, com tema de 

“camélias”, contrasta com a ausência de motivos no pescoço deste jarro, 

deixado a branco. A outra peça, mais pequena, possui na reserva frontal, para 

além da legenda “1645 ANOS”, o que aparenta ser um brasão, onde figura um 

braço armado com uma espada emergindo de uma nuvem (cf. Fot. 148, 2). 

 

1 

2 3 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 477 

 
Fot. 148. Jarros de faiança portuguesa no V & A, Londres, datados, respectivamente, de 1643 (1) e 1645 (2), inv. 

C.200-1921 (1), C.91-1951 (2). 
Autoria: Alexandre Pais 

 
Também armoriados e, de certa forma, similares a motivos que encontramos 

nas rotas da Hansa, são dois pratos, um dos quais com morfologia idêntica ao 

que se encontrou na Grundstück Ossenreyerstraße, em Dresden (cf. Fot. 114, p. 445), 

ainda que na peça do V&A a decoração seja mais sofisticada, com alternância 

de três reservas diferentes, uma das quais com um complexo motivo, sem 

paralelo com o que se conhece noutros objectos do período, manufacturados em 

Lisboa (cf. Fot. 149, 2). Para além do cronograma com a data de 1644, esta peça 

apresenta ainda as iniciais I e R, que serão relativas ao proprietário. O segundo 

prato, marcado “1648”, tem um dos brasões mais curiosos que nos foi dado 

observar. Num escudo recortado, sustido por dois grifos, encontra-se a figura de 

um monge franciscano (?), segurando em cada uma das mãos uma palma e um 

rosário. Não foi possível determinar se estamos perante um mártir ou outro tipo 

de iconografia, mas o seu carácter é único (cf. Fot. 149, 1). 
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Fot. 149. Pratos armoriados de faiança portuguesa no V & A, Londres, datados respectivamente de 1648 (1) e de 

1644 (2), inv. C.13-1931 (1), C.12-1931 (2). 
Autoria: Alexandre Pais 

 
Mais sofisticadas, do ponto de vista morfológico, são as duas salvas com pé (cf. 

Fot. 150), uma das quais com apontamentos a amarelo de antimónio e um 

elemento heráldico do qual conhecemos várias correspondências no mundo 

germânico, cujo tema parece evocar a já mencionada obra Emblemas Morales, 

de Sebastian de Covarrubias Orozco, aspecto já mencionado no Cap. III. A outra 

salva inscreve-se num registo mais orientalizante, do ponto de vista decorativo, 

com motivo de “aranhões” e uma paisagem onde se encontra um veado217. 

                                                 
217 Esta é a segunda peça mais antiga de faiança portuguesa a integrar as colecções do V & A Museum, de Londres – 
adquirida em 1876 –, surgindo já mencionada aquando da exposição que aqui decorreu em 1881 e que veio a dar 
origem à Exposição de Arte Ornamental de Lisboa, de 1882. No catálogo, referenciada como sendo manufactura 
talaverana do século XVIII, ela surge assinalada com o nº: “1185. Dish, glazed earthenware of Talavera, with wide rim, 
fluted and re-curved; painted in blue in imitation of Chinese. Spanish. 18th century. Diameter 12 in. Bought, 10l. 334 - 
[18]76”. Cf. SOUTH KENSINGTON MUSEUM, Catalogue of the special loan exhibition of Spanish and Portuguese 
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Fot. 150. Salvas com pé de faiança portuguesa no V & A, Londres, respectivamente, inv. C.40-1949 e 334-76. 

Autoria: Alexandre Pais 
 
Integram ainda a colecção do V. & A. duas panelas, ambas com uma paleta 

mais alargada que o azul de cobalto sobre branco. Uma delas – em cujo interior 

se observa um passador de faiança – possui duas reservas no bojo onde se 

inscrevem dois perfis, de gosto italianizante, um masculino e o outro feminino, 

tendo os apontamentos cromáticos deste último uma tonalização mais 

alaranjada que o amarelo de antimónio empregue no primeiro (cf. Fot. 151, 1). 

Decoração única é a que se observa na outra peça, esta vazia no seu interior, 

onde um motivo de “rendas” associa as cores azul e laranja, inscritas em bandas 

de amarelo (cf. Fot. 151, 2). Nas duas faces do bojo as iniciais W e P. Não temos 

conhecimento de outro objecto onde esta decoração utilize a paleta que se 

observa aqui, sendo esta a única peça em território britânico onde se pode 

observar o laranja de ferro, do qual só conhecemos a utilização num número 

diminuto de elementos, em Portugal e no mundo germânico. 

 

                                                                                                                                                 
ornamental art, London: Chapman and Hall, 1881, p. 167. No entanto, Joaquim de Vasconcelos, aquando da 
Exposição Distrital de Aveiro de 1882, relativamente a uma destas peças – fotografada com o nº 53 – e que hoje 
integra a colecção do MNAA, na sequência do recente legado Castro Pina já a menciona como “uma caneca um 
pouco phantastica, talvez nacional”. Cf. VASCONCELOS, Joaquim de e GOMES, Marques, Exposição Districtal de 
Aveiro. Aveiro: Grémio Moderno, 1883, p. 43. Relativamente à reprodução deste objecto cf. Coleccionar em Portugal. 
Doação Castro Pina. Lisboa: Instituto dos Museus e da Conservação: Museu Nacional de Arte Antiga, 2011. 
[Catálogo], p. 68. 
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Fot. 151. Panelas de faiança portuguesa no V & A, Londres, respectivamente, inv. C.147-1939 e C.14-1921. 

Autoria: Alexandre Pais 
 
A última peça que nos interessa destacar, do espólio de faiança portuguesa que 

se conserva neste museu londrino, é uma garrafa representando Cetus, motivo 

que já encontráramos em Portugal e nos Museum für Kunsthandwerk de 

Frankfurt am Main e no Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo (cf. Fot. 109, 

p. 440). Apesar de a iconografia ser idêntica, a peça do V & A pertence a uma 

série de moldes, de melhor qualidade, tendo mesmo uma dimensão ligeiramente 

superior às das peças na Alemanha (cf. Fot. 152). Ainda que seja evidente um 

cuidado na pintura das que se encontram em colecções germânicas, a garrafa 

de Londres é uma das mais requintadas de que temos registo e a única onde 

parece evidente o tipo decorativo dito “islamizante”. De facto, nenhuma outra 

apresenta tal densidade de motivos, muitos de detalhe quase caligráfico, tendo 

ainda na cauda/asa uma reserva onde se inscreve o mascarão de um “homem 

verde”, a única área onde se pode observar o branco da base218. Este elemento 

aproxima o objecto de outra garrafa, do mesmo molde, leiloada em Lisboa em 

2005 e já referida no Cap. III (cf. Fot. 30, p. 323).  

                                                 
218 Esta é a primeira peça de faiança de manufactura portuguesa Seiscentista a integrar a colecção do V & A, tendo 
sido adquirida em 1871. Na exposição que aí decorreu em 1881, identificada como originária de Talavera e atribuída 
ao século XVIII é referida com o número “1194. Jug, glazed earthenware decorated in blue on white, in form of a 
female monster. Spanish (Talavera). 18th century. Height, 10 in; width, 8 in. Bought, 1l. 1280 - [18]71”. Cf. SOUTH 
KENSINGTON MUSEUM, 1881, p. 167/168. 
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Fot. 152. Garrafas em forma de Cetus no V & A, Londres, inv. 128071. 

Autoria: Alexandre Pais 
 
Menos variada, mas não menos rica, é a colecção que se encontra no British 

Museum de Londres, sendo que, das sete peças que compõem este espólio, 

cinco estão datadas. Dentro do registo que conhecemos e associamos ao 

mercado hanseático estão aqui dois jarros, com apontamentos a amarelo de 

antimónio a enriquecer a decoração em azul sobre branco. Num deles inscreve-

se o brasão da cidade de Hamburgo, com os leões que ladeiam o escudo 

correctamente representados (cf. Fot. 153, 1). É uma peça de azuis contrastantes, 

onde alguns elementos surgem preenchidos de forma densa, em especial na 

moldura da reserva e no próprio tema heráldico. É, também, a única peça que 

integra os museus ingleses onde se pode observar uma marca, a qual consta já 

do quadro elaborado por Konrad Huseler, em 1925 (cf. Fot. 92, p. 412). O outro jarro 

ostenta uma empresa ou divisa pessoal e o cronograma 1638, num escudo que 

a rodeá-lo tem um paquife de grande exuberância (cf. Fot. 153, 2). 

 
Fot. 153. Jarros de faiança portuguesa no British Museum, Londres, um dos quais marcado (1) e o outro datado de 

1638 (2), inv. 87.2-11.21 (1). 
Autoria: Alexandre Pais 

 

1 2 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 482 

Com o tema da coroa inserida numa reserva, como se de um brasão se tratasse, 

surgem duas peças neste museu. Um jarro, datado de 1644 (cf. Fot. 154, 1), e uma 

panela com o passador em faiança no seu interior, que já assinalámos no 

mundo hanseático (cf. Fot. 154, 2). Esta última, para além da decoração azul sobre 

branco, como a anterior, possui apontamentos a ocre de ferro ou a um amarelo 

de antimónio desvanecido, o que talvez tenha ocorrido devido a uma 

temperatura demasiado elevada de cozedura. Na face oposta àquela onde se 

encontra a coroa, outra reserva apresenta um paquife e um escudo, no qual 

surge um coração trespassado por duas setas. Ainda que este possa ser 

associado à Ordem de Santo Agostinho, são conhecidos vários objectos com 

esta iconografia que não deverá remeter para essa referência. 

 

 

 
Fot. 154. Peças de faiança portuguesa no British Museum, Londres, uma das quais datada de 1644, inv. AF3205 (1) e 

1970.7-41.81 (2). 
Autoria: Alexandre Pais 

 
 

Duas peças poderão ser, talvez, associadas ao amor, uma das quais decorada 

com apontamentos de amarelo de antimónio ou ocre de ferro, também aqui 

muito desvanecido. Trata-se de um jarro com um cronograma de 1635 onde, no 

interior de uma reserva de gosto italianizante, surge um busto feminino (cf. Fot. 155, 

1). Este tipo de motivos, em Itália, está muito associado a ofertas que os 

apaixonados ofereciam às suas eleitas, ainda que, nestes casos, o nome destas 

1 
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esteja presente numa cartela. Se a peça anterior não pode indiciar, de forma 

inequívoca, um ritual de namoro, o jarro do tipo oinochoe, cuja morfologia é 

similar ao que se encontra no Museum für Kunst und Gewerbe, de Hamburgo (cf. 

Fot. 155, 2), parece enquadrar-se melhor nesse propósito. Na reserva frontal do 

bojo, surge um casal, sobre o qual se encontra um coração trespassado por 

duas setas219. Talvez o coração trespassado, que referimos em descrição 

anterior, no brasão da panela que se encontra neste museu, possa corresponder 

a um mesmo propósito de celebrar um enlace e não indiciar a heráldica 

agostiniana. 

 

 
Fot. 155. Peças de faiança portuguesa no British Museum, Londres, uma das quais datada de 1635, inv. 88.11-10.36 

(1).  
Autoria e Fonte: Alexandre Pais (1), HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 523 (2). 

 
Do British Museum, a última peça que pretendemos destacar é também um 

jarro, mas a iconografia nele presente é caso único no contexto da faiança 

portuguesa seiscentista, podendo ser quase considerado um documento do 

quotidiano lisboeta da época. Trata-se de um objecto datado do “ANNO 1646” e 

onde surge representada uma mulher sentada junto a uma escada e tendo 

próximo uma braseira com um recipiente ao lume (cf. Fot. 156). A figura, com um 

largo chapéu, tem sobre uma banca um prato com algo que vende a um homem 

descalço, que lhe está de frente. Será uma vendedeira de castanhas, numa 

evocação do Mercado da Ribeira? Não podemos saber pois a pintura ingénua 

                                                 
219 De todas as peças que integram a colecção do British Museum esta foi a única a que não tivemos acesso, pelo 
que, para a ilustrar, socorremo-nos da obra de HUSELER, 1925, p. 523. A presença de um par, no que parece ser 
uma cena de casamento, pode ser observada numa peça em Bremen, no Kunstgewerbe Museum e em Karlsruhe, no 
Landesmuseum. Integrando um brasão atribuído à família Kampferbeck, também assinalámos o jarro que integra a 
colecção do Bayerischen Nationalmuseum, de Munique (cf. Fot. 100, p. 428). 
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não apresenta grande pormenor. Interessante é o carácter da representação, 

pois seria usual os temas presentes nestes objectos para o comércio europeu 

remeterem, com predominância, para a heráldica e para a religião, não se 

conhecendo paralelo com esta imagem. 

 

 
Fot. 156. Jarro de faiança portuguesa no British Museum, Londres, datado de 1646, inv. 87.2-11.20.  

Autoria: Alexandre Pais. 
 
No Fitzwilliam Museum, em Cambridge, encontra-se uma panela – com o 

habitual passador em faiança no interior – datada de 1653220. Este objecto, que 

se insere no espírito decorativo do tipo “aranhões”, ostenta uma empresa ou 

divisa pessoal similar às que surgem, de forma recorrente, no mundo hanseático 

(cf. Fot. 157).  

 

 
Fot. 157. Panela de faiança portuguesa no Fitzwilliam Museum, Cambridge, datado de 1653, inv. 2849-1928.  

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Também num outro registo, do qual se desconhece o percurso que os trouxe até 

nós, são os objectos comercializados nas leiloeiras inglesas, como a Christie’s, a 

Sotheby’s e a Bonhams221. Relativamente à primeira, foi possível recuar nos 

                                                 
220 Queremos agradecer a Julia Poole, do Fitzwilliam Museum, toda a sua disponibilidade e paciência em nos permitir 
o registo desta peça e, mais uma vez, a Hilary Young por nos ter referido a presença deste objecto nesta colecção. 
221 Queremos agradecer a Nette Megens, da Bonhams, todos os esforços desenvolvidos para nos garantir o acesso 
aos materiais leiloados não só na sua casa, mas igualmente na Christie’s e Sothebys. Sem o seu apoio não teríamos 
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seus registos até 1992, tendo sido desde então negociadas onze peças de 

faiança portuguesa do século XVII222. Destas só conseguimos ter acesso a três 

imagens, correspondentes aos leilões mais recentes. Das negociadas em 

períodos anteriores algumas remetem para objectos raros, como um castiçal em 

forma de gato223 (cf. Fot. 25, p. 315) – semelhante a três outros em colecções 

particulares portuguesas e que referimos no Cap. III –, uma garrafa de bojo 

facetado224, mas a mais importante, do ponto de vista não só morfológico, mas 

para a própria História da faiança portuguesa, é um aquamanil em forma de 

peixe, similar ao que se encontra no MNAA (cf. Fot. 188, p. 527), mas, ao que tudo 

indica, datado de 1620225. A ser original e não um cronograma acrescentado em 

fase posterior226, esta seria a peça datada conhecida mais antiga de faiança 

portuguesa e permitiria aferir, de modo mais rigoroso, uma série de objectos 

similares. De todos os objectos conhecidos leiloados em Inglaterra este é o 

único cuja policromia emprega amarelo de antimónio227. Também sem imagem, 

foram leiloados três pratos, em 1993, 1994 e 1997, todos pintados a azul sobre 

branco, tendo os dois primeiros figuras masculinas228, aspecto que os torna 

                                                                                                                                                 
tido estes materiais. Queremos também agradecer a Susan Newell a informação relativa a uma peça vendida na 
Bonhams, em 2003, e que hoje integra a colecção Carmona e Costa. 
222 Para além destas foram assinaladas mais duas peças classificadas como sendo de origem portuguesa. No 
entanto, uma deverá ser mexicana e a outra possivelmente holandesa. 
223 “Leilão 5309, British & continental ceramics, realizado na King Street, Londres, (5 December 1994). An iberian 
faience flask modelled as a cat, painted in blue enriched in yellow and recumbent with stylised markings and 
flowerheads, a cylindrical baluster aperture issuing from its back, its mouth pierced to form a spout (neck cracked, 
slight chips to rim of aperture and spout, minor glaze flaking), perhaps 18th century Portuguese. 17cm. long.“. 
Informação que nos foi fornecida sem menção de página do catálogo. 
224 "Leilão 5872, British & continental ceramics, realizado na King Street, Londres, (3 November 1997). A Portuguese 
blue and white square-section flask Circa 1650. Each side painted with stylised flower-sprays within shaped 
rectangular panels, the shoulder with four radiating down-turned scrolling leaves below a short neck (minor fritting to 
shoulder, chipping to neck, and smal footrim chip)”. Informação que nos foi fornecida sem menção de página do 
catálogo. 
225 “Leilão 4833, Continental ceramics, realizado na King Street, Londres (21 September 1992). A Portuguese dated 
aquamanile modelled as as an open-mouthed blue-scaled dolphin resting on its back with yellow-edged open mouth 
and eyes and umber fins and tail, the tail forming a mouth-piece, resting on a striped scallop-shell, the underside with 
the date 1620 (pierced, tip of mouthpiece lacking, flaking), 1620, the mounts later. 21.5cm. wide”. Informação que nos 
foi fornecida sem menção de página do catálogo. 
226 Por vezes surgem pintadas nas peças indicações que lhes foram acrescentadas ao longo do tempo, havendo 
quem as interprete como originais. Acreditamos, no entanto, face à experiência da casa leiloeira, que a data que se 
encontrava neste objecto seria original. 
227 Nas escavações levadas a cabo em Santa Clara-a-Velha, em Coimbra, foi encontrada parte de uma cauda de 
peixe muito próxima do peixe que se encontra no MNAA, somente esta surge em branco. 
228 “Leilão 4928, British & continental ceramics, realizado na King Street, Londres, (1 March 1993). A Portuguese blue 
and white dish boldly painted with a warrior in a broad-brimmed plumed hat and cape standing astride a triple-arched 
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interessantes, visto os temas com representação de personagens serem 

relativamente raros. O terceiro prato é uma peça brasonada – não identificada –, 

mas datada de 1648 e com iniciais “P.I.B*MI”, similar ao tipo de produção que 

surge para o mercado hanseático229. 

Para os leilões posteriores a 1998 já foi possível aceder a imagens das peças, 

tendo sido vendidas desde essa data cinco objectos, dos quais dois – um prato e 

uma panela com passador (cf. Fot. 229.1, p. 577) – encontram-se na colecção da 

Fundação Carmona e Costa. Os restantes são uma garrafa e dois pratos, um 

dos quais com o chamado “brasão dos Silva”230 (cf. Fot. 158). Todos estes objectos 

são pintados a azul sobre branco. 

 

                                                                                                                                                 
bridge flanked by shrubs within an irregularly panelled scroll border of whorl ornament, the underside with radiating S-
scrolls, circa 1640. 38cm. diam”; “Leilão 5309, British & continental ceramics, realizado na King Street, Londres, (5 
December 1994). A Portuguese blue and white large dish, the centre painted with a man standing in a boat and 
holding a bird flanked by building and a castle below birds in flight, the border with four panels of flowers between 
scale-pattern, lozenges and scrolls (extensively restored), circa 1680. 38cm. diam”. Informação que nos foi fornecida 
sem menção de página do catálogo. 
229 “Leilão 5872, British & continental ceramics, realizado na King Street, Londres, (3 November 1997). A Portuguese 
dated armorial blue and white dish, 1648. The centre painted with a coat-of-arms flanked by mantling above the date 
1648 and below the initials P.I.B*MI, within a narrow band of foliage, the well and border painted with stylised scrolling 
flowers, the underside with flowerheads in divided arched panels (crack from the rim at 2 o'clock around the well up to 
2 o'clock, chipping to rim). 15in. (38.2cm.) diam”. Informação que nos foi fornecida sem menção de página do 
catálogo. 
230 “Leilão 6037, Ceramics & glass, realizado na King Street, Londres, (2 November 1998). A Portuguese blue and 
white bottle-shaped vase, circa 1650. Potted slightly off centre, painted with stylised flowering branches and foliage 
below a band of repeated spirals, the slender neck with waved ornament and the lower part with a band of lappets 
(grazing and slight flaking to glaze of top rim, slight flaking to glaze and two very minor chips to footrim). 8 in. (22.2 
cm.) high.”; “Leilão 6680, British and continental ceramics, realizado na King Street, Londres, (24 February 2003). A 
Portuguese armorial blue and white charger, circa 1625-50. The central shield with a rampant lion surmounted by a 
helmet with a crenelated tower crest and issuing billowing scrolling mantling, the well with a tied band, the broad border 
decorated in the Oriental manner with shaped panels of flowers alternating with panels of tied scrolls and divided by 
narrow panels of lappet and lozenge ornament, the underside with seven stylised large leaves divided by lines (slight 
chipping and flaking to rim, section of border from 8 o'clock to 11 o'clock broken out and restuck with associated crack 
to centre and smaller section at 8 o'clock broken in two pieces and repaired). 14½ in. (37 cm.) diam.”; e “Leilão 7329, 
Important British and Continental ceramics and glass including Meissen porcelain from the Royal House of Saxony, 
realizado na King Street, Londres. (18 December 2006). A Portuguese blue and white dish, first half of the 17th 
century. Painted in the Kraak porcelain style, the centre with a bird among flowering plants within a well of undulating 
foliage panels, the border with alternating radiating panels of flowers and foliage scrolls divided by loops, the underside 
with radiating scrolls and lines (cracked across and riveted and cracked towards centre, some chipping to rim, crazing 
to surface). 14 1/8 in. (36 cm.) diam.” Neste último leilão foram ainda vendidas duas peças que hoje integram a 
colecção da Fundação Carmona e Costa.  
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Fot. 158. Peças de faiança portuguesa leiloadas na Christie’s, Londres. Garrafa, leilão 6037, 02|11|1998 ; prato 

armoriado, leilão 6680, 24|02|2003; prato orientalizante, leilão 7329, 18|12|2006. 
Fonte: Imagens fornecidas através da Christie’s. 

 

A Sotheby’s vendeu desde os anos 70 do século XX três peças que assinalou 

como sendo de faiança portuguesa. Destas, uma é um prato do tipo “aranhões” 

com uma lebre pintada no covo, a azul com contorno a púrpura de manganês, 

as outras são dois jarros, um deles armoriado com monograma inscrito numa 

âncora invertida – característico da produção destinada à Liga Hanseática – e o 

outro com a representação de um casal231 (cf. Fot. 159, 3), à maneira do que se 

encontra no British Museum (cf. Fot. 155.2, p. 483) ou no Bayerisches Nationalmuseum 

(cf. Fot. 100, p. 428). 

  
Fot. 159. Peças de faiança portuguesa leiloadas na Sotheby’s, Londres. Jarro, leilão 27|01|1970 (1); prato, leilão 

17|06|1986 (2); jarro, leilão 7650, 19|04|2007 (3). 
Fonte: Imagens fornecidas através da Sotheby’s. 

 

                                                 
231 “Leilão 7650, European Ceramics, Glass, Silver and Vertu, 19 Abril 2007, London, Olympia. A Portuguese blue and 
white faience jug, second quarter 17th century, 18cm, 7in”. Informação que nos foi fornecida sem menção de página 
do catálogo. 

1 2 3 
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No que se refere à Bonhams só foi possível recuar aos leilões da última 

década232 e nestes só foram encontradas três peças, duas garrafas decoradas a 

azul sobre branco233 – uma das quais integra hoje a colecção da Fundação 

Carmona e Costa – e um prato, este já com contornos a manganês, do tipo 

“contas”, mais tardio234 (cf. Fot. 160). 

 

 
Fot. 160. Peças de faiança portuguesa leiloadas na Bonhams, Londres. Garrafa, leilão 11902, 18|05|2005; prato, 

leilão 15956, 03|12|2008. 
Fonte: Imagens fornecidas através da Bonhams. 

 

As Ilhas Britânicas constituíram o ponto de passagem de barcos portugueses 

que se dirigiam para várias áreas do Novo Mundo, pelo que alguns dos objectos 

que encontramos aqui, possuem paralelos na América do Norte. No entanto, tal 

como os objectos exumados na Grã-Bretanha parecem mais próximos do que 

tem surgido nos Países Baixos, ainda que predominem manufacturas um pouco 

mais tardias que as encontradas nestes, os materiais descobertos no espaço 

americano de matriz britânica indiciam, na generalidade, peças menos 

requintadas e ainda mais tardias. 

                                                 
232 Na informação que gentilmente nos forneceu Nette Mengens a presença de peças portuguesas do século XVII em 
leilões na Grã-Bretanha é rara e muito apreciada. Nos arquivos desta casa, que ainda não se encontram 
informatizados, poderão haver referências a mais peças, mas estas não deverão ultrapassar as 3 ou 4, de acordo com 
um dos leiloeiros senior da casa. Estas não teem, no entanto, imagens. 
233 “Sale 11902, Fine Meissen, Sèvres and Other Continental Ceramics and Glass, 18 May 2005, New Bond Street. An 
important Portuguese faience bottle, mid 17th century, the compressed globular body surmounted by a tall cylindrical 
neck, slightly everted at the rim, painted in blue with a stag and a doe surrounded by trees and vegetation, formal 
borders around the neck, 23cm (broken across the base of the neck and restored, a small restored section to the neck 
rim)”. Informação que nos foi fornecida sem menção de página do catálogo. 
234 “Sale 15956, Fine European Ceramics, 3 Dec 2008, New Bond Street. A Lisbon faience dish, late 17th century. 
Painted in blue outlined in manganese with a figure in the centre flanked by plants, within concentric circles, the rim 
with a stylised floral border, 35.6cm diam. (restuck)”. Informação que nos foi fornecida sem menção de página do 
catálogo. 
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4.2.4. América do Norte 

A partir de escavações arqueológicas na América do Norte, com destaque para 

as efectuadas para a Nova Inglaterra, têm sido encontrados fragmentos de 

cerâmica portuguesa – em cotas seguramente seiscentistas – que apontam para 

uma disseminação vasta e variada desta manufactura.  

Um dos sítios arqueológicos mais activos nos Estados Unidos, no que diz 

respeito à identificação de vestígios das primeiras comunidades europeias a 

estabelecerem-se no Novo Mundo, é a Virgínia. Uma série de campanhas que 

remontam a meados do século XX trouxe ao conhecimento uma complexa rede 

comercial com numerosos espaços geográficos em que Portugal está presente. 

Desde 1996-1998 que a zona de Jamestown tem vindo a ser redescoberta, 

expondo o quotidiano dos primeiros colonos ingleses que aí se instalaram a 

partir de 1624235. Na década de 1650 a comunidade deslocou-se para outro 

local, o que permite datar os achados dentro desta cronologia. Num estudo 

geral, publicado em 1957, acerca das descobertas aí efectuadas, é referido que 

a louça encontrada é decorada a azul sobre branco, com contorno a púrpura de 

manganês236. Numa fotografia ilustrativa desse material observa-se um grande 

prato com motivo de “rendas” (cf. Fot. 161, 1), fragmentos do tipo “aranhões” e outros 

temas orientalizantes (cf. Fot. 161, 2 a 6, 11), uma peça “malegueira” utilitária (cf. Fot. 161, 

10) e um fragmento de fase tardia do tipo “islamizante” de pintura seriada (cf. Fot. 

161, 8). Na generalidade, os motivos presentes são de uma fase posterior a 

meados da centúria, ainda que a cronologia apontada no artigo237 refira serem 

manufacturas anteriores a 1650.  

                                                 
235 Cf. MALLIOS, Seth, At the edge of the precipice: Frontier ventures, Jamestown’s Hinterland, and the Archaeology 
of 44JC802; Virginia: Association for the Preservation of Virginia Antiquities, 2000. 
236 “A few examples of maiolica found at Jamestown are believed to have been made in Lisbon, and these usually have 
designs in blues and dark purples against a white background”. Cf. CORTER, John, HUDSON, Paul, New discoveries 
at Jamestown. Site of the first successful English settlement in America, Washington, 1957, The Project Guttenberg 
EBook, www.gutenberg.org/files/16277/16277-h/16277-h.htm (consultado 29/06/2007), p. 16. 
237 “Jamestown, a name of first rank among historic names, saw the birth of English America. Here on an island in the 
James River, in the heart of tidewater Virginia the English carved a settlement out of the wilderness. (…) For 13 years 
(until 1620) Virginia was the only English colony on the American mainland. Jamestown served this colony as its place 
of origin and as its capital for 92 years – from 1607 to 1699”. Cf. CORTER, HUDSON, 1957, p. 1. 
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Fot. 161. Cerâmica portuguesa descoberta em Jamestown. Identificamos as peças portuguesas na imagem: 1. e 7. 
peças com motivo “rendas; 2., 3. e 11. peças com temas orientalizantes; 4., 5. e 6. fragmentos com elementos de 

“aranhões”; 8. fragmento com decoração “islamizante” tardia; 9. tema não identificado; 10. louça “malegueira”. 
Fonte: CORTER, John, HUDSON, Paul, New discoveries at Jamestown, 1957, p. 16.  

 
No que parece ser a terraplanagem de uma estrutura arquitectónica destruída 

foram encontrados, entre outro material238, fragmentos de duas peças, das quais 

só uma foi associada à produção portuguesa239. Trata-se de parte de um prato 

com uma decoração em azul sobre branco, vagamente orientalizante no covo e 

com linhas radiantes na aba, de um tipo de manufactura que tem sido 

                                                 
238 “The largest and most representative collection of 17th-century European and early American pottery which has 
been excavated in America is on exhibition at Jamestown. (…) While some of the utilitarian earthenware was made at 
Jamestown, most of the pottery that has been found was imported from England. Many types also came from other 
European countries, including Germany, Holland, Italy, Spain, and Portugal. One kind of maiolica may have been 
made in Mexico, while the few fragments of porcelain recovered were made in China”. Cf. CORTER, HUDSON, 1957, 
p. 9-10. Mais recentemente, as descobertas cerâmicas têm vindo a aprofundar a maioria destes espaços geográficos 
de produção: “China, England, France, Germany, Italy, Local Wares (America), Netherlands, Portugal, and Spain. Six 
of these have entries: China (n = 3 types: Kraack, Swatow, and Wan Li porcelains); England (n = 10 types, with 7 
actual entries: Metropolitan Slipware, Midlands Purple, North Devon whiteware. Donyatt, West Somerset, Totnes-type, 
and Verwood); France (n = 4: Beauvois, Martincamp, Normandy, and Saintonge with only the first two described); 
Germany (n = 2: Raeren and Westerwald stonewares); Italy (n = 3: Montelupo Tin-glazed Earthenware, North Italian 
Sgraffito slipware, and North Italian Marbled Slipware); and Spain (n = 5: Standing Costrels, Mercury Jars, Santo 
Domingo Blue-onwhite, Olive Jars, and Yayal Blue-on-white)”. Cf. KOLB, Charles, K., «Archaeological ceramics», SAS 
Bulletin, Lancaster (U.S.A.): Society for Archaeological Sciences, vol. 26, nº 1, (2003), p. 17. Das encontradas só três 
proveniências não foram ainda objecto de estudo: as produções locais ameríndias, as manufacturas holandesas e as 
portuguesas.  
239 As peças foram encontradas no Daub Pit I (GS26, 32). Cf. MALLIOS, 2000, p. 36. 
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assinalado também nos Países Baixos (cf. Fot. 162, 1). É uma produção sem 

características muito definidas que parece indiciar uma procura de identidade 

que poderia ser associada a uma fase inicial de manufactura deste tipo de 

decorações240. O outro objecto é parte de um canudo, com uma decoração 

gráfica, de tipo vegetalista, pintada de forma densa e nervosa, que nos parece 

ter alguma afinidade com o que é denominado “Monte Sinai”241 (cf. Fot. 162, 2).  

 

 
Fot. 162. Cerâmica portuguesa em Jamestown. Identificamos as peças portuguesas na imagem: 1. prato de tipo 

vagamente orientalizante; 2. peça com motivo dito “Monte Sinai”. 
Fonte: MALLIOS, Seth, At the edge of the precipice, 2000.  

 
Outro espaço importante de escavações na América do norte é a região de Anne 

Arundel, no Maryland. Al Luckenbach, através do Lost Towns Project, tem 

desenvolvido diversos estudos no sentido de conhecer melhor o quotidiano dos 

primeiros colonos deste local242. Aí instalaram-se, em 1649, os primeiros colonos 

europeus, numa comunidade designada Providence ou Severn, onde foi 

descoberto debaixo de uma estrutura queimada dos primeiros anos da década 

de 50 de Seiscentos, um prato de origem portuguesa. Trata-se de uma peça 

branca, pintada a azul, armoriada no covo com um leão rampante, que tem 

                                                 
240 Seth Mallios refere que esta peça “resembled a similarly decorated tin-glazed vessel from Site A (ca. 1625-45) at 
Martin’s Hundred”. Cf. MALLIOS, 2000, p. 34. 
241 A origem deste fragmento não foi identificada pelos investigadores americanos, nem foi possível confirmar se a 
decoração é azul sobre branco ou se tem contorno a púrpura de manganês. Acerca dele é referido “The over-sized 
drug jar, ‘8 across diameter and ‘” tall, was painted in a Chinoiserie style imitated by Italian delftware potters”. Cf. 
MALLIOS, 2000, p. 34. 
242 Queremos agradecer a Al Luckenbach, Fundador e Director do Maryland Lost Towns Project, as informações e 
bibliografia que nos forneceu acerca deste projecto. 
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vindo a ser associada à família Silva, mas que também corresponde ao brasão 

da família Lloyd, sendo que Edward Lloyd foi o primeiro dirigente desta 

comunidade243 (cf. Fot. 163). Hoje integrado no Maryland State Archives, em 

Annapolis, este objecto é considerado “inquestionably one of the most important 

examples of seventeenth-century tin-glazed earthenware yet found in 

America”244.  

 

 
Fot. 163. O denominado Lloyd’s plate, descoberto em Providence, Maryland. 

Fonte: http://www.marylandarcheology.org/Arch_Month_2011/Gallery_Faces/Lloydplate.html (consultado 12/09/2011) 
 
Um estudo de Eleanor Stoddart, apresentado em 2000 no Departamento de 

Antropologia da Universidade de Newfoundland, abordou o tema das 

descobertas de faiança europeia nas escavações efectuadas na região245. Entre 

os materiais exumados encontrava-se grande número de fragmentos de origem 

portuguesa. De um total de 570 fragmentos, 216 são ingleses, 100 de 

proveniência Ibérica indeterminada e 90 identificados de forma clara como tendo 

origem nacional. As restantes manufacturas assinaladas foram residuais – 17 

holandesas, apesar de 88 fragmentos estarem indefinidos entre produção 

                                                 
243 “Edward Lloyd was the first “Commander” of the Providence settlement. Eventually the Lloyds became one of the 
wealthiest families in the Chesapeacke – funding Wye Plantation on the Eastern Shore – and lent their family arms to 
the county seal of Talbot County, Maryland”. Cf. LUCKENBACH, Al, The Seventeenth-Century “Lloyd Plate” from the 
Broadneck Site in Maryland, http://www.geocities.com/CollegePark/Square/6653/, (consultado em 14/09/2007). 
244 Cf. LUCKENBACH, The Seventeenth-Century “Lloyd Plate”. 
245 Já mencionada a propósito dos materiais cerâmicos de origem portuguesa encontrados na Grã-Bretanha. Cf. 
STODDART, 2000. 
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inglesa ou holandesa; 10 francesas e 8 italianas – 30 são de origem não 

identificada246. 

Alguns localizavam-se na região de Conception Bay, num dos espaços onde 

surgiu, em 1617, uma das primeiras colónias europeias denominada Cupids – 

ainda que a região já fosse explorada desde 1550 como espaço de pesca por 

franceses e portugueses, tendo sido nesta época registados c. de 150 barcos247. 

Entre os elementos aí encontrados surgiram fragmentos de faiança decorada a 

azul sobre branco, com motivos de inspiração orientalizante (cf. Fot. 164, 2). Destes, 

uma taça possui as características que parecem associar-se às manufacturas 

destinadas aos Países Baixos, onde o branco de porcelana assume um 

contraste profundo com os motivos a azul de cobalto, de tipo orientalizante (cf. Fot. 

164, 3). 

 

  
Fot. 164. Fragmentos de faiança portuguesa descobertos na colónia de Cupids. Fragmento 1 corresponde a uma 
peça de motivo “islamizante” pouco cuidado; fragmento 2 é parte de uma aba do tipo “aranhões”; peça 3 é uma 

pequena taça em que o predomínio do fundo branco permite associa-la a objectos encontrados nos Países Baixos. 
Fonte: http://www.baccalieudigs.ca/discoveries.asp (consultado 27/07/2007)248 

 
Ferryland foi fundada em 1621, sendo neste local que se encontra a maior parte 

dos vestígios analisados, ainda que os materiais aí exumados deverão 

corresponder a uma cronologia posterior249. A faiança portuguesa é composta 

por peças decoradas a azul sobre branco: pratos malegueiros – um armoriado 

com a heráldica associada aos Silva, similar ao que se encontrou em 

                                                 
246 Cf. STODDART, 2000, p. 151. 
247 Cf. STODDART, 2000, p. 4. 
248 Devido ao facto das imagens na tese policopiada de Eleanor Stoddart terem perdido qualidade, procurámos aceder 
a outras fontes no sentido de reproduzir algumas das peças referenciadas. 
249 “After about 1625 Spain and Portugal took the lead as major markets, and Newfoundland fish went to Madeira, the 
Canaries, the Azores and the Netherlands (…). The tin-glazed earthenware found in Ferryland at this time reflects this 
new importance of the Iberian peninsula as a source of trade (…)The majority of the tin-glazed earthenware from 
Ferryland dates from the Kirke occupation of 1638- 1660”. Cf. STODDART, 2000, p. 97 e 109. 

1 2 3 
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Providence, Maryland –, com decorações do tipo “aranhões” – no covo de um 

destes observa-se uma ave e noutro um coração alado com uma cartela com a 

legenda “Amors” (cf. Fot. 165) –, e motivos de “rendas e “contas”250. Surgiram pratos 

polilobados251; pratos apresentadores252; travessas253; tigelas254, alguns 

contornados a púrpura de manganês255, também com motivos de “rendas” e 

“contas”, por vezes pouco cuidados. Algumas destas peças integram o que 

podemos denominar de motivos “islamizantes”, mas que correspondem a uma 

versão mais grosseira desta decoração, similar ao que surgiu nos Países Baixos 

e na Grã-Bretanha. 

 

                                                 
250 “Many of the plates come from Portugal, and the majority of them are made in distinctive "deep" forms. There may 
be evidence of a matching set of plates, as 12 plates decorated in blue and white with a geometric pattern of 
alternating thick and thin blue lines interspersed with sections enclosing spirals and "scabbed" motifs have been found. 
(…) Some appear to be scenes from nature. While one is of a large floral pattern. Patterns of alternating blue thick and 
thin lines appear on many plates, and sometimes surround sections of cross-hatching motifs or leaf shaped designs 
outlined in a darker blue. Other Portuguese plates have been found, many with imitations of Wan-Li designs copied 
from porcelain around the borders of the plates. Ming-influenced or Baroque designs were also popular, and appear on 
many plates from the Ferryland collection. Other plates bear examples of the "aranhoe" (large spider), "rendas" (lace) 
and "contas" (beads) designs (…). One rare example has a picture of a winged heart in the centre of the plate with the 
word "Amors" (meaning "love" in Portuguese) written across the heart (…) Another plate has a picture of a peacock 
surrounded by flowers and other foliage (…). Another plate bears the coat of arms of the dos Silva family, originally an 
aristocratic family in Portugal (….). The coat of arms is painted in blue on a white background”. Cf. STODDART, 2000, 
p. 59-60. 
251 “Another of the dishes is Portuguese, and is covered on the interior surface with an intricate design of large blue 
circular flowers and a "venus flytrap" motif, while the lobed rim is bordered with a blue painted stripe (…). The exterior 
is painted white, with a blue criss-cross and dot pattern. This is an especially large and piece, and is of very high 
quality”. Cf. STODDART, 2000, p. 67. 
252 “One is a very large Portuguese dish, with a diameter of approximately 50 cm (…) is decorated with an aranhoe or 
"big spider" border, which dates it to approximately 1650- 1675 but unfortunately the central motif in the centre of the 
dish is missing”. Cf. STODDART, 2000, p. 68. 
253 “The tray was originally oval in shape and has small prongs around the wide flat rim (…) the tray is decorated with 
the "aranhoe" or "big spider" style of decoration”. Cf. STODDART, 2000, p. 90-91. 
254 “Two bowls which are of Portuguese manufacture. Are shallow with flat bottoms (…) One is decorated with a grey, 
white and manganese scroll motif, while the other bears traces of blue and white glaze (…). These two bowls are the 
only example of more ordinary, common-place tin-glazed earthenware found at Ferryland. A series of three small 
Portuguese bowls has been reconstructed, all with geometric motifs of alternating thick and thin blue lines surrounding 
scribbled patterns on the exterior of the vessel (…). Each has a blue scribbled design on the interior base, which could 
be an imitation of Chinese symbols”. Cf. STODDART, 2000, p. 64. 
255 “Two other bowls are decorated with grey and manganese glaze in the "rendas" or lace pattern, surrounding a 
central flower pattern on the interior base in the same colours. Other bowls are decorated in the manganese purple 
and blue 'contas" or bead design, although some examples have been sloppily painted and the glue has run during 
firing”. Cf. STODDART, 2000, p. 65. 
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Fot. 165. Fragmentos de um prato de faiança portuguesa com coração alado e legenda Amors, encontrado em 

Ferryland. 
Fonte: http://www.heritage.nf.ca/avalon/tour/plantation1_plate.html 

 
De todos os fragmentos encontrados em Ferryland, aqueles que poderão ser os 

mais interessantes, são os que pertencem um objecto antropomórfico que não 

foi identificado256. É possível que estejamos perante uma garrafa ou, talvez, uma 

imagem devocional, mas a importância desta descoberta prende-se com o facto 

de ser a única menção conhecida a uma peça com esta morfologia, tanto quanto 

conhecemos, encontrada numa escavação, tanto em Portugal, como fora do 

País (cf. Fot. 166). Não só a forma a torna um objecto de grande interesse, mas 

também a paleta empregue, onde, para além do azul sobre branco, surgem o 

laranja e o verde com contornos a púrpura de manganês, aspecto que acentua a 

sua raridade257. 

 

                                                 
256 “This Portuguese vessel is unfortunately still a mystery and has yet to be conclusively identified. Only fragments 
have been recovered so far, and consist of a moulded woman's face on a hollow piece of tin-glazed earthenware, with 
the features painted in manganese on a white background (…). Other curved pieces have blue, yellow and orange 
decoration, with some also outlined in manganese. The figurine appears to have been made using a plaster mold 
which had been used several times previously, as the edges of the figurine are losing definition (…). Both the interior 
and exterior of the vessel are glazed, so the vessel must have been used to hold something, and could have had more 
openings than just the hole on the top of the head (…). The face has extra clay built up on top of her head, which could 
possibly have been an attachment for a handle. The hollow interior of the head has an extra lump of glazed clay 
partially obscuring the diameter of the hole, which also begs explanation. The figurine has been variously described as 
possibly being a bottle, with the handle attachment on top of the head; a candle holder, with possibly a silver mount 
placed on the top of the figure's head; a small jar for olive oil; the spout of a teapot, with the extra glazed clay inside to 
lessen the flow of liquid; an anthropomorphic bottle with a clay glazed stopper, similar to those on display at the Museu 
de Arte Antiga in Lisbon, Portugal; or possibly a whistle or religious figurine”. Cf. STODDART, 2000, p. 90. 
257 Não foi possível providenciar uma imagem legível e a cor destes fragmentos, pois dispomos unicamente da que 
integra o texto policopiado de Eleanor Stoddart. 
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Fot. 166. Fragmento de objecto antropomórfico de faiança portuguesa encontrado em Ferryland. 

Fonte: STODDART, Eleanor, Seventeenth-Century tin-glazed earthenware from Ferryland, 2000, p. 201 
 
No que se refere a outros locais da Nova Inglaterra e de acordo com os 

trabalhos de Steven Pendery, os materiais encontrados também se inserem 

numa cronologia que se situa entre 1625 e 1690258. Este autor acentua, no 

entanto, que o crescimento do consumo destes objectos ocorreu após a 

Restauração da Independência portuguesa, em 1640, sendo que anteriormente 

a sua introdução nesta região terá ficado a dever-se às ligações existentes com 

a Inglaterra259. 

 

4.2.5. Brasil 

Num registo semelhante de manufacturas é o que se encontra no Brasil, sendo 

que, ao contrário do Norte, os materiais cerâmicos chegaram aí provenientes 

através de comércio directo com Portugal. Para o território brasileiro, importa 

destacar o trabalho de Eldino Brancante, na relação de diversos locais – nos 

estados de São Paulo, Pernambuco e Paraíba – onde se encontraram peças 

portuguesas, muitas delas recolhidas através de pesquisa arqueológica260, para 

                                                 
258 Os trabalhos de Steven Pendery e os de Charlotte Wilcoxen são as pedras basilares no conhecimento dos espólios 
cerâmicos portugueses na América colonial do século XVII. Cf. PENDERY, Steven R., «1999 Portuguese Tin-glazed 
Earthenware in Seventeenth-Century New England: A Preliminary study». Historical Archaeology, Vol. 33, Nº. 4, 
(1999), p. 55-77; e WILCOXEN, Charlotte, «Seventeenth century Portuguese faience and its presence in Colonial 
America», North Eastern Archaeology. Vol. 28, (1999), p. 1-20. 
259 “the export of tin-glazed earthenware to North America flourished after the independence of Portugal from Spain in 
1640, and before that time the majority of tin-glaze came from Britain”. Cf. PENDERY, 1999, p. 71. 
260 São referidos os fragmentos de faiança, portuguesa e holandesa, encontrados: na baía de Iguape (Pernambuco); 
na fortaleza de Santa Catarina do Cabedelo (Paraíba); em Nazareth (Cabo de Santo Agostinho); no Sítio Guaecá, 
outrora propriedade carmelita (litoral norte de São Paulo); e na Ilha Bela (Estado de São Paulo). Cf. BRANCANTE, 
1981, p. 262.  
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além de referências e imagens que publicou do espólio recuperado do galeão 

Sacramento, naufragado em 1668 ao largo da Baía261. 

 

Partindo da documentação divulgada por Eldino Brancante – referindo os 

inventários baianos e pernambucanos, para o primeiro quartel do século XVII, 

onde se estabelece a distinção entre “louça do Reino”, mais barata, e “louça de 

Lisboa”, mais cara262 – e associando-lhe os numerosos vestígios arqueológicos 

parece-nos possível afirmar que a louça malegueira e peças decoradas com 

motivos “islamizantes” mais frustes ou elementos vegetalistas e radiantes, 

corresponderiam à primeira categoria. O grande número de materiais cerâmicos 

de origem nacional, com estas características, evidencia um fluxo contínuo e 

regular para o Brasil, estando também assinalados em muita quantidade nas 

escavações efectuadas em Lisboa. O facto de se tratar de uma louça mais 

comum, de uso quotidiano, poderá explicar a sua actual escassez, mas por ser 

pouco cuidada do ponto de vista estético o interesse que desperta é, também, 

diminuto. Os tipos “islamizantes” mais cuidados, os “aranhões” e os objectos 

decorados com brasões e de formas mais complexas deverão corresponder ao 

que surge nessa documentação como “louça de Lisboa”, um bem de consumo 

mais dispendioso e valorizado, associado a algum aparato e ostentação263. 

                                                 
261 Refere que “o mostruário encontrado foi variado, com um sortimento apreciável de pratos com desenhos diferentes 
como animais, aves, desenhos geométricos, fitoformes, com escamas, rendas e ainda alguns brasonados (Silva, 
convento de Santa Clara, esfera armilar [refere existirem dois tipos, uma “singela” e a outra com a legenda “SPERO 
IN DEO” ”, divisa da Companhia Geral do Comércio do Brasil], cruz de Cristo, etc., como também variedade de 
formatos usados na época: como albarelos, pratos, medalhões, jarrinhas, leiteiras, botijas, tigelas”. Cf. BRANCANTE, 
1981, p. 262. 
262 “o material cerâmico de que há notícia que foi exportado para o Brasil foi todo ele arrolado aqui, quanto à 
procedência europeia apenas em duas designações: Louça de Lisboa e Louça do Reino. (...) Somos levados a crer 
que as louças de Lisboa e do Reino, para terem sido facilmente distinguidas e identificadas pelos escrivães, deviam 
apresentar entre elas diferenças sensíveis, para não dizer visíveis. Isso a nosso ver, só ocorreria no confronto de uma 
decoração bastante diferente ou típica”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 257. 
263 “Assim, no período de 1616 a 1623, foram consignados em dois inventários vinte e três pratos de Lisboa, oscilando 
o preço entre 40 e 80 réis. No período de 1619 a 1635, são arrolados em três inventários trinta e oito peças de louça 
do Reino, variando o valor entre 40 e 60 réis. Quanto ao facto de no mesmo inventário, constar uma louça de $40,00 e 
outra de $80,00 réis de Lisboa, e outra de $40 e $60 réis do Reino, explica-se pela razão de que havia pratos de uso 
corrente com apenas um filete azul ou vinoso na borda, evidentemente mais baratos e outros de farta decoração, 
evidentemente mais caros (aranhões, etc.). Esses dados nos levam a crer, embora por pequena margem, que as 
louças de Lisboa no começo do século XVII, eram mais reputadas que as chamadas do Reino, provavelmente por sua 
melhor qualidade e apresentação, já que alcançavam preço superior”. Cf. BRANCANTE, 1981, p. 257-258. 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 498 

Noutras zonas do Brasil também foi encontrada louça de uso corrente, que terá 

sido produzida desde o início de Seiscentos e terá prosseguido ao longo da 

centúria, ainda que à medida que se aproximava o século XVIII tenha 

desaparecido de forma gradual. De entre os locais onde foram assinalados 

vestígios deste tipo destaca-se, entre outros, os que surgiram, em 2008, nas 

escavações efectuadas no antigo edifício do Tribunal Superior Eleitoral do Rio 

de Janeiro (cf. Fot. 167). Neste local encontrava-se a “antiga Rua Direita, uma das 

mais antigas do Brasil”264.  

 

 
Fot. 167. Fragmentos de faiança portuguesa (“louça do Reino”?), encontrados em escavações no Tribunal Superior 

Eleitoral do Rio de Janeiro. 
Fonte: http://www.magmarqueologia.pro.br/MaterialArqueologicoHistorico.htm (consultado em 14/02/2009) 

 
O numeroso espólio que se encontra no Laboratório de Arqueologia da 

Universidade Federal de Pernambuco evidencia materiais cerâmicos 

portugueses importantes, mas cuja origem e cronologia não surgem 

identificadas265. Aqui encontram-se, a azul sobre branco, tipos que oscilam entre 

o início e o final do século XVII: a louça malegueira (cf. Fot. 168, 4), os motivos 

“islamizante”, surgem assinalados na sua esmagadora maioria através de uma 

pintura descuidada, que remete para funções mais utilitárias (cf. Fot. 168, 1), ainda 

que surjam, de forma esporádica, elementos mais requintados (cf. Fot. 168, 5, 6, 7). 

Foram observados, também, motivos vegetalistas e radiantes, próximos dos que 

surgiram em escavações nos Países Baixos, Grã-Bretanha e em Portugal, 

associados ao 1º quartel de Seiscentos, não sendo conhecidos muitos 

exemplares em colecções públicas ou privadas (cf. Fot. 168, 2, 3). Também 

“aranhões”, quer em versões mais seriadas (cf. Fot. 168, 8, 9), quer num registo onde 

                                                 
264 Entrevista à arqueóloga responsável, Guadalupe Nunes Campos, publicada em 
http://www.magmarqueologia.pro.br/MaterialArqueologicoHistorico.htm (consultado em 14/02/2009). 
265 Esta informação pode ser acedida em http://www.magmarqueologia.pro.br/MaterialArqueologicoHistorico.htm 
(consultado em 07/10/2007). 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 499 

o fundo branco predomina sobre a decoração (cf. Fot. 168, 10) ou “rendas” (cf. Fot. 168, 

13) e “Monte Sinai” (cf. Fot. 168, 14, 15), estes já do final do século na transição para o 

XVIII, têm vindo a ser registados. Raros são os vestígios armoriados, ainda que 

surja um fragmento com um leão rompante erguendo uma espada e que parece 

associado às produções para a zona da Liga Hanseática (cf. Fot. 168, 11) e uma 

caixa moldada, preenchida com folhagem de acanto, alternando com reservas 

“islamizantes” (cf. Fot. 168, 12).  

 

 

 

 

 
Fot. 168. Fragmentos de faiança portuguesa encontrados em Pernambuco. Tipos: “islamizante”, mais descuidado (1) 
e mais requintado (5, 6, 7); decorações vegetalistas e radiantes (2, 3); malegueira (4); “aranhões”, mais seriado (8, 9) 

e destinado ao mercado dos Países Baixos (10); “rendas” (13) e “Monte Sinai” (14, 15). Fragmento de peça 
brasonada, aparentemente próxima do que se encontra na Liga Hanseática (11) e caixa com folhagens de acanto 

(12). 
Fonte: http://www.magmarqueologia.pro.br/MaterialArqueologicoHistorico.htm  

 
Para além de louça com cronologias e proveniências variadas – holandesa, 

inglesa, francesa, italiana – o Laboratório de Arqueologia da Universidade 

Federal de Pernambuco possuí ainda grande quantidade de materiais cerâmicos 

portugueses, em que os motivos, para além de pintados a azul e branco, 

possuem contornos a púrpura de manganês. Das louças malegueiras, de Lisboa 
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e Coimbra (cf. Fot. 169, 1, 2, 3) – esta mais grosseira, com vidrados “baços” e, entre 

estes e a chacota, vestígios de aplicação de engobes –, aos motivos de 

“aranhões” (cf. Fot. 169, 4, 5), “rendas” (cf. Fot. 169, 7, 8) e “contas” (cf. Fot. 169, 9, 10) estes 

últimos surgindo no final da década de 50, de Seiscentos, e prosseguindo até 

meados do século seguinte, passando por produções já do século XVIII, como 

os “enrolamentos de acantos” (cf. Fot. 169, 11, 12), de tudo se encontrou. Também 

aqui surgem vários elementos de peças brasonadas com a heráldica associada 

aos Silva (cf. Fot. 169, 13), mas, talvez, o vestígio mais interessante é o fragmento de 

um prato de “desenho miúdo”, talvez o tipo decorativo mais raro de entre os 

materiais cerâmicos encontrados em escavações, quer em Portugal, quer no 

estrangeiro (cf. Fot. 169, 6). 

 

 
Fot. 169. Fragmentos de faiança portuguesa com contorno a púrpura de manganês encontrados em Pernambuco. 

Tipos: malegueira de Lisboa (1); produção malegueira de Coimbra (2, 3); “aranhões” seriado (4, 5); “desenho miúdo” 
(6); “rendas” (7, 8); “contas” (9, 10); “enrolamentos de acanto” (11, 12). Fragmentos de peça brasonada, com heráldica 

associada aos Silva (13). 
Fonte: http://www.magmarqueologia.pro.br/MaterialArqueologicoHistorico.htm 

 
Não foi possível determinar a quantidade de fragmentos, nem os locais onde 

estes foram descobertos, ou mesmo as cronologias de exumação. Os materiais 

que se encontram no Laboratório de Arqueologia da Universidade Federal de 
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Pernambuco, dão-nos a percepção da variedade de propostas estéticas que 

foram integradas no quotidiano brasileiro, mas é necessário determinar as 

percentagens de cada um destes tipos no universo considerado. Sem estes 

dados não é possível equacionar os fluxos comerciais entre Portugal e o Brasil, 

definir fases de maior expansão e conhecer a quem se destinavam estas 

faianças. De qualquer modo, é evidente que quase todo o tipo de estéticas 

presentes nas manufacturas de Lisboa pode ser encontrado em Pernambuco, 

das produções mais recuadas até às que surgem quando já vai bem avançado o 

século XVIII. Aparentemente, a única ausência que se pode assinalar são 

objectos com decoração que integre o amarelo de antimónio, característica do 

comércio com a Liga Hanseática. 

 

Uma campanha arqueológica levada a cabo, entre 1998 e 2001, em São 

Salvador da Baía, na Praça da Sé, local onde se encontravam o Pátio dos 

Estudos-Gerais do Colégio dos Jesuítas e a Sé Primacial do Brasil, permitiu 

encontrar diversos fragmentos de cerâmica portuguesa266. Tendo o Colégio sido 

construído entre 1657 e 1675, os materiais encontrados integram esta 

cronologia, observando-se exemplares: louça malegueira, “islamizantes”, menos 

cuidados (cf. Fot. 170, 1, 2, 3) e mais requintados (cf. Fot. 170, 4), “aranhões” (cf. Fot. 170, 6) e 

“enrolamento de acanto” (cf. Fot. 170, 7) os dois últimos contornados a púrpura de 

manganês. Diversos objectos exumados ostentam o leão rompante, o brasão 

conhecido como sendo o da família “Silva” (cf. Fot. 170, 5). 

                                                 
266 Cf. ETCHEVARNE, Carlos, «A faiança portuguesa do século XVII na Bahia», Património e Estudos, Lisboa: IPPAR, 
nº10, (2007), p. 118-123. 
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Fot. 170. Faiança portuguesa encontrada na Praça da Sé, em São Salvador da Baía. Tipos: “islamizante”, mais 

descuidado (1, 2, 3) e mais requintado (4); peça brasonada, com heráldica associada aos Silva (5), “aranhões” seriado 
(6) ) e “enrolamentos de acanto” (7). 

Fonte: ETCHEVARNE, Carlos, «A faiança portuguesa do século XVII na Bahia», 2007, p. 119-123. 
 

Materiais cerâmicos portugueses vão sendo encontrados no Brasil, um pouco 

por todos os espaços de povoação mais antiga. No Recife, por local, no espaço 

hoje ocupado pela Sinagoga Kahal Zur Israel ou Congregação Rochedo de 

Israel, foram exumados materiais cerâmicos nacionais, datáveis do último 

quartel do século XVII, com motivos de “rendas” (cf. Fot. 171, 1) e “contas” (cf. Fot. 171, 

2), contornados a púrpura de manganês. Um dos edifícios que outrora se 

encontrava neste local pertencia a João Fernandes Vieira, em 1656 e, em 1679, 
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foi doado aos padres da Congregação do Oratório de Santo Amaro267. É 

provável que estes materiais pertençam a esta fase de ocupação, pois a 

presença de vários fragmentos preenchidos com a Cruz de Malta parecem 

sugerir estarmos perante peças ao serviço de uma comunidade religiosa (cf. Fot. 

171, 3). 

 

 
Fot. 171. Vestígios de faiança portuguesa encontrada no Recife. Os pratos apresentam motivos de “rendas” (1) e 

“contas” (2), tendo estes últimos, no covo, a cruz Malta (3). 
Fonte: http://peregrinacultural.files.wordpress.com (consultado em 10/10/2008) 

 
Um dos mais importantes naufrágios, no que à descoberta de cerâmica 

portuguesa diz respeito, ocorreu com o galeão português Sacramento, ao largo 

da Baía de Todos os Santos, a 5 de Maio de 1668. Localizado em 1973, grande 

parte do seu espólio foi recuperado, contando com um número considerável de 

faiança nacional. Muitos destes objectos, devido ao contacto com a água 

salgada, encontram-se irremediavelmente perdidos, pois os vidrados ficaram 

corroídos de forma irrecuperável. No que sobreviveu é possível encontrar 

grande número de peças do tipo “rendas” (cf. Fot. 172, 1, 2) e “aranhões”, com os 

motivos a azul sobre branco contornados a púrpura de manganês (cf. Fot. 172, 3, 5, 6). 

Nestes últimos, para além das aves e lebres (cf. Fot. 172, 4), mais comuns, foram 

assinaladas diversas representações do tema das Bella, reminiscência 

italianizante que, fora de Portugal, não se conhece noutros locais, exceptuando 

aqui (cf. Fot. 172,7, 8).  

 

                                                 
267 As informações apresentadas foram retiradas de http://peregrinacultural.files.wordpress.com (consultado em 
10/10/2008). 
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Fot. 172. Pratos de faiança portuguesa recuperadas do galeão Sacramento, São Salvador da Baía. Peças do tipo 

“rendas” (1, 2), e “aranhões” (3, 5, 6), alguns com motivos de lebres (4) e Bella (7, 8). 
Fonte: BRANCANTE, Eldino, O Brasil e a Cerâmica antiga, 1981, p. 275 (1), 277 (2, 3), 276 (4, 7), 278 (5, 6, 8). 

 
Para além destas manufacturas surgiu um número indeterminado, mas ainda 

assim elevado, de peças preenchidas com uma versão mais descuidada do tipo 

“islamizante”, indiciando a função utilitária destes objectos (cf. Fot. 173, 1, 2), dos 

quais se conhecem numerosos fragmentos exumados em vários pontos da 

ocupação colonial. Num registo de louça malegueira, mas “enobrecida” pela 

presença de heráldica portuguesa, foram assinalados vários exemplares do 

brasão associado aos Silva (cf. Fot. 173, 4, 5), para além de outros também ligados a 

famílias portuguesas (cf. Fot. 173, 3). 
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Fot. 173. Pratos de faiança portuguesa recuperadas do galeão Sacramento, São Salvador da Baía. Peças utilitárias 

do tipo “islamizante”, de pintura seriada (1, 2), e com heráldica portuguesa (3), por vezes associada aos Silva (4, 5, 6). 
Fonte: BRANCANTE, Eldino, O Brasil e a Cerâmica antiga, 1981, p. 276 (1, 2, 4), 275 (3, 5), GUEDES, Max Justo, 

Oceanos, 1995, p. 13 (6). 
 
Se os pratos constituem a esmagadora maioria dos objectos recuperados, 

também surgiram potes, com motivos orientalizantes de tipo seriado, nos quais o 

azul de cobalto surge contornado a púrpura de manganês (cf. Fot. 174, 1), assim 

como um importante conjunto de canudos e garrafas com a divisa da 

Companhia Geral do Comércio do Brasil Spero in Deo por vezes, acompanhada 

da esfera armilar (cf. Fot. 174, 2, 3). Destes objectos não é conhecido nenhum 

exemplar em colecções públicas portuguesas, mas foi leiloado em Outubro de 

1992 um canudo branco com este motivo pintado em azul268 (cf. Fot. 174, 4). 

 

                                                 
268 Cf. Importante leilão de colecção de faianças portuguesas e antiguidades, Lisboa: Palácio do Correio Velho, 
Outubro 1992, p. 32. Queremos agradecer a Margarida Cavaco o acesso a este catálogo. 
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Fot. 174. Peças de faiança portuguesa recuperadas do galeão Sacramento, São Salvador da Baía. Pote com motivos 
orientalizantes (1), canudo e garrafa com esfera armilar (2, 3), peça leiloada no Palácio do Correio Velho, Lisboa, em 

1992 (4). 
Fontes: BRANCANTE, Eldino, O Brasil e a Cerâmica antiga, 1981, p. 274 (1, 2), GUEDES, Max Justo, Oceanos, 
1995, p. 11 (3), Importante leilão de colecção das faianças portuguesas e antiguidades, Palácio do Correio Velho, 

Outubro 1992, p. 32 (4). 
 
O facto de não existir um relatório exaustivo dos materiais encontrados não 

permite um conhecimento mais rigoroso do que se encontrava a bordo do 

Sacramento e, por correlação, do que era produzido – e exportado – em Lisboa 

na década de 60 do século XVII, data do naufrágio. Estes motivos, em especial 

os que se encontram no pote e os de tipo “aranhões”, foram também 

recuperados em peças presentes noutro naufrágio, este ocorrido em Mombasa, 

no Quénia, ao largo do Forte de Jesus, em 1697 (cf. Fot. 182.1 e 2, p. 515), indiciando a 

existência de ritmos decorativos de longa duração na produção de faiança 

portuguesa. 

 

4.2.6. Espanha 

Pouco se conhece de faianças portuguesas em território espanhol. No espólio 

da Abadia cisterciense de Santa Maria de Oseira, em Ourense, Galiza, surgiram 

várias peças com a heráldica deste espaço religioso269 – dois ursos erguidos nas 

patas traseiras, afrontados e separados por uma árvore – e que são de origem 

portuguesa. Trata-se de dois canudos de farmácia, um pote e uma bilha com 

asas, pintados a azul sobre branco, com decorações muito diversificadas (cf. Fot. 

175). Para além do brasão, um dos canudos apresenta motivos em ziguezague, 

                                                 
269 Queremos agradecer a Anísio Franco ter-nos facultado o acesso a estas imagens. 
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um pouco toscos na sua execução, que contrastam com a sofisticada 

alternância de folhagens largas que, sobre fundo azul, se projectam da base e 

da aba do outro contentor. O pote (cf. Fot. 175, 1) é, dos quatro objectos, aquele que 

integra uma decoração mais usual de carácter orientalizantes nas folhagens e 

flores que se espraiam no bojo da peça, mas os motivos mais sofisticados são 

os que surgem na bilha, com um campo florido, de inspiração têxtil, enquadrado 

por barras de folhagem de acanto, todas sobre fundo azul, invertendo a estética 

usual de colocar a pintura sobre o branco. Numa colecção portuguesa encontra-

se um canudo com este tema brasonado, sendo o resto do corpo ocupado por 

folhagens e flores de tipo orientalizante (cf. Fot. 175, 2). 

 

  
Fot. 175. Peças de faiança portuguesa na Abadia de Santa Maria de Oseira, Ourense (1) e canudo em colecção 

particular, Portugal (2). 
Fonte: Imagens fornecidas por Anísio Franco (1), João Pedro Monteiro (2). 

 
Nada sabemos sobre a época, encomenda e forma de integração destes 

objectos nesta abadia, sendo também conhecidos no mesmo local, outros 

canudos, de origem talaverana, de pintura menos sofisticada e tonalidades de 

azul mais densas.  

1 

2 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 508 

Outro espaço onde está assinalada faiança portuguesa é o Eremitério de Nossa 

Senhora de La Defensión, em La Cartuja, Jerez de la Frontera270. Mais uma vez 

nada conhecemos da forma e época em que estas peças passaram a integrar o 

espólio desta casa. Trata-se de dois objectos que conciliam motivos de tipo 

“islamizante”, quer em reservas do tipo da porcelana Kraak (cf. Fot. 176, 1), quer 

numa organização que evoca pétalas de uma flor (cf. Fot. 176, 2), e temas nos covos 

de nítida inspiração oriental. Num dos pratos surge um tema recorrente, um lago 

onde nada uma ave aquática, e no outro uma paisagem de vegetação densa e 

florida. As peças são decoradas a azul sobre branco, tal como outros objectos 

seiscentistas que integram a mesma colecção, mas cuja origem é sevilhana (cf. 

Fot. 176, 3). 

 

 
Fot. 176. Peças de faiança portuguesa (1, 2) e sevilhana (3) no Eremitério de Nossa Senhora de La Defensión, Jerez 

de la Frontera. 
Fonte: LISTER, Florence e Robert, Andalusian ceramics in Spain and New Spain, 1987, p. 164. 

 
Na colecção do Museu Nacional de Cerâmica e Artes Decorativas Gonzales 

Martì, Valência, um prato de manufactura portuguesa foi objecto de um extenso 

estudo por parte de José António Falcão e Jaume Coll Conesa271. Trata-se de 

uma peça do tipo “aranhões”, associada ao 2º quartel do século XVII, com uma 

                                                 
270 Cf. LISTER, Florence C., LISTER, Robert H., Andalusian ceramics in Spain and New Spain. A cultural register from 
the third century B.C. to 1700, Texas: University of Arizona Press, 1987, p. 164. 
271 Cf. FALCÃO, José António, COLL CONESA, Jaime, O prato de faiança seiscentista portuguesa do Museu Nacional 
de Cerâmica de Valência (Espanha), Lisboa: Real Sociedade Arqueológica Lusitana, 1992. (Trabalhos da Real 
Sociedade Arqueológica Lusitana; 2). 
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cena de caça a uma lebre, pintada a azul sobre branco (cf. Fot. 177), mas da qual 

não se conhece o percurso antes de ingressar nas colecções do Museu. 

 
Fot. 177. Prato de faiança portuguesa no Museu Gonzales Martì, Valência. 

Fonte: FALCÃO, José António, COLL CONESA, Jaime, Trabalhos da Real Sociedade Arqueológica Lusitana II, p. 

113-114. 

No que se refere a trabalhos arqueológicos onde possa ter sido assinalada a 

presença de faiança portuguesa nada conhecemos, nem foi encontrada 

qualquer referência bibliográfica referente a este tema. 

 

4.2.7. França 

A questão da faiança portuguesa em França merece uma reflexão aprofundada. 

Ao contrário do que observamos noutros espaços europeus não são conhecidos 

vestígios de peças nacionais exumadas em solo francês272. O facto de existirem 

aí numerosos centros produtores de cerâmica, alguma muito requintada, tornaria 

pouco interessante a aquisição de manufacturas estrangeiras, nomeadamente 

portuguesa. Há, no entanto, dois aspectos que importa ponderar. O primeiro 

prende-se com o ser este país dos espaços principais de recepção de judeus 

nacionais, desde o século XVI273, o que deveria ter proporcionado um fluxo 

                                                 
272 O que não significa que eles não existam, simplesmente não são divulgados ou desconhecemos essa bibliografia. 
Outros espaços com importantes comunidades luso-judaicas e dos quais não temos notícia da descoberta de 
vestígios cerâmicos nacionais foram Salónica, “um dos grandes destinos dos desterrados de Portugal, perseguidos 
pela Inquisição”, cf. CARVALHO, 1999, p. 110; Split, Dubrovnik, Monastir, Constantinopla, Esmirna, só para citar 
cidades europeias. 
273 “A França também foi destino providencial para a diáspora judaica peninsular. Milhares de judeus instalaram-se no 
Sul da França (Baiona, Biarritz e S. Jean de Luz) até Bordéus (...) [aí] a população marrana continuou a crescer 
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destes materiais como forma de manter a ligação ao país de origem. No entanto, 

o aspecto mais interessante – e a que voltaremos no Capítulo IV – são alguns 

elementos de proximidade entre a manufactura cerâmica de Lisboa do século 

XVII e a produção de Nevers. Este é um aspecto que carece de maior 

aprofundamento, mas parece cada vez mais evidente a existência de um canal 

de comunicação que permitiu a proximidade de elementos estéticos entre ambos 

os centros. 

Nas colecções do Musée National de Céramique de Sèvres encontram-se três 

pratos aí identificados como manufactura portuguesa. Dois deles são decorados 

a azul com contorno a manganês e pertencem aos tipos “aranhões” e “contas”. 

O primeiro com uma imagem de uma Bella, observando uma pequena ave274 (cf. 

Fot. 178, 1), o segundo com uma lebre275 (cf. Fot. 178, 2). O terceiro prato é uma peça 

mais invulgar que, caso venha a ser confirmado ser de produção nacional276, 

será um objecto importante para comprovar a existência de contactos entre 

Lisboa e o território francês no século XVII277 (cf. Fot. 178, 3). No covo deste objecto, 

pintado a azul sobre branco, surge a complexa pintura de um barco encimado 

pela legenda “LA MARECHALLE” e na aba, distribuídas alternadamente por oito 

reservas, figuras orientais, veados e corças. 

 

                                                                                                                                                 
durante o século XVII, facto atestado pelos processos inquisitoriais, crescimento esse facilitado pela acção dos 
Mogadouros, ricos negociantes de Lisboa, que os faziam entrar clandestinamente naquela cidade francesa”. Cf. 
MARTINS, 2006, p. 144. 
274 Esta peça surge reproduzida em KLEIN, Adalbert, Fayencen Europas, Braunsschweig: Klinkhardt & Biermann, 
1980, p. 83, cuja foto reproduzimos acima. 
275 De acordo com as fichas de inventário sabemos que o prato de “contas” foi adquirido no século XIX, c. 1864, em 
Nantes e o de “aranhões” foi uma oferta dos “Amigos do Museu de Sèvres”. 
276 Não nos foi possível determinar, a partir da imagem a preto e branco que temos deste objecto, se o mesmo poderá 
ser português. Aliás, a sua invulgaridade exigiria uma observação pessoal e não empregando fotografias. 
277 De acordo com o seu registo este prato foi uma doação de “Benjamin Fillon en 1864”. 
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Fot. 178. Prato de “aranhões”, inv. 21584 (1); prato de “contas”, inv. 6201 (2); prato LA MARECHALLE, inv. 6225 (2), 

Musée National de Céramique, Sèvres. 
Fonte: Inventário do Musée National de Céramique, Sèvres, e KLEIN, Adalbert, Fayencen Europas, 1980, p. 83 

 
No Musée de la Céramique de Ruão encontra-se outro prato de faiança 

portuguesa, do tipo “aranhões”, mas este pintado em exclusivo a azul sobre 

branco278. Trata-se de uma peça de pintura cuidada, com os elementos da aba 

reproduzidos de forma metódica. No covo, uma figura feminina nua estende a 

mão esquerda na direcção de uma ave (cf. Fot. 179). Tal como na maioria dos casos 

anteriores, não conhecemos a origem deste objecto, nem o modo como integrou 

a colecção deste museu279. 

 
Fot. 179. Prato de “aranhões” da colecção do Musée de la Céramique, Ruão, inv. 1098. 

Fonte: GRANDJEAN, Gilles Trésors du Musée de la Céramique, 2001, p. 107. 

                                                 
278 A peça vem reproduzida no catálogo do Museu: GRANDJEAN, Gilles, Trésors du Musée de la Céramique, Rouen: 
Somogy Editions d’Art, 2001, p. 107. 
279 Importa lembrar que alguns leilões de peças portuguesas foram efectuados em França no século XIX, 
nomeadamente um, que decorreu em Paris, em 1884. Cf. GARNIER, Edouard (pref.), Collection Francisco Ribeiro da 
Cunha de Lisbonne. Catalogue d’une Collection importante d’objets de céramique ayant figure em partie a l’exposition 
rétrospective de Lisbonne, en 1882 dont la vente aura lieu Hôtel Drout, salle nº. 8, Paris, 1884. 
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Na secção da Christie’s, em Paris, foi leiloada em 2008 uma garrafa Cetus, 

pintada a azul sobre branco e classificada como século XVIII280 (cf. Fot. 180). Esta 

encontra-se hoje na posse de um coleccionador privado português e também se 

desconhece o modo como surgiu em território francês. 

 

 
Fot. 180. Garrafa de faiança portuguesa leiloada na Christie’s, Paris, leilão 5526, 16|11|2008. 

Fonte: Imagens fornecidas através da Christie’s 
 
4.2.8. Outros locais 

A disseminação da faiança portuguesa foi grande, chegando a todos os 

continentes. Para além dos espaços geográficos já mencionados, foram 

descobertos vestígios destas produções em Oslo, na Noruega, em Bruges, na 

Bélgica, na Ilha de São Maurício, nas Caraíbas, estes para uma cronologia entre 

1633 e 1648, em Tóquio, no Japão, na casa de um samurai, com uma datação 

entre 1600 e 1625281. 

 

                                                 
280 “Aquamanile en faïence portugaise du XVIIIème siècle. Représentant un animal fantastique à tête de chien, buste 
de femme, pattes d'aigle et queue de poisson, à décor camaïeu bleu, restaurations à la tête, engrenures. Hauteur: 26 
cm. (10¼ in.)”. Cf. Leilão 5526, Arts decoratifs, tableaux et dessins du XVIe au XIXe siècle, Paris: Christie’s, 16 
November 2008. Informação que nos foi fornecida sem menção de página do catálogo. 
281 No entanto, não conseguimos aceder a artigos ou imagens deste material, pelo que limitamo-nos a assinalar as 
referências. Cf. BAART, 2003, p. 22. 
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Já em África, em Khami, na região de Bulawayo, no Zimbabue, na antiga capital 

de Torwa, situada entre os rios Zambeze e Limpopo, foram encontrados 

vestígios de cerâmicas portuguesas da segunda metade do século XVII, 

associadas, quer a actividade comercial, quer aos missionários que aí se 

estabeleceram.  

 

Em Mombasa, no Quénia, o Santo António de Tanná, navio naufragado ao largo 

do Forte de Jesus em 1697282 e descoberto nos anos 70 do século XX, permitiu 

recuperar algumas peças de faiança portuguesa283 (cf. Fot. 181). Desses materiais, 

a cerâmica constituiu uma das categorias mais numerosas e, apesar da sua 

importância, não terá sido estudada na totalidade284. 

 

  
Fot. 181. Imagens de objectos, entre estes, faiança portuguesa, recuperados do Santo António de Tanná. 

Fonte: http://peregrinacultural.files.wordpress.com (consultado em 10/10/2008). 
 
A cerâmica portuguesa recuperada, provavelmente transportada de Lisboa em 

1696285, divide-se em quatro tipos: “contas”286, “aranhões”, “enrolamentos de 

                                                 
282 “Santo António de Tanná was lost in late 1697 during a 33-month siege of Mombasa by Arab forces from the Oman. 
The siege began with the appearance of seven Arab vessels on 11th March 1696. The relief expedition sent from Goa 
included two frigates, two galliots, and four hundred soldiers. The flagship was Santo António de Tanná, which had 
eight additional guns and gunports added for the mission, bringing its battery to fifty. The expedition was commanded 
by General Luis de Mello de Sampaio”. Cf. POWELL, Christine A., «The Logs from the Mombasa Wreck», The INA 
Quarterly, Texas A&M University: Institute of Nautical Archaeology, vol. 23, nº 2, (May 1996), p. 11. 
283 Cf. SASSOON, Hamo, «Ceramics from the wreck of a Portuguese ship at Mombasa», Azania, Naiorobi: British 
Institute of Eastern Africa, Vol. XVI, (1981), p. 97-129. Desejamos agradecer a Inês Pinto Coelho do Centro de História 
de Álem-Mar (CHAM) a gentileza de nos ter cedido cópia deste artigo. 
284 “Ceramics constitute one of the largest categories of material excavated from the Mombasa Wreck and, apart from 
the ship itself (which has not been raised), they form the most important product of the excavation. (…) This is not a 
comprehensive report on the ceramics from the Mombasa wreck, but rather a report on a few selected types. The 
decision to include a type has been based on the frequency of its occurrence on the wreck, and on the assessment of 
its special interest”. Cf. SASSOON, 1981, p. 97. 
285 “The Santo António de Tanná had been in Lisbon from the end of 1694 until April 1696. It is probable that she took 
on board during this period some, or all, of the Portuguese faience which has been recovered from the wreck. This 
appears to have been her only visit to Portugal”. Cf. SASSOON, 1981, p. 114. 
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acanto” e desenhos livres de aves e flores. Grande parte desta decoração foi 

feita em azul de cobalto, com contornos a púrpura de manganês, sobre branco. 

O objecto mais divulgado deste espólio apresenta, no bojo, uma decoração 

comum de paisagem e vegetação com aves (cf. Fot. 182, 1) sendo, na decoração 

ainda que não na morfologia, similar a um dos transportados pelo galeão 

Sacramento, naufragado ao largo da Baía, no Brasil, em 1668 (cf. Fot. 174.1, p. 506). 

Dos pratos recuperados, aquele que apresenta o motivo mais interessante 

integra, no covo, uma coroa, próxima daquelas que surgem nas representações 

do mesmo motivo feitas dezenas de anos antes para as peças destinadas à Liga 

Hanseática287 (cf. Fot. 182, 2). Semelhante a este é um prato numa colecção 

particular portuguesa, onde a coroa surge a encimar um pequeno coração alado 

(cf. Fot. 182, 4).  

Uma das formas mais comuns encontradas na Baía, tal como no próprio Forte 

de Jesus, foram as taças de tipo malegueiro, embora com decorações nas faces 

externas de “contas” e enrolamentos de folhagem de acanto. No seu interior, nos 

centros, surgiram desde motivos abstracizantes, semelhantes a caracteres 

árabes, mas onde se pretendem ver motivos de origem chinesa (cf. Fot. 182, 3), 

flores dispersas ou uma cruz de Malta288. 

                                                                                                                                                 
286 “The bead pattern (contas in Portuguese) is normally in threes, but sometimes in sixes, and it is used to form a 
repeating border of triangles with apices alternately pointing upwards and downwards. The spider pattern (aranhões in 
Portuguese) is also used for borders, but it takes up more space than the three or six beads. It is derived from motifs 
on Chinese porcelain. The classic scroll is also a motif taken from Chinese porcelain; it is used to form a band of 
decoration on the necks and bases of pots, and around the outside of porringers. The bird and flower designs seem to 
be derived from Persian sources”. Cf. SASSOON, 1981, p. 114. 
287 Foram descobertas marcas na sua superfície que sugerem ter sido usado, aspecto pouco comum nestes objectos 
de aparato. “Scratch marks on the inside of this piece suggest that it has been used. The crown design would make it 
suitable for use by a high ranking official: perhaps this piece was used by the officer-in-charge of the small fleet, 
General Melo de Sampaio”. Cf. SASSOON, 1981, p. 117. 
288 “Designs for the central decoration include a spray of flowers; a Maltese cross and a stylized linear character which 
may be derived from the Chinese flaming pearl (...) Designs around the outside include a form of the Chinese classic 
scroll, and the “three beads” and “six beads” design”. Cf. SASSOON, 1981, p. 117. 
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Fot. 182. Peças de faiança portuguesa descobertas no Santo António de Tanná, naufragado em 1697. Um pote (1), 
um prato de “aranhões” (2) e uma taça de tipo malegueiro (3). Prato com tema semelhante ao encontrado na pesquisa 

subaquática, que pertence a uma colecção particular portuguesa (4). 
Fonte e Autoria: SASSOON, Hamo, «Ceramics from the wreck of a Portuguese ship at Mombasa», Azania, 1981, p. 

115, 116 (1, 2, 3), Alexandre Pais (4). 
 

No Forte de Jesus foram recolhidos numerosos fragmentos de faiança 

portuguesa, objecto de estudos levados a cabo por James Kirkman289. A maioria 

surgiu em estratos datáveis de final do século XVII, com decorações a azul 

sobre branco, sendo algumas com contorno a púrpura de manganês, 

aparentemente as de melhor qualidade290. Na generalidade percebe tratar-se de 

uma louça de uso, muita da qual malegueira (cf. Fot. 183, 8) e dos tipos “aranhões” 

(cf. Fot. 183, 2, 3), “contas” (cf. Fot. 183, 7) e “enrolamentos de acanto” (cf. Fot. 183, 1), de 

produção massiva, destacando-se alguns fragmentos de pratos com motivos 

                                                 
289 Cf. KIRKMAN, James, Fort Jesus. A Portuguese fortress on the East African Coast, Oxford University Press, 1974. 
Queremos agradecer a João Lizardo a gentileza de nos ter cedido uma cópia desta publicação. 
290 “Portuguese maiolica occured in the filing of the bastions but was more frequent in late-seventeenth-century levels. 
This was a hard buff-bodied ware, plain white, or more often blue-and-white or blue-and-aubergine-and-white. The 
designs on the blue-and-white are frequently childish, consisting of solid strokes or little spiky objects which could be 
leaves, birds, or snowflakes. The design on the blue-and-aubergine-and-white are slightly more sophisticated”. Cf. 
KIRKMAN, 1974, p. 120. 
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heráldicos (cf. Fot. 183, 4, 5), um dos quais uma Cruz de Cristo291 e outro o brasão de 

um bispo292 (cf. Fot. 183, 10). Também garrafas e jarros com reservas radiantes 

circunscrevendo as iniciais IHS293 ou o monograma HP R DG, interpretado como 

Hospitale Reale Deo Gratias294, surgiram neste local (cf. Fot. 183, 9). 

 

 
Fot. 183. Peças de faiança portuguesa descobertas no Forte de Jesus, Quénia: “enrolamentos de acanto” (1), 

“aranhões” (2, 3), elementos heráldicos (4, 5), dos quais um corresponde ao brasão de um bispo (10), “rendas” (6), 
“contas” (7). Foi também encontrado grande número de louça malegueira (8) e garrafas com legenda “HP R DG” (9). 

Fonte: KIRKMAN, James, Fort Jesus. A Portuguese fortress on the East African Coast, 1974, p. 41 e 42. 
 

A análise da diáspora da faiança produzida em Portugal, nomeadamente em 

Lisboa, no século XVII, permite evidenciar a existência de uma variedade de 

soluções e propostas, ilustrativas de um tipo de manufactura vibrante e 

florescente, ainda que com resultados desiguais, consoante o destino ou a 

época de fabrico. A arqueologia levada a cabo um pouco por todo o mundo, tem 

vindo a lançar luz sobre os períodos comerciais mais importantes, as rotas 

efectuadas, as propostas decorativas e morfológicas executadas, aspectos que 

começam a permitir estabelecer um conhecimento e cronologia mais alicerçados 

                                                 
291 “the dish with the cross of the Order of Christ found at Takwa”. Cf. KIRKMAN, 1974, p. 120 
292 “The most interesting sherd, however, was the base of a plate with a shield with the arms of Cardoso (first and third 
quarter) impaling Teixeira (second quarter) and perhaps de Matos (fourth quarter), surmounted by an episcopal hat 
with six tassels on each side. This is the coat of arms of a bishop who has not been identified. It was at the bottom of 
the Passage of the Arches”. Cf. KIRKMAN, 1974, p. 120. 
293 “there were small jars or potiche, 6.35 cm in diameter, often with the letters “I H S” within a radiate cartouche”. Cf. 
KIRKMAN, 1974, p. 120. 
294 “In the pit in S. Filipe was found a smallflask with the monogram ‘HP R DG’ within a radiate cartouche, which might 
mean Hospitale Reale Deo Gratias. It probably held a purge and may have come from the famous hospital at Goa”. Cf. 
KIRKMAN, 1974, p. 121. 
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acerca dos ritmos e persistências de um dos produtos mais identitários, criados 

em território nacional durante a centúria de Seiscentos. 
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CAPITULO V 

A cronologia da faiança 

“A Arte peregrina” 

João Baptista Lavanha, 1619 

 

Um dos principais propósitos dos estudiosos de faiança seiscentista portuguesa 

é a possibilidade de datação dos objectos que integram colecções públicas e 

privadas, procurando, a partir daí, a construção de modelos de investigação. 

Dessas tentativas de criação de estruturas cronológicas são de destacar os 

nomes de José Queirós, Reynaldo dos Santos, Artur de Sandão, Rafael Calado, 

Jan Baart, João Pedro Monteiro, Tânia Casimiro e Luís Sebastian.  

O que nos propomos apresentar aqui é um conceito que tem como base peças 

cronografadas e objectos exumados em levantamentos arqueológicos datados 

de forma clara por outros elementos que não a própria cerâmica. Estas balizas 

cronológicas poderão, pela segurança das datas que lhes estão associadas, 

auxiliar a identificar janelas temporais mais precisas para algumas das 

produções assinaladas, com destaque para as paletas e decorações 

empregues. O número reduzido de peças datadas, no vasto universo de 

manufactura cerâmica inventariada, e as formas de que não se conhece nenhum 

objecto cronografado, não permite, ao momento, uma definição rigorosa do todo 

desta produção. Cremos, no entanto, que através deste método será possível 

um maior rigor para datar a riquíssima produção de faiança seiscentista de 

Lisboa e os elementos ainda em falta poderão, a pouco e pouco, ser 

enquadrados dentro deste modelo. A nossa peregrinação pelas manufacturas da 

capital será feita não por períodos de 25 anos ou quartéis, como até aqui, mas 

por décadas, pois pensamos conseguir, deste modo, percepcionar de modo 

mais rigoroso o tempo, a história e o gosto dominantes em cada um destes 

momentos295. 

                                                 
295 No decorrer desta reflexão procurámos, até ao momento, evitar na sua ilustração a repetição de imagens de peças. 
No entanto, aqui, fomos forçados a fazê-lo, quando os objectos que norteiam a presente proposta foram anteriormente 
referenciados, para facilitar a visualização das decorações em cada período. 
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5.1. ...- 1610 

Conforme tivemos oportunidade de referir não é possível saber, com precisão, 

quando se iniciou em Lisboa uma manufactura mais cuidada de faiança com 

decoração a azul de cobalto sobre branco. Nas referências documentais, só a 

partir da Descrição do Reino de Portugal de Duarte Nunes de Leão, terminada 

cerca de 1599, ainda que só tenha sido publicada em 1610, é possível definir 

uma data mais rigorosa para a existência de louças à imitação do Oriente 

comercializadas em Lisboa, ainda que estas não sejam mencionadas como 

manufactura local. O autor, depois de referir o que vinha para Lisboa dos vários 

pontos do mundo, escrevia “as baixellas de porcelanas da China, que sam os 

vasos da mais fermosa vista de quantos os homens inventaram, de que as que 

sam legítimas [nosso sublinhado], sam muito mais aprazíveis à vista, que todos 

os vasos de prata, ou ouro, ou vidro cristallino”296.  

Deixando de lado outros aspectos documentais tratados no Cap. II e apoiando-

nos no rigor das provas e na ausência de peças datadas, é através da 

arqueologia que podemos chegar a algumas conclusões. Não tendo 

conhecimento de nenhum artigo publicado referindo materiais exumados para 

esta cronologia em Lisboa, socorremo-nos do que se conhece encontrado em 

escavações fora do País e já referido no Capítulo IV. A partir dos materiais 

encontrados em Deventer, Vlissingen e Dordrecht, para cotas que se situam 

entre 1570|1580 e 1610297, podemos conhecer algo do que seria a manufactura 

que de Lisboa seguia para os Países Baixos (cf. Fot. 184). Estamos perante duas 

vias decorativas específicas. Por um lado objectos onde prevalecem as 

superfícies brancas e vagamente aniladas, para acentuar a sua aproximação à 

porcelana da China. Estas são preenchidas com motivos orientalizantes, não 

cópia, mas interpretação do que se podia encontrar nos objectos cerâmicos do 
                                                 
296 Cf. LEÃO, Duarte Nunes, Descrição do Reino de Portugal, Lisboa: Centro de História da Universidade Clássica de 
Lisboa, 2002, p. 210. 
297 Nesta reflexão, por uma questão de coerência e segurança interpretativa, procuraremos sempre que nos 
socorrermos de materiais exumados através de trabalhos arqueológicos tomaremos como cronologia o limite máximo 
referenciado pelo responsável das escavações. Por exemplo, numa hipotética cota situada entre 1590 e 1640, 
consideraríamos esta última data, pois a única certeza que conseguimos alcançar é que até 1640 foram produzidos os 
materiais aí referenciados.  
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Extremo Oriente. Por outro lado, assinalam-se peças, por vezes, preenchidas 

com grande requinte, num horror vacui de génese islamizante que indicia 

referentes prováveis de louça de “brilho metálico” ou modelos italianos correntes 

de Montelupo. 

 
Fot. 184. Pratos exumados em Deventer (1), Dordrecht (2) e Vlissingen (3), em cotas entre 1570 | 80 - 1610. 

Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 74 (1), 75 (2), 78 (3) 
 

A partir destes objectos, é possível considerar que algumas peças com estas 

decorações possam recuar ao final do século XVI, mas é no século XVII que as 

podemos situar com segurança. Uma outra consideração é que estamos perante 

pinturas de excepção – talvez em menor grau nos objectos encontrados em 

Vlissingen –, sendo perceptível o requinte da pincelada e da própria 

manufactura, patente nas superfícies e no efeito quase miniatural das 

decorações. 

 

Maior quantidade e variedade de motivos e formas foram encontrados em 

Amesterdão, em cronologias que se podem recuar a 1600-1610 e têm como 

limite 1650-1675. Essa profusão de materiais explica-se pelo facto de nesta 

1 

2 3 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 522 

cidade se localizar grande número de famílias sefarditas de origem portuguesa e 

que seriam consumidores privilegiados destas manufacturas. Por não ser 

perceptível, de modo inequívoco, nos trabalhos publicados a que cronologias se 

reportam as peças que os ilustram, não as considerámos nesta década, ainda 

que aquelas onde predominam os brancos do fundo, decoradas com motivos 

indefinidos, alguns de vago referente oriental, pudessem integrar este período (cf. 

Fot. 75, p. 392). 

 

Tomando como limite a data de 1610, não possuímos mais materiais para 

reflexão. Pode ainda considerar-se, no entanto, o prato encontrado em Londres, 

na St. James Passage Subway, também uma peça decorada com alguma 

contenção, mantendo grande parte da área de fundo sem preenchimento, e 

pontuado, no covo, por um incaracterístico tema de “cabeças de ruyi” no 

emolduramento que circunda a reserva central (cf. Fot. 185). Exumada numa cota 

situada entre o “final do século XVI e o início do século XVII”, esta peça parece 

enquadrar-se naquilo que terá sido uma das primeiras vias decorativas da 

faiança de Lisboa. 

 

  
Fot. 185. Fragmento de prato português encontrado na St. James Passage Subway, Duke’s Place, Londres, em cota 

assinalada como “final do século XVI e início do século XVII”. Pormenor com sinalização de uma das “cabeças de 
ruyi”. 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 157. 
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5.2. Década de 1611-1620 

Apesar de também não se conhecerem objectos datados para esta cronologia – 

excepto um do último ano da década – as fontes documentais e os materiais 

exumados fornecem-nos outros elementos que possibilitam alargar a reflexão 

acerca do que terão sido as manufacturas em Lisboa neste período. Sem 

dúvida, o acontecimento que marcou a década terá sido o da entrada em Lisboa 

de Filipe II de Portugal e, no caso da presente reflexão, o Arco que os oleiros da 

cidade ergueram para celebrar o acontecimento. Comentada à exaustão, a 

descrição que desta estrutura nos deixou, entre outros cronistas, João Baptista 

Lavanha, permite-nos saber que as esculturas das santas tutelares do ofício, 

Justa e Rufina, seguravam, cada uma, o seu vaso, sendo um de barro e o outro 

de “porcelana da que se faz em Lisboa contrafeita da China”298. Outra 

informação veiculada nesta arquitectura efémera é que os barcos provenientes 

da Índia “descarregavão barças de porcelana da China, & outros Navios 

estrangeiros que carregavão da nossa, & outros que ja carregados della, saião 

do Porto”299. Assim, somos informados da existência de um comércio então 

efectuado por embarcações estrangeiras para transporte de cerâmicas de 

Lisboa para outros países, sendo esta já uma imitação da porcelana do Extremo 

Oriente. Inventários como o do cónego Baltazar Estaço, datado de 1614, já 

mencionam de forma clara a distinção entre “porcelanas da Índia e de Lisboa”300, 

o mesmo ocorrendo a partir de 1616 para a capitania de São Vicente, hoje S. 

Paulo, onde são assinaladas “louças do Reino” e “louças de Lisboa”301. Esta 

distinção é acompanhada de uma diferença na avaliação dos respectivos 

produtos, sendo os primeiros mais baratos que os segundos e, talvez, 

procurando imitar a porcelana da China.  

                                                 
298 Cf. LAVANHA, João Baptista, Viagem da Catholica Real Magestade d’El Rey D. Filipe II, N. S. ao reyno de Portugal 
e rellação do solene recebimento que nelle se lhe fez, Madrid: Thomas Iunti, 1622, p. 29v-30. 
299 Cf. LAVANHA, 1622, p. 30. 
300 Cf. BAIÃO, António, Episódios dramáticos da Inquisição portuguesa, Porto: Renascença Portuguesa, 1919, vol. I, 
p. 81. A distinção entre “louça da Índia” e “louça da terra” era ainda empregue em 1646, de acordo com o inventário 
dos bens de Ana de Munhoz, cristã-nova acusada de judaísmo em Lisboa. Este processo surge mencionado: BRAGA, 
Isabel Drumond, «Dos tachos e panelas aos açucareiros e bules. Recipientes para confeccionar e servir alimentos em 
Portugal na época moderna», História: Questões & Debates. Curitiba: Editora UFPR, Nº 54, (Jan./Jun. 2001), p. 86. 
Quero agradecer ao meu orientador, Gonçalo Vasconcelos e Sousa, esta indicação. 
301 Cf. BRANCANTE, Eldino da Fonseca, O Brasil e a Cerâmica antiga, São Paulo, 1981, p. 257-258. 
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Quanto a materiais exumados é possível considerarmos alguns dos recolhidos 

em Amesterdão, como os que prosseguem motivos “islamizantes” e, talvez, 

“aranhões” – ainda que as cronologias apontadas para as cotas destes achados 

prossigam até cerca de 1650 | 1675 (cf. Fot. 84, p. 403; Fot. 77.3, 4 e 5, p. 394; Fot. 78, p. 397; Fot. 

79, p. 399; Fot. 80, p. 400). Como veremos de seguida, os temas de “aranhões” surgem 

assinalados com segurança nos Países Baixos já no início da década de 1620, 

pelo que parece pouco especulativo considerar a sua presença nesta fase.  

Através de escavações efectuadas em Carrickfergus, na Irlanda, para uma 

cronologia situada entre 1602 e 1613, é perceptível que as decorações 

evocativas da produção chinesa tenham prosseguido. Os materiais exumados 

reforçam a ideia de qualidade dos objectos então manufacturados – pelo menos 

no que reporta aqueles que eram exportados –, destacando-se as superfícies 

brancas e um cuidado particular na pintura dos motivos decorativos.  

De entre os fragmentos recuperados sobressai parte da aba de uma bacia ou 

taça com uma decoração invulgar de círculos preenchidos com motivo radiante 

(cf. Fot. 186). 
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Fot. 186. Fragmentos de peças de faiança portuguesa encontrados na Essex Street, Carrickfergus, Irlanda, para uma 

cronologia situada entre 1602-1613. O círculo assinala a peça cuja decoração é similar a um prato na colecção do 
Museu Municipal de Viana do Castelo. 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 351-359, 363-364, 367. 
 

Este tema pode ser observado num prato, não datado, do Museu Municipal de 

Viana do Castelo, em cujo covo se encontra uma decoração de evocação 

orientalizante que não é isenta de humor no modo como o pintor camuflou duas 
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aves (garças?) nadando num lago profusamente preenchido com vegetação e 

rochedos (cf. Fot. 187). A raridade do motivo que preenche as abas dos dois 

objectos permite-nos, com alguma segurança, imputá-los se não a um mesmo 

pintor a, pelo menos, uma mesma oficina. A própria cronologia do objecto que se 

conserva no museu português poderá ser, talvez, associada ao exumado na 

Irlanda, pois as suas características fundamentam o carácter quase 

experimentalista das manufacturas que podemos, com segurança, associar a 

este período. 

 

  
Fot. 187. Fragmento de bacia de faiança portuguesa encontrada na Essex Street, Carrickfergus (1) e prato na 

colecção do Museu Municipal de Viana do Castelo, inv. 949 (2) 
Fonte e autoria: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 363 (1), Alexandre Pais (2).  

 
A grande novidade ocorre com um objecto datado do ano que assinala o final 

desta década, 1620, o que o torna a primeira peça de faiança conhecida 

cronografada produzida nas olarias de Lisboa. Ainda que dele não haja uma 

imagem, nem tenhamos tido a oportunidade de o observar302, a sua descrição 

coincide com uma peça similar que se encontra no MNAA (cf. Fot. 188), uma 

espécie de gomil ou aquamanile, em forma de peixe. De acordo com informação 

fornecida pela casa leiloeira inglesa, onde este objecto foi transaccionado em 

1992303, o cronograma encontra-se na sua base, sendo este aspecto de extrema 

                                                 
302 O registo do seu comprador é confidencial, pelo que não nos foi fornecido. 
303 “Leilão 4833, Continental ceramics, realizado na King Street, Londres (21 September 1992). A Portuguese dated 
aquamanile modelled as an open-mouthed blue-scaled dolphin resting on its back with yellow-edged open mouth and 
eyes and umber fins and tail, the tail forming a mouth-piece, resting on a striped scallop-shell, the underside with the 
date 1620 (pierced, tip of mouthpiece lacking, flaking), 1620, the mounts later. 21.5cm. wide”. Informação que nos foi 
fornecida sem menção de página do catálogo. 

1 2 
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importância para definirmos uma fase de execução para peças similares. A 

datação num objecto como este fornece-nos uma importante série de 

informações acerca do que então se estaria a produzir nas olarias lisboetas. Por 

um lado, visto possuir um nítido referente italianizante e por ter sido executado 

com o auxílio de moldes, é evidente um grau crescente de sofisticação que até 

aí não víramos com esta feição. Isto não significa que se possa generalizar esta 

interpretação às olarias da cidade. É provável que este(s) objecto(s) terá sido 

produzido num único local, talvez por um oleiro de origem estrangeira – italiano, 

espanhol ou flamengo – que poderá ter trazido para Lisboa um novo gosto e 

metodologias de trabalho. Um outro aspecto e que é uma novidade face ao que 

observámos até aqui é a utilização de uma nova cor na paleta. Para além do 

azul de cobalto, surge agora o amarelo de antimónio, característica que se vai 

consolidar na década seguinte e que evidencia a assimilação de uma tendência 

italianizante na manufactura da louça de Lisboa.  

Como tivemos oportunidade de referir, mesmo a chamada decoração 

“islamizante” poderá ter como referente, não só as peças de “brilho metálico”, 

mas a intricada decoração que caracteriza as manufacturas italianas de 

Montelupo, cujo grande consumo é evidente no elevado número destes 

materiais exumados em escavações. 

 

 
 

Fot. 188. Contentor em forma de peixe, MNAA, inv. 2411, semelhante a peça datada de 1620. 
Autoria: Alexandre Pais. 
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5.3. Década 1621-1630 

A presença de uma estética de pendor italiano na faiança produzida em Lisboa 

preconizada no final da década anterior prossegue no já muito delapidado 

revestimento da capela de Nossa Senhora da Conceição, outrora de São 

Jerónimo, nas Alcáçovas, Viana do Alentejo. Uma decoração de embrexados 

pouco posterior a 1622, data da fundação do espaço, preenchida com pequenas 

pedras e conchas variadas, é pontuada por fragmentos de faiança portuguesa e 

pequenos recipientes em forma de concha das olarias de Lisboa (cf. Fot. 189). 

Estes, já mencionados no Cap. III, integram na sua paleta: o azul de cobalto e o 

amarelo de antimónio, este último empregue sempre no contorno das abas, 

combinados em motivos de raiz chinesa e europeia. Um aspecto sobre o qual 

poderemos especular é se não terá existido alguma intencionalidade na 

associação das conchas brancas a estes pequenos objectos cerâmicos que as 

imitam, material que, na época, se pensava ser ingrediente da pasta da 

porcelana do Extremo Oriente, entrava este ingrediente. 

 

  
Fot. 189. Capela de Nossa Senhora da Conceição, Alcáçovas, Viana do Alentejo. Revestimento após 1622. 

Autoria: Filipa Marques de Sousa 
 

A peça cronografada mais antiga registada em colecções nacionais é datada de 

1621, com uma decoração que se circunscreve ao azul de cobalto. Trata-se de 

uma taça que integra a colecção da Câmara Municipal do Porto, no Museu 

Nacional de Soares dos Reis, cujos referentes são claras evocações da 

produção cerâmica proveniente do Extremo Oriente (cf. Fot. 190). Estamos, mais 
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uma vez, não perante uma cópia, mas uma interpretação que sistematiza a 

colocação dos motivos em reservas intercaladas por bandas. Estes são em 

pares, duas flores e dois elementos circulares onde é perceptível algo próximo 

de uma renda. No interior da taça encontra-se pintada uma paisagem onde 

surge um cesto com flores e frutos, em cuja asa se entrelaça mais vegetação, 

tema próximo do que se pode observar em alguns dos materiais recuperados 

em Carrickfergus. O cronograma está colocado na base.  

 

 

 
Fot. 190. Taça datada de 1621, Museu Nacional de Soares dos Reis, inv. CMP.MNSR 2411. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Em Portugal não conhecemos mais objectos cerâmicos datados para esta 

cronologia em colecções públicas e privadas, no entanto, o mesmo não 

acontece com outros países europeus onde foram assinalados sete jarros. Os 

mais antigos, todos datados de 1624, foram localizados em Copenhaga, 

Estocolmo e Berlim. Pintados a azul, estes três objectos exibem brasões ou 

empresas heráldicas daqueles a quem se destinavam, o que ocorre pela 

primeira vez dentro das peças cronografadas que conhecemos. O jarro que se 

encontra em Copenhaga possui ainda uma cartela com o nome do seu 
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proprietário (cf. Fot. 191, 1). O motivo que aí se encontra – um coração que 

circunscreve um braço armado com uma espada – está emoldurado por um 

festão vegetalista com quatro flores formando uma cruz, tema reminiscente dos 

tondo Della Robbia e introduzido, através da pintura, em Antuérpia e daí 

disseminado por outras oficinas europeias, por Guido de Savino, dito Guido 

Andries, falecido em 1542304 (cf. Fot. 191, 5). O gargalo deste jarro é preenchido por 

um motivo de escamas próximo do que preenche o corpo do peixe do MNAA, 

por sua vez similar à descrição do datado de 1620.  

Com uma feição mais orientalizante são as outras duas peças que apresentam 

este cronograma. Se os gargalos parecem ser similares, é interessante assinalar 

que os motivos que preenchem o colo da peça de Estocolmo surgem, na que se 

encontra em Berlim, na base, ocorrendo igualmente uma troca de posições com 

os painéis e bandas (cf. Fot. 191, 2, 3). O brasão do jarro de Estocolmo foi associado 

com a família Witte, de Hamburgo, cujo representante, o Dr. Jacobus Witte, aí se 

instalou em 1616305 (cf. Fot. 191, 2). Do que conseguimos perceber das decorações 

no verso do bojo destes jarros – pelo menos deste último –, os motivos seguem 

a mesma feição orientalizante, disposta de um modo gráfico, mais desenhado e 

onde a pintura é menos evidente, que conhecemos das manufacturas das 

décadas anteriores. Trata-se de um tipo de execução artística muito 

característica, assinalada em alguma louça sem data, como a exumada nos 

Países Baixos, para cronologias que, embora balizadas já para anos anteriores, 

prolongam-se na década de 40 e 50. Em colecções públicas e privadas 

nacionais e estrangeiras surgem, também, objectos com este tratamento plástico 

como um prato na colecção do Museu Nacional de Machado de Castro (cf. Fot. 191, 

4).  

 

                                                 
304 Cf. GRANDJEAN, Gilles, Trésors du Musée de la Céramique, Rouen: Somogy Editions d’Art, 2001, p. 31. 
305 Cf. HUSELER, Konrad, «Die Hamburger Fayencen des 17. Jahrhunderts», Nordelbingen IV, (1925), p. 487. 
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Fot. 191. Jarros datados de 1624. Nationalmuseum, Copenhaga (1), Nationalmuseum, Estocolmo (2) e 

Kunstgewerbemuseum, Berlim (3), prato, Museu Nacional de Machado de Castro, inv. 4717 (4). Albarello, oficina de 
Masséot Abaquesne, c. 1550. Musée de la Céramique, Ruão, inv. 11 (5). 

Fonte: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 492 (1), p. 487 (2) KLEIN, Adalbert, Fayencen Europas, 1980, p. 
18 (3), Alexandre Pais (4), GRANDJEAN, Gilles Trésors du Musée de la Céramique, 2001, p. 31 (5). 

 
De 1628 conhecemos um grande jarro, um de dois que nesta década, para além 

do azul de cobalto teve aplicações de amarelo de antimónio, ainda que aqui 

estes estejam muito desvanecidos, com toda a probabilidade devido ao excesso 

de calor durante a cozedura da peça (cf. Fot. 192). A história nele retratada já foi 

mencionada no Cap. IV, mas aqui importa assinalar a quase miniatural 

decoração do colo e do gargalo, dois intricados motivos de xadrez, o primeiro 

dos quais, no verso do bojo, prolonga-se na continuidade da asa. O motivo da 

base assemelha-se, ainda que com maior qualidade, ao que surge no jarro do 

Museu de Copenhaga, acima mencionado, encontrando-se a sua origem na arte 

chinesa. Os motivos vegetalistas que preenchem o restante bojo seguem a 

estética que temos vindo a assinalar nos objectos exumados em Deventer, 

1 2 3 
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Dordrecht e Carrickfergus, enfatizando, talvez pelo contraste com a restante 

decoração, o branco do fundo. Um aspecto que importa ressalvar neste objecto 

é o facto de ser a peça datada mais recuada com um motivo figurativo, as 

conchas que decoram a capela das Alcáçovas também os integram, mas não 

temos a data exacta da sua manufactura. 

 

   
Fot. 192. Jarro datado de 1628. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1907.214. 

Autoria: Alexandre Pais 
 
O segundo jarro empregando a dupla paleta de azul e amarelo é datado de 1629 

(cf. Fot. 193). Esta é uma peça onde se inscreve um luxuriante paquife, pintado em 

aguadas subtis que indiciam um artista com perfeito domínio das cores e 

tonalizações, delimitado por uma moldura similar à da peça anterior, também em 

amarelo de antimónio. Com um gargalo decorado com o motivo de escamas, já 

assinalado, o restante bojo é preenchido por uma exuberante decoração que 

conheceu grande sucesso na azulejaria e mesmo na louça da época, o 

denominado motivo de “camélia”. Este tema prolongou-se nos revestimentos 

cerâmicos parietais até quase ao final do século, em padrões cada vez de maior 

dimensão, ainda que na faiança de Lisboa tenha revelado menor durabilidade. 

Por entre a profusão de folhagem e flores voam aves numa relação que lembra 

uma tipologia específica de motivos da azulejaria, os chamados “frontais de 

altar”, como o da capela de Nossa Senhora das Alcáçovas, decorada nesta 

década (cf. Fot. 193, 2). 
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Fot. 193. Jarro datado de 1629. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1961.101 (1). Parte de frontal de 
altar tripartido na Capela de Nossa Senhora da Conceição, Alcáçovas, Viana do Alentejo. Revestimento posterior a 

1622 (2). 
Autorias: Alexandre Pais (1), Filipa Marques de Sousa (2). 

 
Dois jarros também datados de 1629 ostentam um motivo heráldico similar, uma 

águia bicéfala com coroa imperial tendo o peito reservado com diferentes 

elementos armoriados. Obras de diferentes pintores, a peça de Berlim segue, de 

certo modo, o modelo do jarro anterior, com uma pintura em xadrez no colo e 

motivo radiante a partir da base. Embora pintadas de modo menos cuidado (cf. 

Fot. 194), a que se encontra em Hamburgo é mais requintada, cuidado patente na 

pincelada nervosa como a águia foi executada e na vegetação que preenche o 

restante covo, dentro do mesmo estilo das paisagens das peças anteriores (cf. Fot. 

194, 2). Importa realçar, no entanto, a forma como este tema ocupa todo o espaço 

1 
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disponível, rodeando a totalidade da reserva onde se encontra o motivo 

armoriado. Uma nota de humor destaca-se ainda neste objecto, nas duas 

personagens que surgem aqui pintadas. Uma poderá representar o deus romano 

do vinho, Baco, sentado num tonel segurando uma garrafa e um cálice, o outro – 

que poderá ser o mesmo após consumir o vinho de que dispunha – segura o 

contentor acima da cabeça e bebe o que dele é vertido. 

 

   
Fot. 194. Jarros datados de 1629. Schloss Museum, Berlim (1), Museum fϋr Hamburgische Geschichte, inv. 1910.40, 

Hamburgo (2). 
Fonte e Autoria: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 493 (1), Alexandre Pais (2). 

 
Do último ano da década encontra-se no Museum fϋr Hamburgische Geschichte, 

em Hamburgo, um prato com elemento armoriado, em cuja aba se observa o 

tema floral das “camélias” (cf. Fot. 195). Trata-se de uma peça que joga com 

contrastes, do vazio que rodeia o elemento no covo, ao preenchimento total da 

moldura que o enquadra, toda construída em variações de azuis, sem qualquer 

área a branco, passando pela aba como que salpicada de folhagem fina, num 

quase “craclé”. 
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Fot. 195. Prato datado de 1630. Museum fϋr Hamburgische Geschichte, Hamburgo, inv. 1930.172. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Num contexto diverso, já não de objectos cronografados, mas daqueles cuja 

recuperação arqueológica é limitada para estas datas, são um jarro e um prato 

exumados, respectivamente, na Dinamarca e nos Países Baixos. O primeiro é 

uma peça diversa do que temos observado até aqui, com uma decoração do 

colo e da base da qual não conhecemos paralelo (cf. Fot. 196, 1). Também 

brasonado, o que é de realçar neste objecto é que as reservas que nos dois 

jarros datados de 1624 dos museus de Estocolmo e de Berlim preenchiam 

apenas parte do bojo, assumem, aqui, grande protagonismo, enquanto painéis 

onde se enquadram paisagens, uma com a representação de uma borboleta. 

Um pote, sem data, numa colecção particular portuguesa apresenta o mesmo 

tipo de painéis, ainda que, em quatro dos oito que se encontram pintados no seu 

bojo, estejam representadas figuras de dignitários chineses (cf. Fot. 196, 3).  

O segundo objecto, um prato exumado em Zaandam que possui uma 

característica decoração de “aranhões”, talvez seja aquela que conheceu maior 

fortuna dentro do universo decorativo da faiança portuguesa seiscentista (cf. Fot. 

196, 2). 
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Fot. 196. Fragmento de jarro descoberto em Naestved, Dinamarca, para uma cota situada entre 1600 e 1630 (1). 

Fragmento de prato encontrado em Hogendijk, Zaandam, Países Baixos, em cota assinalada para 1625 (2). Pote sem 
data, colecção particular, Portugal (3) 

Fontes e Autoria: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 659 (1) BARTELS, Michiel, 
«A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 79 (2), Alexandre Pais (3). 

 
 

Nesta linha decorativa são os dois pratos recuperados no porto De Karperkuil, 

em Hoorn, numa cota situada entre 1576 e 1624, dos quais um privilegia o fundo 

branco do suporte cerâmico, talvez numa aproximação à imagem da porcelana 

da China (cf. Fot. 197). Também deste conjunto arqueológico faz parte uma 

requintada jarra (?) onde se encontram pintados troféus musicais, tema que 

remete para uma gramática decorativa italo-flamenga, e um penico armoriado 

com tema de “camélias”, aqui inscritas numa folhagem densa lembra os fetos, 

motivo que se revelará muito popular nas décadas seguintes. 
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Fot. 197. Peças encontradas no porto De Karperkuil, Hoorn, para uma cronologia entre 1576 e 1624. 
Fonte: BARTELS, Michiel, «A cerâmica portuguesa nos Países Baixos (1525-1650)», 2003, p. 71 e 77. 

 
Demonstrando a sua persistência, o tema de “aranhões” foi assinalado em 

vários sítios de escavação ingleses, estando presentes objectos com a 

decoração de feição orientalizante e de tipo “islamizante” que desde o princípio 

do século foram detectados nos Países Baixos (cf. Fot. 198, 3).  

 

  
Fot. 198. Fragmentos de peças com motivos de “aranhões” encontrados na Platform Wharf, Londres (1), de feição 
orientalizante, na Fore Street, Totnes (2) e “islamizante”, na Princesshay, Exeter (3). Foram recuperados de cotas 

assinaladas entre 1600 | 1610 e 1630. 
Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 226, 339, 107. 

 
Este gosto pela estética oriental está presente em numerosas descrições de 

festas para períodos anteriores, mas nesta década sobressaem os relatos 

acerca da descrição das numerosas celebrações ocorridas aquando da 

canonização dos santos Francisco Xavier e Inácio de Loyola, em 1622. Por se 

tratar de figuras associadas ao Oriente, foram diversas e variadas a presença de 
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personificações da Arábia, Mongólia, Japão ou China com descrição de tecidos 

e outros objectos provenientes deste último reino, associando, por exemplo, a 

uma alegoria do elemento Ar um manto de seda com passarinhos proveniente 

da China306. Este motivo, como vimos, foi empregue num frontal de altar e num 

jarro datado de 1629.  

Apesar de antes se conhecerem diversos relatos de um florescente comércio de 

produtos orientais, é provável que a profusão de decorações presente nos 

festejos tenha tido um impacto mais duradouro na população. A estes aspectos 

viria a associar-se uma intensa promoção dos santos da Companhia de Jesus, 

que terá utilizado o esplendor e o exotismo da estética sino-japonesa para 

contrastar com a severidade da Fé dos seus representantes. As sumptuosas 

festividades que ocorreram em várias cidades do País assinalaram, nos vários 

desfiles, passagens do que se acreditava serem o quotidiano e as crenças 

desses mundos longínquos, sendo mesmo mencionada a presença de ídolos do 

Japão e sacerdotes budistas ou bonzos307. Alguns dos carros eram decorados 

com elementos de charão, vindos da China, com motivos gravados a ouro308. 

Assim, é provável que, entre outros factores, estas celebrações tenham 

constituído um elemento decisivo na construção e receptividade de uma estética 

mais assumidamente chinesa na faiança de Lisboa de então. Ilustração de 

acontecimentos, como estes festejos, podem ser encontrados, por exemplo, 

num prato de “aranhões” e outros elementos vegetalistas, do Museu Municipal 

de Viana do Castelo (cf. Fot. 199). Aqui, uma figura masculina (?) – a personagem 

enverga um vestido, no entanto apresenta bigode e uma pequena “mosca” no 

queixo – passeia-se num carro rematado por uma torre com uma flâmula. 

 

                                                 
306 Cf. Relações das sumptuosas festas com que a Companhia de Iesus Da Provincia de Portugal celebrou a 
Canonização de S. Ignacio de Loyola e S. Francisco Xavier nas Casas, e Collegios de Lisboa, Coimbra, Evora, Braga, 
Bragança, Villa-viçosa, Porto, Portalegre, e nas Ilhas da Madeira, e Terceira. Lisboa, 1622, p. 32. 
307 Relações das sumptuosas festas..., 1622, p. 84v. 
308 Relações das sumptuosas festas..., 1622, p. 25v. 
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Fot. 199. Prato. Museu Municipal de Viana do Castelo, inv. 702. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
5.4. Década de 1631-1640 

Desta década são conhecidos 28 objectos datados, distribuídos por todos os 

anos, à excepção de 1633. Do primeiro ano inventariámos três peças, todas com 

formas variadas e em diferentes localizações. Duas estão – pelo menos à data 

das publicações onde surgem reproduzidas – em colecções particulares. Um 

jarro em Hanover tem ao centro as iniciais “IhS” (cf. Fot. 200, 1), mas, exceptuando o 

motivo de escamas no gargalo, não conseguimos descortinar como é o resto da 

decoração. A outra, uma panela com tampa, localizada em Londres (cf. Fot. 200, 2), 

configura uma morfologia que tem numerosos exemplares assinalados em 

colecções europeias ou recuperados em escavações aí efectuadas, mas da qual 

poucas tampas subsistem. A decoração emprega o tema das “camélias”, aqui 

isoladas e transformadas em quase “aranhões”. A moldura que enquadra a 

legenda cronografada lembra a que foi empregue no prato datado de 1630 e o 

remate, junto ao bordo, é similar ao jarro de Hanover. Em Portugal, no Museu 

Municipal de Viana do Castelo, encontra-se um prato com esta cronologia, 

decorado na aba com motivos de “aranhões” e um tema armoriado que será o 

mais reproduzido de quantos surgem na faiança portuguesa, o leão rampante 

associado aos Silva (cf. Fot. 200, 3). O remate do covo, junto à aba, apresenta um 

motivo vagamente em escama que parece prenunciar o das “rendas”. Ainda que 

os motivos orientalizantes estejam presentes na faiança produzida na época, um 

pouco por toda a Europa, da França (cf. Fot. 200, 4) à Espanha (cf. Fot. 200, 5), passando 
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pela Itália e pelos Países Baixos, as manufacturas portuguesas são identificadas 

pela sua pincelada nervosa, atenção ao pormenor e, em simultâneo, uma 

liberdade de movimento que dota a esta decoração de um dinamismo 

característico. 

 

   

  
Fot. 200. Jarro, panela e prato datados de 1631. Colecções particulares de Hanover (1) e Londres (2). Museu 

Municipal de Viana do Castelo, inv. 472 (3). Prato, assinado “de Conrade a Nevers”, c. 1630, manufactura Nevers, 
segundo modelos de Albisola, Itália, Musée national de Céramique, Sèvres (4), prato, Puente del Arzobispo, Talavera, 

1625-1675, V&A (5). 
Fontes e Autoria: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 520 (1) e p. 488 (2), Alexandre Pais (3), BRULON, 
Dorothée Guillemé, Lyon & Nevers. Sources & rayonnement, 1997, p. 53 (4), RAY, Anthony, Spanish pottery, 1248-

1898, 2000, plate 42, fot. 340 (5). 
 
De 1632 é o imponente jarro do Museum für Kunst und Gewerbe de Hamburgo, 

talvez o maior que observámos, e um dos raros exemplares onde a pintura é 

quase narrativa (cf. Fot. 201). A sua pintura lembra a dos jarros de 1628 e 1629, de 

que mantêm o tipo de emolduramento do tema heráldico no covo e, do exemplar 

do mesmo museu, a presença das “escamas” no gargalo. No entanto, no colo, 

surge um delicado motivo de mosaico, onde o pintor jogou com os contrastes do 

azul de cobalto com o amarelo do antimónio, criando uma superfície de grande 

riqueza e efeito decorativo. Nas representações de Baco, “Apolo e Dafne” e no 
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“Regresso de Josué e Caleb de Canaã” surgem, para além destas cores, áreas 

preenchidas a verde, evidenciando uma procura de maior riqueza cromática e 

contrastes na pintura. A paisagem onde se movem todas estas personagens 

persiste na evocação dos motivos associados a “frontais de altar”, com as suas 

flores, aves e insectos, como a borboleta que sobrevoa os carregadores do 

cacho de uvas proveniente da Terra Prometida. 

 

 
Fot. 201. Jarro datado de 1632. Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1919.203. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Datados de 1634 foram assinalados quatro jarros, em museus de Estocolmo e 

Hamburgo, dos quais dois empregam o azul de cobalto e o amarelo de 

antimónio. Todos seguem uma estrutura decorativa similar, bojos preenchidos 

com folhagem do tipo feto e flores de “camélia” – ainda que no caso das peças 

com paleta mais alargada, estas tenham algumas pétalas com amarelos – e, no 

pé, faixa com motivo de “unhões”, excepto uma das peças de Hamburgo que 

retoma uma decoração que já víramos para 1624. Esta estrutura compositiva 

das decorações irá, a partir daqui ser quase constante, ocorrendo as variações, 

tal como aqui, ao nível das molduras dos elementos heráldicos pintados no bojo 

(cf. Fot. 202). Destes, o mais comum é o festão, reminiscência de decorações de 

Guido Andries, criadas ainda no século XVI (cf. Fot. 202, 1, 3, 4). Dos vários motivos 

heráldicos aqui tratados destacam-se um pelicano alimentando as crias com o 

seu sangue (cf. Fot. 202, 3) e um coração flamejante trespassado por duas setas e 
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serrado ao meio, sendo uma metade escura e a outra mosqueada, com 

apontamentos a amarelo (cf. Fot. 202, 4). Nada conseguimos apurar sobre este 

último motivo, talvez por se tratar de um sentido simbólico específico ao 

encomendante desta peça. 

 

  

   

   
Fot. 202. Jarros datados de 1634. Landesmuseum, Schwerin (1), Nationalmuseum, Estocolmo (2) e Museum für 

Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1910.34 (3) e inv. 1943.1 (4). 
Fonte e Autoria: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 496 (1, 2) e Alexandre Pais (3, 4). 
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Para 1635 conhecemos quatro peças. Três jarros que prosseguem a estrutura 

compositiva e decorativa assinalada no ano anterior, ainda que prevaleçam as 

folhas de feto sobre as flores de “camélia”, e uma panela similar à de 1631. 

Destes objectos, três empregam, para além do azul, o amarelo de antimónio, os 

jarros de Colónia (cf. Fot. 203, 1) e de Londres (cf. Fot. 203, 4) e a panela de Estocolmo (cf. 

Fot. 203, 2). Um aspecto que surge pela primeira vez num objecto cronografado é o 

das duas bandas de inspiração orientalizante, na face do gargalo, na peça de 

Hamburgo, aspecto que irá ser muito repetido nos anos subsequentes. A 

introdução desse elemento talvez se deva ao facto da morfologia deste jarro ser 

menos periforme que a dos anteriores, com uma marcação mais acentuada da 

curva do colo, mais esférico, e tornando o gargalo, aparentemente, mais 

elevado. O jarro que se encontra em Londres possui um busto feminino 

emoldurado por um tipo de festão que irá marcar as representações a partir 

desta data (cf. Fot. 203, 4) e o do Kunstgewerbe Museum, de Colónia, apresenta na 

reserva constituída por um escudo, a imagem do “Sacrifício de Isaac” (cf. Fot. 203, 

1). O motivo subjacente à colocação de cronogramas em grande número de 

jarros que se encontram em colecções estrangeiras – constituem mais de um 

terço, quase metade, das peças por nós inventariadas – não é ainda conhecido. 

Uma das hipóteses seria a sua utilização em práticas rituais judaicas, que 

obrigam ao uso, anual, de objectos puros, que nunca tenham sido empregues309. 

Ainda que esta ideia possa parecer razoável, sabemos que alguns destes 

objectos não se destinavam a judeus, pelo que outros motivos deverão ser 

equacionados. 

 

                                                 
309 Esta proposta foi-nos avançada por Florbela Frade a quem desejamos agradecer a sugestão. 
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Fot. 203. Jarros e panela datados de 1635. Kunstgewerbe Museum, Colónia (1), Nationalmuseum, Estocolmo (2), 

Museum fϋr Hamburgische Geschichte, Hamburgo, inv. 1919.77 (3) e British Museum, Londres, inv. 88.11-10.36 (4). 
Fontes e Autoria: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 495 (1), p. 499 (2), p. 503 (3), e Alexandre Pais (4). 

 
Tal como para os anos anteriores, também para 1636 são conhecidos quatro 

objectos, todos jarros, dos quais dois possuem apontamentos a amarelo, o do 

Museum fϋr Hamburgische Geschichte, de Hamburgo, e o que se encontra em 

Altona310. As estruturas decorativas seguem modelos anteriores – folhas de feto 

e camélias – tendo a peça de Copenhaga (cf. Fot. 204, 1), com morfologia menos 

                                                 
310 Este objecto e outro sem data que se encontram neste museu surgiram-nos por acaso, numa visita que 
efectuámos a este local, não sendo mencionados na bibliografia a que tivemos acesso. Assim, muitos outros destes 
objectos, provavelmente alguns datados, deverão encontrar-se ainda em outras instituições culturais europeias. Por 
outro lado, aquando da nossa visita ao Museum fϋr Hamburgische Geschichte de Hamburgo não conseguimos aceder 
a alguns jarros seiscentistas portugueses, por se encontrarem numa vitrina muito difícil de abrir, apesar de toda a boa 
vontade dos responsáveis pelo Museu. Estes objectos encontram-se expostos de forma encenada numa barrica cheia 
de palha, que oculta grande parte das suas decorações e características, pelo que não foi possível confirmar se algum 
deles era cronografado. 
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periforme, bandas orientalizantes no gargalo, e as peças do Museum fϋr Kunst 

und Gewerbe (cf. Fot. 204, 3) e do Altoner Museum (cf. Fot. 204, 4), esta última em 

policromia, festões similares ao do jarro de Londres datado do ano anterior. Dos 

motivos heráldicos presentes nestes objectos destaca-se aquele onde surge 

representada uma alegoria a uma das Virtudes Teologais, a Esperança, uma 

figura feminina segurando uma âncora e tendo na mão uma ave (cf. Fot. 204, 3). 
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Fot. 204. Jarros datados de 1636. Kunstgewerbe Museum, Copenhaga (1), Museum fϋr Hamburgische Geschichte, 

Hamburgo, inv. 1910.240 (2), Museum für Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1923.37 (3) e Altoner Museum, Altona, 
inv. 1934.382 (4). 

Fonte e Autoria: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 502 (1) e Alexandre Pais (2, 3, 4). 
 

 

De novo, quatro objectos assinalam o ano de 1637, entre eles um prato com 

decoração de “aranhões” (cf. Fot. 205, 4) que emprega um festão a substituir os 

elementos tipo escama, no encontro entre o covo e a aba, empregues no que, 

datado de 1631, se encontra no Museu Municipal de Viana do Castelo. Os 

jarros, um dos quais periforme (cf. Fot. 205, 3), prosseguem o que já conhecemos, 

do ponto de vista decorativo, ainda que num dos outros dois casos, o do 

Museum fϋr Hamburgische Geschichte, de Hamburgo, o tema das bandas 

colocado no gargalo tenha sido substituído por elemento floral (cf. Fot. 205, 2). Neste 

e no do Museum Narodowe, de Cracóvia, pela primeira vez, o cronograma surge 

inscrito numa faixa pendente da representação heráldica, também com a 

inovação destes elementos surgirem ladeados por par de leões rompantes (cf. Fot. 

205, 1, 2). 
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Fot. 205. Jarros datados de 1637. Museum Narodowe, Cracóvia (1), Museum fϋr Hamburgische Geschichte, 

Hamburgo, inv. 1919.885 (2), mercado antiquário de Hamburgo (2) e Altoner Museum, Altona, inv. 1934.382 (4). 
Fontes e Autoria: SCHWARZE, Wolfgang, Alte Deutsche fayence-krüge, 1980, p. 43 (1), JESSE, Wilhelm, Führer 

durch das museum fϋr Hamburgische geschichte, 1884, p. 96 (2), HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 502 
(3) e Alexandre Pais (4). 

 
Com a data de 1638 surgem em Portugal duas das cinco peças inventariadas. 

Dos jarros, dos quais dois são periformes, a decoração prossegue as propostas 

anteriores – pé com faixa de “unhões”, bojo com folhagem de feto e “camélias” 

(cf. Fot. 206, 1-3) – sendo as peças de Londres (cf. Fot. 206, 2) e de Mannheim (cf. Fot. 206, 1), 

ambas com uso de amarelo de antimónio. Esta última tem a particularidade de 

apresentar na reserva frontal uma imagem alegórica da “Fama”, sentada num 

coração alado. A peça do Museu Nacional de Soares dos Reis prossegue as 

soluções decorativas que parecem ter-se tornado padrão para estes objectos, 

mas possui, no entanto, uma novidade ao nível da morfologia (cf. Fot. 206, 4). Trata-

se de um jarro de perfil mais complexo e de maior sofisticação nos 

componentes, mais esguio e com um bocal projectado de perfil contracurvado, 
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ostentando uma asa elevada e elementos espiralados a ladear o seu remate 

superior. Deste modelo conhecemos exemplares ainda mais elaborados 

manufacturados em Nevers, França, datados de meados do século, alguns com 

motivos de inspiração chinesa311 (cf. Fot. 206, 5). O modelo é baseado em gravuras 

de Jean Le Pautre (1618-1682) e conheceu grande divulgação em peças 

executadas em metal, como a prata. A peça do museu portuense possui ainda, 

numa reserva emoldurada por um festão que segue o modelo preconizado pelo 

jarro datado de 1635, do British Museum, uma cabeça alada ou serafim, 

iconografia de que não conhecemos aplicação noutro exemplar (cf. Fot. 206, 4).  

A última peça datada que inventariamos, para este ano, é a escultura de Nossa 

Senhora da Alegria, orago da igreja da mesma invocação em Castelo de Vide (cf. 

Fot. 206, 6). Esta é a única escultura cerâmica que conhecemos cronografada, 

aspecto que, por si só, é de extrema importância. Também relevante é o facto 

de, na sua pintura, surgir para além do azul e do amarelo, uma cor só raramente 

assinalada na faiança nacional, o laranja de ferro. Só outro centro produtor 

europeu, Nevers, em França, executava então escultura cerâmica vidrada de 

grande porte (cf. Fot. 206, 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
311 Cf. PLAS, Solange de, Les faϊences de Nevers et du centre de la France du XVIe au XIXe siècle, Paris: Editions CH. 
Massin, 1995, p. 38.  
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Fot. 206. Dois Jarros datados de 1638. Colecção particular, Mannheim (1), British Museum, Londres (2), Museum fϋr 
Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1900.1 (3), Museu Nacional de Soares dos Reis, Porto, inv. CMP.MNSR 583 (4). 

Jarro de Nevers, colecção particular, França, meados do século XVII (5). Escultura cerâmica do orago da Igreja de 
Nossa Senhora da Alegria, Castelo de Vide (6). Imagens da “Virgem da maçã” e “Santa Maria Madalena”, autoria de 
Denis Lefèvre, manufactura de Nevers, datadas respectivamente de 1636 e 1637, Musée municipal Frédéric Blandin, 

Nevers (7). 
Fontes e Autorias: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 494 (1), Alexandre Pais (2, 3, 4), PLAS, Solange 

de, Les faϊences de Nevers et du centre de la France du XVIe au XIXe siècle, 1995, p. 38, Rosário Salema de Carvalho 
e Francisco Queiróz (6), BRULON, Dorothée Guillemé, Lyon & Nevers. Sources & rayonnement, 1997, p. 45 (7). 

 
Tomando esta imagem como limite cronológico, para efeitos metodológicos, e o 

peixe datado de 1620 como início, poderemos considerar estas datas como 

balizas para o período no qual terão sido executadas a maioria das peças 

moldadas como as garrafas Cetus, “Monstro de Horácio” (cf. Fot. 207, 1) e sereias (cf. 

Fot. 207, 3). É em algumas delas que surge aplicada a mesma cor, talvez fruto do 

saber e trabalho de uma olaria específica da cidade, que terá sido também 

responsável por uma série de painéis de azulejos, muitos deles datados, onde a 

mesma tonalidade marca presença. Na azulejaria o laranja de ferro predomina 

face aos objectos cerâmicos, sendo conhecidos diversos registos – pequenos 
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painéis com imagens do Santíssimo Sacramento (cf. Fot. 207, 2) ou representações 

da Virgem, datados da década de 1630 – o que parece comprovar esta 

cronologia no que diz respeito a objectos com emprego da mesma cor. 

 

 
Fot. 207. Garrafas em forma de monstro de Horácio, Museum für Kunsthandwerk, Frankfurt am Main (1) e em forma 

de sereia, FCC, inv. 89 (3), painel de azulejos Santíssimo Sacramento, datado de 1630, com laranja aplicado na 
luminosidade que envolve o ostensório, colecção Berardo (2). 

Fonte e Autoria: BAUER, Margrit, Europäische fayencen, 1977, p. 35 (1), Alexandre Pais (2, 3). 
 
A presença desta cor deverá estar associada a um oleiro de origem estrangeira 

que terá vindo para Lisboa na época, concentrando-se na execução de azulejos 

e objectos de alguma sofisticação, a sua maioria empregando moldes. O laranja 

de ferro é uma cor que integra a paleta da majólica italiana, ainda que não de 

todas as regiões, tendo o segredo da sua utilização passado para Espanha e 

para os Países Baixos na bagagem de pintores que saindo de Itália foram 

trabalhar nestas regiões. Reminiscência desse conhecimento é um tipo 

específico de decoração que caracteriza a manufactura de Puente del 

Arzobispo, em Talavera, a chamada “série de rayado naranja”. Esta produção, 

assinalada entre 1580 e 1650, é composta por motivos variados – figurativos (cf. 

Fot. 208), geométricos e mistos – em azul de cobalto, com preenchimento a laranja 

de ferro disposto em tracejado, a que se pode associar, ainda que raramente, o 

amarelo de antimónio, o verde de cobre e a púrpura de manganês. Não é 

possível, neste momento, estabelecer uma relação entre a utilização deste 

pigmento e um oleiro específico, mas a proximidade geográfica de Talavera, 

face à manufactura de Lisboa que emprega o laranja de ferro, traz à memória a 
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passagem – ainda que de cronologia mais recuada – do já mencionado texto de 

Severim de Faria onde refere: “Poucos annos hà, que um Oleiro, que veio de 

Talaveira a Lisboa, vendo a bondade do barro da terra, começou a lavrar louça 

vidrada branca, não só como a de Talaveira, mas como a da China, porque na 

formusura e perfeição pòdem competir com as perçolanas de Lisboa com as do 

Oriente, e imitando-o outros Officiaes cresceo a mercadoria de maneira, q. não 

sómente está o Reino cheio desta louça, mas vay muita de carregação para fóra 

da barra”312 

 

 
Fot. 208. Prato. Puente del Arzobispo, Talavera, 1580-1650. 

Fonte: RAY, Anthony, Spanish pottery, 1248-1898, London: V&A Publications, plate 38, fot. 328. 
 
 

De 1639 só conhecemos um único objecto, também ele com uma morfologia 

invulgar e do qual não registámos outros exemplares. Trata-se de um frasco (cf. 

Fot. 209), hoje com tampa metálica, mas que terá possuído, talvez, uma de 

cerâmica, que mantêm a decoração de unhões junto ao bordo e as folhagens de 

feto e as camélias no corpo. Numa reserva emoldurada por um festão do tipo do 

jarro datado de 1635, do British Museum, uma representação – única quanto 

sabemos – de Santa Catarina de Alexandria, uma das raras figuras do culto 

católico pintadas na faiança seiscentista de Lisboa.  

 

                                                 
312 Cf. FARIA, Manoel Severim de, Notícias de Portugal ... nesta segunda impressão acrescentadas pelo padre D. 
Joze Barbosa, Lisboa Occidental: Officina de António Isidoro da Fonseca, 1740, p. 19. 
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Fot. 209. Frasco datado de 1639. Schlesisches Museum fϋr Kunstgewerbe und Utermtϋmer, Breslau, Polónia. 

Fonte: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 493. 
 
Do último ano da década, que encerra com um acontecimento capital, a 

Restauração da Independência portuguesa face ao domínio espanhol, foram 

ainda assinalados dois objectos, ambos empregando azul de cobalto e amarelo 

de antimónio. Um jarro periforme (cf. Fot. 210, 1), sem nada que o destaque das 

decorações tradicionais anteriores, tendo em face um coração alado emoldurado 

pelo festão que vimos no British Museum, com a data de 1635. A outra peça é, 

tanto quanto sabemos, caso único. Trata-se de uma peanha ou soco para 

colocação de uma imagem (cf. Fot. 210, 2), na linha do que é empregue na 

mencionada escultura de Nossa Senhora da Alegria. Não sabemos a que 

escultura se destinava, mas o seu perfil maneirista é acentuado pela 

representação de um “homem verde”, colocado na reserva da face oposta à 

cronografada, imagem que conhecemos de outros objectos, ainda que de 

execução mais sofisticada. 
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Fot. 210. Jarro e peanha datados de 1640. Colecção particular, Oslo (1), colecção particular, Lisboa (2). 

Fonte e Autoria: HOLST, Elling, ALSVIK, Henning, Nordelbingen, nº13, 1937, p. 171 (1), Alexandre Pais (2). 
 
Tal como ocorrera com a entrada de Filipe II de Portugal em Lisboa, onde no 

Arco erguido pelos oleiros da cidade foram introduzidos elementos cerâmicos 

apresentados ao rei pelas santas tutelares do ofício, idêntica prática foi registada 

nesta década em 1635, na celebração da passagem de Fernando de Áustria, em 

Antuérpia. A estrutura efémera erguida pelos portugueses, uma das dez então 

assinaladas, da autoria do médico Luís Nonnius, integrava “deux poteaux portant 

les armes de Portugal“313. Não sabemos se estes eram de origem lisboeta ou o 

seu local de manufactura, o que interessa, no entanto, é o uso de materiais 

cerâmicos como forma de representação da então província de Espanha, numa 

celebração como esta. O significado é tanto mais importante na medida em que, 

para este tipo de acontecimento, se procurava integrar materiais e objectos 

considerados valiosos, aspecto que nos dá a dimensão e importância que a 

cerâmica podia assumir no contexto social de então. 

 

                                                 
313 Cf. LOPES, Joaquim Mauricio, Les portugais à Anvers au XVIème siècle, Anvers: J. E. Buschmann, 1895, p. 15. 
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5.5. Década de 1641-1650 

A década iniciou-se com uma profunda instabilidade política, social e económica, 

mas, apesar disso, inventariámos cerca de 44 objectos cronografados para 

estes dez anos, indício, aparente, de uma efervescência produtiva neste 

período. 

 

Do primeiro ano, 1641, são conhecidas oito peças, das quais só duas não 

ostentam as armas reais portuguesas. Estamos perante uma manufactura 

comemorativa da Independência, celebrando-a pela ostentação do brasão do 

País e da Casa Real. Alguns aspectos são desde logo notórios. A pintura é 

menos precisa que nos objectos anteriores, com os animais presentes um pouco 

caricaturados e faixas nas bases e colos onde se inscrevem largas folhagens, 

ditas de acanto (cf. Fot. 211, 1-4). Mesmo as coroas, que conhecemos de grande 

número de peças anteriores, são menos minuciosas.  

Algumas destas formas não tinham sido, até aqui, assinaladas com cronograma, 

talvez por se tratar de peças até aqui destinadas ao mercado interno. Esta 

situação alterou-se com a Restauração e a necessidade de celebrar a 

independência da coroa espanhola, pelo que as morfologias e elementos 

decorativos, mais do que característicos deste período, começam a ser 

cronografados. No pote do Ateneu Comercial do Porto (cf. Fot. 211, 4), de bojo 

vagamente facetado, surgem as armas reais de D. João IV emolduradas por um 

festão do tipo Guido Andries, já observado em 1624, numa de quatro reservas, e 

nas outras, um veado e duas corças ou gamos, correndo em paisagens. Nos 

espaços entre as reservas uma intricada decoração aberta a branco no azul, 

numa inversão cromática que não registámos em nenhuma das peças datadas 

anteriores. 

As duas garrafas (cf. Fot. 211, 5, 6), cuja morfologia não conhecemos em nenhum 

outro exemplar, têm associados pormenores da decoração dita “islamizante” que 

foi registada em materiais exumados para esta cronologia um pouco por toda a 

Europa e no continente americano. Um jarro em Nuremberga e com marca na 

base prossegue a habitual decoração de folhas de feto e flores de camélia (cf. Fot. 
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211, 7). Um jarro armoriado, periforme, em Viena, sem nada que o distinga do 

assinalado para 1637 no Museu de Cracóvia, mantém as folhas de feto, as 

“camélias”, o motivo de “unhões” no pé e o festão registado para 1635 (cf. Fot. 211, 

8).   
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Fot. 211. Canudos, garrafas, pote e jarros datados de 1641. Canudos: Ateneu Comercial do Porto, inv. C101 (1), 

C102 (2) e inv. 47 (4), Museu Municipal de Viana do Castelo, inv. 426 (3). Museu Nacional de Machado de Castro, inv. 
3451 (5) e Museu Nacional de Soares dos Reis, inv. CMP.MNSR 585 (6), Germanisches Museum, Nuremberga (7), 

Museum fϋr Kunst und Industrie, Viena (8). 
Fontes e Autoria: Alexandre Pais (1, 2, 6), João Pedro Monteiro (4, 5), HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 

510 (7), p. 496 (8). 
 
Ainda que não datados, mas com uma morfologia idêntica ao pote do Ateneu 

Comercial do Porto, são três outros destes objectos todos com a heráldica de D. 

Luísa de Gusmão. Apesar de não haver provas que terão sido feitos no mesmo 

ano – a Rainha viveu até 1666 – a semelhança das formas e, num dos casos, a 

estrutura compositiva, parecem apontar, com alguma segurança, para um 

conjunto celebrando a nova dinastia. Se dois dos objectos estão preenchidos 

com elementos vegetalistas e florais que conhecemos de decorações cerâmicas 

anteriores (cf. Fot. 212, 2, 3) – ainda que executados de forma mais livre –, o terceiro, 

empregando o mesmo tipo de motivos, possui três medalhões (cf. Fot. 212, 1) onde 

estão representadas duas figuras femininas, uma tocando uma viola e a outra 

segurando um guarda-sol e um leque, e uma corça deitada. Se no caso do pote 

5 6 
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com a heráldica portuguesa de D. João IV, do MNMC, os animais correm, numa 

aparente alusão à caça, actividade masculina por excelência, aqui a 

representação de um mundo floral e sereno enfatiza o universo feminino. Assim, 

é provável que os motivos que preenchem estes objectos remetam para o perfil 

daqueles a quem se destinavam, animais selvagens como veados, leões e 

javalis, quando associados a homens, flores e figuras ou animais dóceis, para as 

mulheres. 

 

   

    
Fot. 212. Potes. Colecção particular (1, 2), MNAA, inv. 5483 (3). 

Autorias: João Pedro Monteiro (1, 2), Alexandre Pais (3). 
 
Para o ano seguinte, 1642, são conhecidos três jarros, um dos quais apresenta 

na base uma marca de fabrico ou de posse (cf. Fot. 213, 3). Embora com perfis 

diversos todas estas peças são armoriadas e com a persistente decoração de 

folhas de feto e flores de “camélia”. Um é periforme, outro apresenta a marcação 

do colo e o estreitamento do gargalo que já fora assinalado para cronologias 

anteriores (cf. Fot. 213, 1) e o terceiro, em colecção particular, surge com um bojo 

mais esférico, o que acentua o estrangulamento do pé (cf. Fot. 213, 2). Nos dois 

últimos mantém-se a decoração de faixa de “unhões” junto ao pé que, na peça 

periforme, foi substituída por um motivo de palmetas abertas a branco sobre 

1 
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fundo azul, solução cromática que, até aqui, não fora ainda assinalada. Nos 

gargalos, a peça do Museum fϋr Kunst und Gewerbe, de Hamburgo, apresenta 

uma interpretação do tema chinês da jóia (cf. Fot. 213, 3) e o jarro com bojo esférico, 

em colecção particular, um elemento vegetalista (cf. Fot. 213, 2).  

 

  

   
Fot. 213. Jarros datados de 1642. Colecções particulares (1, 2), Museum fϋr Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 

1881.153 (3). 
Autorias: O coleccionador (1), João Pedro Monteiro (2), Alexandre Pais (3). 

 
Entre as peças datadas de 1643 foram assinaladas alterações à estrutura do 

modelo decorativo que vinha sendo executado nos anos anteriores. Dos três 

jarros conhecidos, dois prosseguem os motivos de fetos e “camélias”, e o 

terceiro, em Oldenburgo (cf. Fot. 214, 2), é preenchido no bojo com motivo de 

escamas e, no gargalo, apresenta um tema de enrolamentos vegetalistas que 

lembra aqueles pintados nos canudos datados de 1641. No jarro do V&A, a 

decoração prossegue sem interrupção junto à base, aspecto que é raro ser 

assinalado, sendo excepções algumas peças manufacturadas na década de 
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vinte. Uma particularidade é o facto de o gargalo ter sido deixado a branco, 

apenas bordejado com dois pequenos frisos de motivo denteado que sugerem a 

aplicação de um elemento metálico (cf. Fot. 214, 1). O jarro que se encontra na 

Suécia (cf. Fot. 214, 3) possui um festão a emoldurar o elemento armoriado que se 

encontra reservado no seu bojo, similar ao do jarro de 1635, do British Museum. 

No entanto, a sua maior especificidade é o facto de possuir um bico projectado, 

onde foi pintado um elemento antropomórfico, do qual se conhecem exemplares 

para cronologias um pouco mais tardias. A salva moldada (cf. Fot. 214, 4), numa 

morfologia evocativa de um objecto de metal, prossegue a decoração do tipo 

“aranhões”, ainda que tratada de modo mais gráfico do usual. Dos quatro, esta é 

a única peça onde, para além do azul de cobalto, foi assinalado o amarelo de 

antimónio. 

 

   

 
 

Fot. 214. Jarros e salva datados de 1643. No V&A, Londres, inv. C.200-1921 (1), colecção particular, Oldenburgo (2), 
Kunstgewerbe Museum, Suécia (3) e colecção particular, Frankfurt (4). 

Fontes e Autoria: Alexandre Pais (1), RIESEBIETER, O., Die deutschen Fayencen des 17. und 18. Jahrhunderts, 
1921, p.178 (2)  e HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 506 (3) e p. 513 (4). 
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Também com apontamentos a amarelo é o elemento armoriado num canudo 

destinado ao mercado europeu, mas que se encontra na colecção do Museu 

Rainha D. Leonor, de Portalegre (cf. Fot. 215, 1). Este objecto, um dos cinco datados 

de 1644, nada mais ostenta na sua decoração, para além desse motivo e de 

algumas iniciais, entre elas o IHS. Pintadas a azul de cobalto são as decorações 

que preenchem os restantes jarros com esta datação. O que se encontra no 

Museum fϋr Kunst und Gewerbe, de Hamburgo (cf. Fot. 215, 2), é muito próximo do 

que víramos no V&A, cronografado do ano anterior, sendo a única diferença o 

facto do elemento armoriado, envolto num exuberante paquife, não surgir 

circunscrito por uma moldura, diluindo-se antes no tema dos fetos e flores de 

“camélia”. Por sua vez, a peça do British Museum (cf. Fot. 215, 3) é próxima da que 

víramos na Suécia, também do ano anterior, ainda que sem o bico projectado, 

mas com uma base cilíndrica, o que constitui uma novidade, pois até aqui estas 

surgem com estrangulamento acentuado sobre uma base larga. Da peça de 

Mannheim destaca-se, mais do que o elemento armoriado, os dois tenentes 

erguendo espadas que ladeiam o escudo central (cf. Fot. 215, 4), mas é o tema da 

peça de Bergen que constitui a maior novidade, uma representação de Judite, 

heroína do Antigo Testamento, erguendo uma espada e transportando um saco, 

presumivelmente com a cabeça de Holofernes (cf. Fot. 215, 5). Esta iconografia 

poderá remeter para um sentido alegórico, a vitória do povo sitiado que 

consegue decapitar o opressor, imagem adequada ao tempo político que então 

se vivia, com a figura feminina trajando à maneira coeva da manufactura da 

peça. O prato que se encontra no V&A (cf. Fot. 215, 6) apresenta uma delicada 

decoração de “aranhões” que não corresponde à sua forma usual de tratamento 

plástico, sendo aqui mais cuidada, mas o que sobressai nesta peça é a sua 

forma moldada octogonal, aspecto pouco assinalado nas manufacturas de 

Lisboa. 
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Fot. 215. Canudo, jarros e prato datados de 1644. Museu Rainha D. Leonor, Portalegre (1), Museum fϋr Kunst und 

Gewerbe, Hamburgo, inv. 1877.611 (2), British Museum, Londres, inv. AF3205 (3), colecção particular, Mannheim (4), 
Westlandske Kunstindustriemuseum, Bergen (5), V&A, Londres, inv. C.12-1931 (6). 

Fontes e Autoria: Alexandre Pais (1, 2, 3, 6), e HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 508 (4) e p. 517 (5). 
 
Cinco jarros, todos pintados a azul de cobalto sobre branco, foram inventariados 

para o ano seguinte, 1645. Se em três deles é perceptível a persistência das 

folhagens de feto, no que se encontra no Museum fϋr Kunst und Gewerbe, de 

Hamburgo (cf. Fot. 216, 2), a vegetação aproxima-se da que podemos apreciar nos 

potes com a heráldica de D. Luísa de Gusmão. Aqui, no entanto, ela ocupa todo 

6 

1 2 3 

4 5 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 562 

o espaço disponível, sem delimitação de uma moldura a circundar o elemento 

armoriado. A faixa de unhões na base está presente nos objectos de Colónia (cf. 

Fot. 216, 3), Copenhaga (cf. Fot. 216, 4) e Bremen (cf. Fot. 216, 5), os dois primeiros com 

festão do tipo encontrado no jarro datado de 1635 do British Museum, ainda que 

no último a faixa tenha ficado em branco, com um elemento simples a delimitar o 

limite superior. O jarro do V&A, de Londres, (cf. Fot. 216, 1), o único de bojo esférico 

neste conjunto, tem ainda a particularidade de apresentar um tipo de flor que 

ainda não fora assinalado, semelhante ao que hoje poderíamos considerar um 

crisântemo, inserido numa paisagem que parece evocar as que associaríamos 

às primeiras duas décadas da centúria. 

 

   

  
Fot. 216. Jarros datados de 1645. No V&A, Londres, inv. C.91-1951 (1), Museum fϋr Kunst und Gewerbe, Hamburgo, 
inv. 1903.77 (2), Kunstgewerbe Museum, Colónia (3), Nationalmuseum, Copenhaga (4), Gewerbemuseum, Bremen 

(5). 
Autoria e Fontes: Alexandre Pais (1, 2), HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 511 (3), Fayenceimport für 

den Norden Lissabon-Hamburg, 1996, p. 67 (4), RIESEBIETER, O., Die deutschen Fayencen des 17. und 18. 
Jahrhunderts, 1921, p. 174 (5). 
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Para 1646 foi possível reunir outras cinco peças, das quais duas são pratos e as 

restantes jarros. Aqueles que se encontram no Landesmuseums fϋr Kunst und 

Kulturgeschichte, em Oldenburgo (cf. Fot. 217, 1), e no Museum fϋr Kunst und 

Gewerbe, em Hamburgo (cf. Fot. 217, 2), retomam uma decoração que víramos no 

jarro de 1629, também neste museu hamburgês Neles aves voam num espaço 

povoado por vegetação florida, no que parece ser uma inspiração têxtil que 

também se verifica nos painéis de azulejos, simulando frontais de altar. No 

segundo jarro, marcado na base, a decoração é interrompida pela faixa em 

branco, similar ao que, cronografado no ano anterior, integra as colecções do 

V&A. Aqui, o festão que emoldura o elemento armoriado retoma a configuração 

criada por Guido Andries e que assinalámos em 1624. O terceiro jarro, com a 

representação de uma vendedora de castanhas, prossegue o tema dos fetos e 

“camélias“ (cf. Fot. 217, 2). Os pratos, apesar de integrarem a família alargada dos 

“aranhões“, possuem variações significativas ao tema. O que se encontra em 

Hamburgo segue, de modo mais claro, a via orientalizante, com a alternância de 

três elementos dispostos em seis reservas, numa pintura que lembra o prato 

octogonal datado de 1644, do V&A, (cf. Fot. 217, 5). Só com dois elementos 

repetidos nas seis reservas, o prato em colecção particular emprega, nestes 

enquadramentos, uma decoração que parece simular uma ferronerie, criando 

um efeito ilusionista invulgar e eficaz, sem outro exemplo registado (cf. Fot. 217, 4). 
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Fot. 217. Jarros e pratos datados de 1646. Landesmuseums fϋr Kunst und Kulturgeschichte, Oldenburgo (1), British 
Museum, Londres, inv. 87.2-11.20 (2), Museum fϋr Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1907.140 (3) e inv. 1920. 80 

(5), colecção particular, Lisboa (4).  
Fonte e Autoria: Alexandre Pais (1, 2, 4, 5), KURZ, Herbert, Fayencen. Die Fayence und Majolika des 

Landesmuseums fur Kunst und Kulturgeschichte Oldenburg, 1998, p. 156. (3), Influência oriental na cerâmica 
portuguesa do século XVII, 1994, p. 98 (4). 

 
Sem novidades e seguindo de muito perto a decoração do jarro datado de 1645, 

do Museum fϋr Kunst und Gewerbe, em Hamburgo, é o que se encontra na 

mesma colecção, mas datado de 1647 (cf. Fot. 218). 
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3 

4 5 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 565 

 

  
Fot. 218. Jarro datado de 1647. Museum fϋr Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1903.77.  

Autoria: Alexandre Pais 
 
Não se conhecendo nenhum objecto para o ano seguinte, a variação de formas 

e decorações é maior quando observamos as cronografadas para 1649. As duas 

panelas, uma das quais com tampa, em Estocolmo (cf. Fot. 219, 2), possuem 

elementos preenchidos a amarelo de antimónio. Na que se encontra em 

Hamburgo (cf. Fot. 219, 1), a folhagem segue o modelo que assinalámos, pela 

primeira vez, nos potes com as armas de D. Luísa de Gusmão. O jarro de 

Leipzig (cf. Fot. 219, 3) prossegue com a folhagem de fetos e a faixa de “unhões” no 

pé, e o prato do V&A (cf. Fot. 219, 4) – com um curioso elemento armoriado 

representando um frade transportando a palma do martírio e um rosário, num 

escudo sustido por dois grifos afrontados – emprega o tema dos “aranhões” na 

aba. A última peça, uma espécie de bacia ou prato de aba elevada e moldada 

em bandas de recorte ondeado (cf. Fot. 219, 5), apresenta uma decoração da qual se 

conhecem poucos exemplares, sendo estes, na sua maioria, datados. O motivo 

lembra o preenchimento obsessivo do espaço associado aos “islamizantes”, mas 

aqui sem ser circunscrito por reservas, antes servindo de fundo a uma 

composição em espiral de densas folhas, preenchidas na totalidade a azul, no 

que parece ter como referente um elemento têxtil. Ao centro, no covo, o brasão 

dito dos “Silva”. Um prato, em colecção nacional, com o mesmo tipo de 

preenchimento da aba (cf. Fot. 219, 6), possui no covo o que aparenta ser uma 
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versão da heráldica agostiniana, uma águia, ainda que não bicéfala, com um 

coração trespassado por duas setas, num escudo central. 

 

 

 

  
Fot. 219. Panelas, jarro, prato e bacia datados de 1648. Museum fϋr Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1881.232 

(1), inv. 1925.172 (6), Nationalmuseum, Estocolmo (2), Kunstgewerbe Museum, Leipzig (3), V&A, Londres, inv. C.13-
1931 (4), colecção particular, Portugal (5). 

Autoria e Fontes: Alexandre Pais (1, 4, 5, 6), HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 515 (2), p. 508 (3). 
 
As restantes peças conhecidas com esta decoração estão cronografadas do ano 

seguinte, 1649, e ainda que ambas possuam morfologia diversa, o elemento 

armoriado é idêntico. Um deles, o fragmento do que aparenta ser uma taça (cf. 

Fot. 220, 2), foi exumado no porto de Hamburgo e o outro, também uma bacia ou 

1 
2 
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prato de paredes elevadas, ainda que não relevadas, integra a colecção do 

Museu do Caramulo (cf. Fot. 220, 1). 

Do mesmo ano é um prato de “aranhões” com o brasão dito dos “Silva” (cf. Fot. 220, 

3) e um jarro do Kunstgewerbe Museum, de Bremen (cf. Fot. 220, 4). Este último, cuja 

morfologia segue o modelo mais recente de peças com o bojo esférico, possui a 

emoldurar o elemento armoriado um festão do tipo Guido Andries e, no remate 

do pé, uma faixa de unhões. O elemento mais interessante é o gargalo 

preenchido com motivo de escamas que vimos em peças de 1624, 1629 e 1631. 

 

  

   
Fot. 220. Bacia, taça, prato e jarro datados de 1649. Museu do Caramulo, inv. FAL 1, fragmento encontrado na zona 

portuária de Hamburgo (2), MNAA, inv. 2389 (3), Kunstgewerbe Museum, Bremen (4). 
Autoria e Fontes: Alexandre Pais (1, 3), FÖRST, Elke, Der Hamburger Hafen, 2006, p. 57 (2), HUSELER, Konrad, 

Nordelbingen IV, 1925, p. 506 (4). 
 
Uma das peças mais invulgares por nós inventariada é um pote com tampa, com 

profusa policromia, cronografado em três locais com a data de 1650 (cf. Fot. 221, 1). 

É uma peça destinada ao mercado da Liga Hanseática, armoriado e grafado, 

tendo no bojo uma cena de caça inspirada em gravuras ainda do século XVI, 

1 
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como se pode ver nas indumentárias. Numa paisagem povoada de aves, onde 

sobressai um pavão, e três cavaleiros cavalgam, um dos quais parece 

transportar à garupa uma figura feminina de costas e outro dispara sobre um dos 

pássaros. Um homem a pé transporta ao ombro um pau onde pendem aves que 

foram abatidas. Na base surge um remate em palmetas, similar ao que se 

encontra no jarro datado de 1642, em colecção particular. Trata-se de uma peça 

sem paralelo conhecido, quer na decoração algo excessiva pela paleta 

empregue, quer no modo como o elemento armoriado surge envolto numa 

ferronerie vegetal, evocativa de um trabalho de ourivesaria, ou pelo facto de ter 

a sua cronologia assinalada de forma tão evidente, aposta duas vezes no bojo e 

uma na tampa. Na igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em Sobral da Abelheira, 

no distrito de Lisboa314, encontra-se um frontal de altar muito intervencionado, 

mas onde é possível observar uma cena de caça (cf. Fot. 221, 2), na qual os 

caçadores possuem semelhanças com as figuras representadas neste pote.  

Uma questão sobre que este objecto permite reflectir é o tema das 

indumentárias usadas pelas figuras pintadas na louça portuguesa. Por vezes, há 

a tentação de associar cronologias ao trajo das personagens, mas como 

podemos constatar em vários exemplos, nem sempre se encontra uma 

representação exacta do vestuário coevo à data de manufactura dos objectos.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
314 Queremos agradecer a Ana Paula Figueiredo ter-nos disponibilizado esta imagem. 
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Fot. 221. Pote com tampa datado de 1650. Colecção particular, Portugal (1), frontal de altar, Igreja de Nossa Senhora 

da Oliveira, Sobral da Abelheira (2). 
Autoria: O coleccionador (1), Ana Paula Figueiredo (2). 

 
Observando peças sem data, mas onde figuram personagens femininas e 

masculinas com diversas indumentárias, constatamos que as mesmas reflectem 

tempos e modas variadas. Oscilando entre a figura feminina de um prato do 

Museu Municipal de Viana do Castelo que surge com um vestido adequado a 

um período próximo de 1610315 (cf. Fot. 222, 1), até à que no prato que se encontra 

no Museu Nacional de Soares dos Reis ostenta um trajo associado à moda da 

década de 40 do século XVII (cf. Fot. 222, 2). No caso da roupa masculina as 

cronologias são menos precisas, pois a moda aqui é menos efémera, podendo 

definir-se que estas indumentárias podem ser associadas ao mesmo período 

entre 1610 e o final da década de 50 dessa centúria (cf. Fot. 222, 3-5). Por vezes, o 

traçado dos trajos é tão impreciso que não possibilita uma datação, como ocorre 

                                                 
315 Para as datações das indumentárias socorremo-nos de: PEACOCK, John, Le costume occidental de l’Antiquité à la 
fin du XXe siècle, Paris:Éditions du Chêne, 1990. 
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numa garrafa em colecção particular (cf. Fot. 222, 6), cuja figura lembra a senhora do 

prato do Museu Municipal de Viana do Castelo, mas sem o mesmo detalhe. No 

caso de representações de guerreiros, a esquematização das armaduras, como 

é o caso do prato no Museu Nacional de Machado de Castro (cf. Fot. 222, 7), ou a 

profusão de elementos naquele que se encontra no Museum für Kunst und 

Gewerbe, de Hamburgo (cf. Fot. 222, 8), não permitem uma aproximação mais 

exacta do ponto de vista cronológico. Assim, a importância das indumentárias na 

faiança mais do que permitir uma datação próxima aos objectos, permite definir 

o limite máximo de recuo que podemos atribuir à sua manufactura, não podendo 

o pintor representar um trajo que não conhecesse. 

 

 

1 2 3 
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Fot. 222. Pratos datáveis das décadas de 1620 a 1650 com figuras trajando indumentárias diversas. Museu Municipal 

de Viana do Castelo, inv. 905 (1), Museu Nacional de Soares dos Reis, inv. CMP.MNSR, 582 (2), colecções 
particulares (3, 4, 6), MNAA, inv. 2388 (5), Museu Nacional de Machado de Castro, inv. 9564 (7) Museum fϋr Kunst 

und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1948.12 (8). 
Autoria: Alexandre Pais. 

 
5.6. Década de 1651-1660 

Nesta década é evidente um abrupto decréscimo de peças cronografadas, tendo 

sido possível inventariar 14. Ainda que o comércio para a Europa tenha 

prosseguido neste período parece, no entanto, evidente haver uma diminuição 

no volume de objectos que saíram de Portugal, pelo menos naqueles que se 

destinavam ao espaço geográfico europeu abrangido pela Liga Hanseática. 

 

A primeira peça que assinalamos é um pote cronografado com 1651 que tem a 

particularidade de ser a única conhecida com a heráldica de Lisboa. Outros 

objectos foram já referidos onde é patente a presença de brasões de cidades 

europeias, mas relativamente às portuguesas somente este foi inventariado. Tal 

como no pote datado de 1650 (cf. Fot. 221, p. 569), há aqui uma profusão de marcas 

cronografadas, sempre aplicadas na base de quatro escudos, rodeados por 

paquifes de grande exuberância e que ornamentam outras tantas faces desta 

peça. Se destes, um é claramente identificado como o correspondente a Lisboa, 

através do barco sobre o qual sobrevoam dois corvos, os restantes possuem 

sentido diverso. Um apresenta um castelo para o qual se voltam dois animais 

(cães?), outro enquadra Cupido segurando um arco e na mão direita um coração 

que ergue ao nosso olhar e o último um busto feminino que lembra dois pratos, 

um dos quais encontrado em Santa Clara-a-Velha (cf. Fot. 62, 1 e 2, p. 365). Uma 

7 8 
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possibilidade subjacente à manufactura deste objecto poderia ser a de celebrar 

um enlace entre pessoas de duas nacionalidades diferentes. Isso explicaria a 

heráldica lisboeta e a presença do deus do amor, Cupido. O busto feminino 

celebraria a beleza e graciosidade da noiva, prática associada aos modelos das 

Bella (cf. Fot. 48, p. 347). O quarto motivo seria a referência à origem geográfica de 

um dos cônjuges – o castelo com os dois animais na base –, mas visto não o 

termos conseguido identificar não é possível comprovar esta hipótese. O que é, 

no entanto, evidente é que todos estes elementos assentam num cuidado motivo 

de “mosaico dourado”, de clara inspiração chinesa, indicativo do cuidado 

subjacente a esta pintura. 

 
Fot. 223. Pote datado de 1651. Museu Municipal de Viana do Castelo, inv. 473. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 

De 1652 conhecemos um jarro de bojo esférico, com um pelicano alimentando 

as crias com o seu sangue, em reserva, pintado de forma muito solta, sem 

contorno evidente, e empregando para além do azul de cobalto o amarelo de 

antimónio (cf. Fot. 224, 1). Da restante decoração deste objecto não foi possível 

definir o que preenche o seu bojo, mas no gargalo, o motivo composto por 

elementos de forma amendoada evoca um padrão japonês, similar ao que se 

encontra em biombos namban ou mesmo em objectos onde ele surge aplicado 

com preenchimentos em madrepérola. Um canudo com a mesma cronografia 

não possui características relevantes (cf. Fot. 224, 2), do ponto de vista decorativo, 

com um sol onde surge inscrito o IHS e uma filactera com elementos simulando 

fitas. No gargalo, uma faixa limita um motivo de enrolamentos finos que já 

víramos em peças do tipo “islamizante”. Por sua vez, no fragmento encontrado 
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em Bristol, onde se observa parte de elemento armoriado (cf. Fot. 224, 3), não foi 

possível extrair nenhuma informação da decoração que se encontrava no seu 

bojo. 

 

   
Fot. 224. Jarro, canudo e fragmento de jarro datados de 1652. Colecção particular, Hamburgo (1), Museu Nacional de 

Soares dos Reis, inv. CMP.MNSR 880 (2), fragmento encontrado na King Street, Bristol (3). 
Fontes e autoria: SCHWARZE, Wolfgang, Alte Deutsche fayence-krüge, 1980, p. 42 (1), Alexandre Pais (2), 

CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 62 (3). 
 
Do ano seguinte assinalámos dois objectos. Uma panela em Cambridge, 

decorada com tema de “aranhões”, sendo este registado aqui pela primeira vez 

num objecto com esta morfologia (cf. Fot. 225, 1). Nele é patente uma pintura menos 

cuidada que na maioria dos objectos anteriores, evidente ao nível da 

configuração da ferronerie, que envolve o elemento armoriado central, ineficaz 

no propósito ilusionista. Também pela primeira vez surge-nos uma data numa 

salva moldada, em colecção particular (cf. Fot. 225, 2). Esta peça assume, assim, 

relevância pelo facto de nos permitir determinar uma cronologia para objectos 

similares, ainda que os restantes inventariados possuam maior sofisticação ao 

nível dos motivos empregues, como as spagnolletes que ornamentam a aba, 

aqui substituídas por formas vegetalistas.  
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Fot. 225. Panela e salva datadas de 1653. Fitzwilliam Museum, Cambridge, inv. 2849-1928 (1), colecção particular, 

Lisboa (2).  
Autoria: Alexandre Pais. 

 
Sem qualquer decoração, salvo o brasão coroado de Portugal, são dois canudos 

que deverão ter pertencido a uma série destinada a um espaço hoje 

desconhecido (cf. Fot. 226, 1, 2). Ainda que se possam inserir no contexto da louça 

malegueira, de uso comum, o relativo cuidado empregue na pintura destes 

elementos parece desmentir uma utilização corrente. Mais interessante é o jarro 

que se encontra em Hamburgo (cf. Fot. 226, 3), com o corpo dividido ao meio, 

verticalmente, tendo um elemento armoriado constituído por dois unicórnios 

afrontados e, no verso, vegetação e flores de “camélia”. Os elementos vegetais, 

que já não se assemelham às folhas de feto, são mais soltos. Na base, frontal, 

uma pequena faixa a azul com motivo de palmetas aberto a branco, aspecto 

assinalado pela primeira vez no jarro, datado de 1642, em colecção particular.  

 

   
Fot. 227. Canudos e jarro datados de 1655, colecção particular portuguesa (1), MNAA (2), colecção particular, 

Hamburgo (3).  
Fontes e Autoria: Leilão da colecção de Francisco Hipólito Raposo, parte I, Palácio do Correio Velho, Abril de 1999, 

p. 47 (1), Alexandre Pais (2), KLEIN, Adalbert, Deutsche Fayencen im Hetjens Museum, Dusseldorf, Dusseldorf: 
Kulturamt der Sladt, 1962, p. 334. 
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Também interessante é o jarro com 1656, cujo tema armoriado surge envolto 

num festão do tipo Guido Andries, tendo no bojo uma paisagem com aves, e um 

pagode ao centro (cf. Fot. 227, 1). Esta decoração parece ter sido executada com 

poucos contornos, sendo a maioria dos motivos pintados de forma directa e que 

lembram, como já ocorrera com o jarro que se encontra também em Hamburgo 

e datado de 1646, um têxtil chinês, indesmentível pela presença do pagode. 

Temas semelhantes podem ser encontrados em painéis de azulejos para 

frontais de altar (cf. Fot. 227, 2).  

 

  

 
Fot. 227. Jarro datado de 1656. Museum fϋr Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1910.87 (1). Frontal de altar 

tripartido, com pagode assinalado, Museu Nacional do Azulejo, depósito do Museu Nacional de Machado de Castro. 
Autoria: Alexandre Pais. 

 
Semelhante na execução decorativa e nos motivos, com a excepção do pagode, 

é o jarro em colecção particular, no qual a morfologia apresenta ligeira 
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modificação, face aos modelos de bojo esférico já assinalados (cf. Fot. 228). Neste, 

o gargalo é mais estreito e com um anel central e o pé cilíndrico foi substituído 

por uma base circular. A pintura livre parece demonstrar uma execução 

espontânea, sem contornos prévios. 

 

   
Fot. 228. Jarro datado de 1657. Colecção particular, Portugal. 

Autoria: O coleccionador. 
 
Também com uma pintura livre, mas desta vez com introdução do amarelo de 

antimónio, além do habitual emprego do azul de cobalto, é a panela adquirida 

em Inglaterra e que hoje se encontra na Fundação Carmona e Costa (cf. Fot. 229, 1). 

Duplamente armoriada, nas duas faces do bojo, o restante corpo é preenchido 

com elementos vegetalistas e florais próximos, ainda que não similares, à 

folhagem de feto e às “camélias”. Mais requintado e também com toques de 

amarelo é um jarro em Bremen, onde um casal surge dando as mãos envolto 

num festão do tipo Guido Andries (cf. Fot. 229, 2). O bico, projectado, surge 

emoldurado no gargalo por pintura que acentua a sua volumetria. A decoração 

no restante bojo parece ser de folhagem similar à da panela anterior. 
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Fot. 229. Panela e jarro datados de 1658. FCC, inv. 100 (1), Kunstgewerbe Museum, Bremen (2). 

Autoria e Fonte: Alexandre Pais, HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 513 (2). 
 
É no último ano desta década que ocorre a maior mudança na decoração da 

louça seiscentista de Lisboa. Trata-se da utilização da púrpura de manganês 

empregue no contorno dos motivos, aspecto que vai modificar de forma radical a 

pintura da faiança neste século. Até agora, os estudos que se debruçaram sobre 

este tema assinalaram esta metodologia como tendo ocorrido logo no início 

desta década, mas a presença dos objectos anteriores, todos empregando o 

azul de cobalto, permite avançar a utilização do manganês cerca de dez anos e 

conseguir um maior rigor na sua cronologia. Não sabemos se este óxido não 

seria já utilizado na cidade, mas até surgirem peças cronografadas para anos 

anteriores, aceitamos como seguro o seu uso a partir desta data. A utilização da 

púrpura nos contornos marca também uma modificação na decoração. Ainda 

que os motivos permaneçam de feição oriental, essa natureza acentua-se, 

tornando-se mais gráfica e empregando mais elementos da cultura visual do 

Extremo Oriente, no que é conhecido como os motivos de “desenho miúdo”. 

Estes integram um movimento estético que parece ter sido implementado na 

mesma altura por Delft e daí copiado noutros centros produtores de faiança, 
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como Nevers (cf. Fot. 230, 2). Os motivos seguem modelos do reinado de Wan Li 

(1573-1620) e do chamado “período de transição” (1620-1683). No entanto, a 

especificidade da manufactura portuguesa prende-se com o facto de não deixar 

em branco tanta área da superfície, como ocorre nas restantes produções 

europeias. O espaço é ocupado por um preenchimento gráfico, num horror vacui 

onde é evidente o substrato islamizante que, de modo recorrente, sobressai na 

decoração nacional316. Muito dinâmica, cheia de pequenos elementos 

surpreendentes que exigem um olhar atento, a decoração de “desenho miúdo”, 

mais do que obra conjunta comum às olarias da capital foi, talvez, fruto de uma 

ou pouco mais oficinas. Raramente assinalada nas escavações efectuadas no 

país e no estrangeiro, com um número pouco substancial de objectos integrando 

colecções públicas ou privadas, todos estes indícios parecem apontar para uma 

produção reduzida, em número e no tempo. A peça datada de 1660 e com o 

nome da encomendante ou proprietária “D. INÊS” é um prato com ressalto 

cilíndrico no covo, com toda a probabilidade destinado a fixar um jarro para água 

(cf. Fot. 230, 1). Essa função surge expressa no próprio motivo que decora esse 

elemento, pois aí observa-se uma figura feminina, nua, ocupada na sua higiene, 

junto de um grande cântaro. O humor, aspecto sempre patente neste tipo de 

decoração, é aqui evidente no facto de todas as personagens orientais, que 

integram as várias áreas da peça, observarem a senhora, ao centro. 

Com o uso do manganês no contorno dos motivos, que se generalizou na louça 

e na azulejaria, assistimos a um novo paradigma decorativo na faiança de 

                                                 
316 “Maura Rinaldi, analisando em conjunto os seis «países» que mais se deixaram influenciar pela porcelana chinesa 
adaptando-a à sua própria produção, aponta também como principais causas deste fenómeno a necessidade dos 
artistas cerâmicos proporem novidades aos seus clientes, e, a partir de meados do século XVII, as quebras 
acentuadas que a exportação chinesa sofreu, até ser praticamente inexistente ao longo de algumas décadas. Foi o 
caso da Holanda onde, em Delft, entre 1620 e 1647, muitos oleiros tinham ficado arruinados pelo aumento do número 
de peças importadas, o que obrigou os sobreviventes a procurarem novos caminhos para as suas produções. Se a 
primeira solução encontrada foi a do fabrico de cópias baratas das peças chinesas, a partir de meados do século a 
referida quebra nas exportações inverteu de alguma forma a situação, conduzindo à produção de imitações perfeitas 
dos modelos originais. Quando cerca de 1680 a porcelana chinesa volta a ser exportada para a Europa exibindo 
novos tipos decorativos, a produção de Delft, inspirada nos anteriores modelos, fica fora de moda e os oleiros 
holandeses são obrigados, mais uma vez, a adaptarem-se às necessidades do mercado”. Cf. MONTEIRO, João 
Pedro, «A Influência oriental na cerâmica portuguesa do século XVII». A Influência oriental na cerâmica portuguesa do 
século XVII. Lisboa: Lisboa 94, Museu Nacional do Azulejo, 1994, p.20. 
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Lisboa, uma alteração estética a que corresponde um decréscimo de qualidade 

pictórica, cuja excepção é o tema do “desenho miúdo”. 

 

  

  

 
Fot. 230. Prato datado de 1660. MNAA, inv. 2400 (1). Prato, manufactura de Nevers, 2ª metade do século XVII, 

Musée municipal Frédéric Blandin (2).  
Autoria e fonte: Alexandre Pais (1), BRULON, Dorothée Guillemé, Lyon & Nevers. Sources & rayonnement, 1997, p. 

65 (2). 
 
 

Nesta década e, de acordo com vestígios arqueológicos, na seguinte, outro 

motivo decorativo terá sido integrado nas propostas executadas nas olarias da 

1 

2 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 580 

capital, mas que se propagou de forma rápida a outros centros de fabrico, como 

Coimbra. Trata-se do tema dito de “rendas”, do qual também se conhecem 

exemplares pintados a azul, mas cuja maioria são contornados a púrpura de 

manganês. Nos materiais exumados em Bristol, numa fossa entulhada entre 

1650 e 1660, registou-se esta decoração em azul (cf. Fot. 231). 

 

 
Fot. 231. Fragmentos de prato de tipo “rendas” encontrado na Greyfriars Building, Bristol, cota 1650-1660. 

Fonte: CASIMIRO, Tânia Manuel, Faiança portuguesa nas Ilhas Britânicas, p. 78. 
 
5.7. Década de 1661-1670 

Desta década só conseguimos inventariar três peças, das quais duas 

encontram-se fora do país. Estas correspondem à decoração de “desenho 

miúdo”, e a última retoma o tema dos “aranhões”, agora numa feição mais livre e 

menos cuidada do que ocorrera até aqui. Todas prosseguem a metodologia de 

contorno a púrpura de manganês, sendo o azul de cobalto menos brilhante e 

com alguma tendência para assumir uma tonalidade mais esverdeada ou 

acinzentada, indiciando mistura de óxidos, talvez para diminuir o custo de 

produção, provenientes de outros locais de mineração ou por se tratar de 

materiais menos purificados.  

 

A primeira peça cronografada que conhecemos é um jarro de 1666, em 

Estugarda, onde o motivo armoriado surge envolto num festão do tipo Guido 

Andries. No bojo e gargalo, animais e pequenos bonzos ou sacerdotes povoam 

paisagens repletas de folhagem gráfica e elementos florais (cf. Fot. 232). 
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Fot. 232. Jarro datado de 1666, Landesgewerbe Museum, Estugarda. 

Fonte: HUSELER, Konrad, Nordelbingen IV, 1925, p. 518. 
 
Mais surpreendente é o pote datado de 1668, em Hamburgo, onde os temas 

decorativos se dividem em três registos (cf. Fot. 233, 1). O principal, ao centro, 

integra a reserva armoriada desta cidade e, rodeando o bojo, duas damas e três 

cavalheiros surgem, alternadamente, em diálogo. O elemento masculino central 

fuma um cachimbo, enquanto os dois casais parecem ocupados em diálogos 

galantes. As figuras são pintadas de forma meticulosa e cuidada, com grande 

profusão de detalhes. No registo superior, numa paisagem, figuras chinesas 

surgem acompanhadas de diversos animais, entre os quais sobressai um 

elefante. O registo inferior representa uma paisagem marinha pontuada por 

Neptuno, tritões e sereias. Este motivo pode ser observado noutro pote sem 

data, este na Fundação Carmona e Costa, onde três sereias segurando pára-

sóis, passeiam-se entre ilhas onde pescam bonzos (cf. Fot. 233, 2). 
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Fot. 233. Pote datado de 1668, Museum fϋr Kunst und Gewerbe, Hamburgo, inv. 1971.42 (1). Pote, FCC, inv. 98 (2) 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
Para além destes não conhecemos nenhum outro objecto cronografado com a 

decoração de “desenho miúdo”. A partir desta data começamos a assinalar com 

segurança outros temas, como os “aranhões”, agora numa vertente menos 

cuidada, mais seriada, sem separações entre os motivos colocados na aba dos 

pratos e com tons onde o azul já não possui a mesma vibração anterior. A peça 

cronografada mais recuada que conhecemos com este motivo é um prato, com o 

chamado brasão dos “Silva”, datado do fim da década, 1670 (cf. Fot. 234).  

 

  
Fot. 234. Prato datado de 1670. MNAA, inv. 6786. 

Autoria: Alexandre Pais. 

1 

2 
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No entanto, entre os objectos recuperados do galeão Sacramento, naufragado 

em Maio de 1668 ao largo da cidade brasileira da Baía, surgiram numerosos 

exemplares com o tema dos “aranhões”, alguns integrando o motivo que 

podemos denominar “Bella”, para além de exemplares com “rendas”, estes já 

contornados a púrpura de manganês. Também peças de gosto orientalizante e 

pintura rápida surgiram neste espólio. Para além destes foram encontrados 

exemplares de um tipo “islamizante” mais solto e louça malegueira, ambos de 

uso comum, ainda que alguma desta última surja armoriada de forma algo 

ingénua (cf. Fot. 235). 

 

 
Fot. 235. Pratos de faiança portuguesa recuperadas do galeão Sacramento, naufragado em 1668 ao largo de São 

Salvador da Bahia, Brasil. 
Fonte: BRANCANTE, Eldino, O Brasil e a Cerâmica antiga, 1981, p. 276-277. 

 
5.8. 1671– 1699 

Para este período só conhecemos uma única peça cronografada, sendo esta a 

última registada para este século. Trata-se de um prato marcado 1677 que 

pouco difere daquele que referimos para 1670, pois apresenta a mesma 

decoração e tema armoriado (cf. Fot. 236). Com o estudo do espólio exumado em 

Santa Clara-a-Velha, poderemos vir a definir cronologias mais exactas para 
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alguns dos temas e motivos que aí se encontraram, pois o mosteiro foi 

abandonado em definitivo em 1677317.  

Independentemente destes aspectos, o que parece evidente é um decréscimo 

acentuado de qualidade nas manufacturas lisboetas, processo iniciado na 

década anterior de que o “desenho miúdo” será a única excepção.  

 

  
Fot. 236. Prato datado de 1677. MNAA, inv. 2393. 

Autoria: Alexandre Pais. 
 
A partir desta data só é possível assinalar com segurança outros tipos de 

manufactura através de trabalhos arqueológicos, como os que foram levados a 

cabo no Recife, Brasil (cf. Fot. 237, 1), ou os desenvolvidos no Forte de Jesus, no 

Quénia (cf. Fot. 237, 2), onde surgiram fragmentos com motivos de “rendas”, 

“contas”, “aranhões” e louça malegueira, todos com contornos a púrpura de 

manganês. Estes materiais integram cotas que, apesar de alguma imprecisão, 

se situam nos últimos anos do século.  

 

                                                 
317 “O lançamento solene da pedra fundacional do novo mosteiro ocorreu em 1649 e o projecto foi entregue ao 
beneditino Frei João Turriano, engenheiro-mor do reino e futuro lente de Matemática da Universidade de Coimbra. (...) 
A construção do novo cenóbio demorou cerca de trinta anos, durante os quais as religiosas não se cansaram de 
interceder junto do monarca no sentido de apressar as obras tendo em vista as condições deploráveis em que viviam. 
(...) Só essas deploráveis condições justificam que a comunidade clarissa, com o mosteiro ainda por concluir, 
antecipando-se aos rigores de um novo Inverno, se tivesse para ele mudado solenemente, a 29 de Outubro de 1677”. 
Cf. MACEDO, Francisco Pato de, Santa Clara-a-Velha de Coimbra Singular Mosteiro Mendicante, Dissertação de 
Doutoramento em História, Coimbra: Faculdade de Letras da Universidade, 2006 [texto policopiado], p.134-135. 
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Fot. 237. Vestígios de faiança portuguesa encontrada no Recife, Brasil (1) e no Forte de Jesus, no Quénia (2). 

Fontes: http://peregrinacultural.files.wordpress.com (consultado em 10/10/2008) (1), KIRKMAN, James, Fort Jesus. A 
Portuguese fortress on the East African Coast, 1974, p. 41. 

 
Com uma data mais precisa, mas que nada acrescenta ao que já observámos, é 

o espólio recuperado do galeão Santo António de Tanná, naufragado em 1697, 

ao largo do Forte de Jesus, em Mombaça, no Quénia. O material recuperado 

demonstra a persistência do tema de “aranhões”, na vertente que começámos a 

assinalar a partir de 1668, com o Sacramento, para além de decorações de tipo 

orientalizante ou o motivo de “folhagens de acanto”, todos contornados a 

púrpura de manganês (cf. Fot. 238). 

 
 

Fot. 238. Peças de faiança portuguesa descobertas no galeão Santo António de Tanná, naufragado em 1697, ao 
largo do Forte de Jesus, Mombaça, Quénia.  

Fonte: SASSOON, Hamo, Ceramics from the wreck of a Portuguese ship at Mombasa», Azania, 1981, p. 115, 116 
 

 

 

1 2 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 586 

5.9. 1700– 1770 

Já no século XVIII conhecemos três pratos cronografados. O primeiro foi leiloado 

em 2007 e tem a data 1723 e o apelido do encomendante ou proprietário (cf. Fot. 

239, 1). Trata-se de um objecto com pintura a azul de cobalto, algo caótica na 

composição de elementos vegetalistas, onde o referente orientalizante se pode 

observar de forma mais evidente no tardoz, em motivos que assinalámos nas 

produções da 1ª metade do século anterior.  

A peça seguinte diverge desta por possuir ainda contornos a manganês (cf. Fot. 

239, 2). Assim, é provável que contornos a azul e a púrpura tenham coexistido em 

alguns momentos, sendo necessária atenção à sistematização cronológica 

baseada unicamente neste aspecto quando observamos não só a produção do 

século XVIII, mas, também, a que foi ainda feita no final de Seiscentos. O prato 

datado de 1741 parece repescar a estética do “desenho miúdo”, mas sem a 

graciosidade deste, numa composição onde os únicos elementos figurativos se 

concentram no covo, numa cena de luta corpo a corpo. A última peça datada é 

de uma fase onde já laborava em Lisboa a Real Fábrica de Louça, ao Rato, 

1767 (cf. Fot. 239, 3). Trata-se de uma peça decorada com o tema das “contas”, 

também elas contornadas a púrpura de manganês, numa estética que 

consideraríamos terminada há muito, não fora a datação aposta no covo da 

peça. 

 

  

1 
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Fot. 239. Pratos cronografados 1723, 1741 e 1767. O primeiro foi leiloado em Março de 2007 (1), o segundo pertence 

a uma colecção particular portuguesa (2) e o terceiro integra a colecção do Museu de Évora (3).  
Fontes: Leilão 86, Cabral Moncada, Março 2007, peça 129 (1), João Pedro Monteiro (2), MANGUCCI, Celso, 

«Da louça ordinária e não tão ordinária que se fazia em Lisboa, em 1767», Cenáculo, boletim on-line do Museu de 
Évora, 2007, consultado em 2009 e disponível em http://boletimevora.googlepages.com. 

 

A observação do que foi produzido e cronografado ao longo da centúria de 

Seiscentos, permite-nos perceber a existência de uma manufactura florescente 

que culmina na década de 1650. No entanto, a situação inverteu-se de forma 

decisiva após esta fase, até não serem assinalados quaisquer objectos datados 

após 1677 e até ao final do século (cf. Gráfico 24 | Peças cronografadas). 

3 
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Gráfico 24 | Peças cronografadas 

 
Fonte: Inventário de objectos cronografados 

 

A existência de uma cronologia ilustrada não pretende resolver os problemas de 

datação dos objectos de fabrico seiscentista lisboeta (cf. Gráfico 25 | Cronologia de 

objectos cronografados). Permanece ainda por esclarecer, ainda que tudo o pareça 

indicar, se existiriam olarias com especializações em motivos específicos, no 

emprego de paletas ou na utilização de moldes determinados.  

 

 

CRONOLOGIA DE OBJECTOS CRONOGRAFADOS 
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Heráldica nacional         

Fonte: Inventário de objectos cronografados 
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Também fora desta relação de peças datadas encontram-se ausentes 

numerosos modelos e morfologias, que só por aproximação estilística poderão 

ser associados a cronologias mais precisas. Torna-se, por isso, imperativa uma 

comparação entre a manufactura de louça e o azulejo seiscentista, ambos 

datados de forma clara, pois só assim será possível clarificar persistências, de 

modelos e de paleta, ao longo do período em análise. 

Apesar de todas estas lacunas, um olhar mais atento ao “Gráfico 25 | Cronologia dos 

objectos cronografados”, permite identificar alguns denominadores estéticos comuns 

a momentos precisos, auxiliando na compreensão do gosto e nas características 

da produção. Há, no entanto, muitas questões ainda em aberto, que a 

descoberta de mais objectos cronografados e a comparação com azulejos 

datados, poderão ajudar a esclarecer. 
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Conclusão 
 

We shall not cease from exploration 

And the end of all our exploring 

Will be to arrive at where we started 

And know the place for the first time. 

T.S. Eliot, Four Quartets 

 

Ainda que nunca se considere que o desfecho de um trabalho desta natureza 

corresponda à totalidade dos objectivos que nos propúnhamos atingir, olhando 

para o que resulta desta dissertação diversos aspectos positivos sobressaem. O 

primeiro é a revelação de bibliografia sobre cerâmica produzida em Lisboa que 

se encontrava esquecida, em especial aquela que foi publicada no século XIX e 

na primeira metade do XX. Quando iniciámos a investigação tínhamos 

consciência da recorrente repetição de textos, muitas vezes com interpretações 

demasiado subjectivas das ideias neles avançadas e, de facto, a pesquisa 

efectuada permitiu-nos encontrar mais e rico material que ficara esquecido. Este 

trabalho deu também a conhecer bibliografia publicada no estrangeiro sobre a 

faiança seiscentista portuguesa, na sua maioria desconhecida dos 

investigadores nacionais. Estamos conscientes de que haverá textos que 

escaparam à nossa recolha, mas a recolha bibliográfica aqui apresentada 

constitui, seguramente, uma mais-valia desta dissertação, possibilitando 

pesquisas futuras promovidas por outros investigadores.  

 

Um outro aspecto relevante assenta na citação crítica de textos coevos aos 

temas investigados. Passagens de obras que eram, de modo recorrente, citadas 

por todos os autores e, porém, revisitadas de forma crítica por muitos poucos, 

foram aqui objecto de uma visão analítica assente na leitura rigorosa e integral 

do discurso que, objectivamente, nelas surge expresso, o que permitiu 

questionar subjectividades interpretativas comummente aceites. Este é outro 

contributo que consideramos essencial no trabalho que aqui fica exposto, a 
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tentativa de reduzir ao máximo distorções de leitura que têm, muitas vezes, 

provocado a estruturação de teorias assentes em bases frágeis de 

argumentação, quando confrontadas com a análise integrada da fonte.  

 

Um terceiro elemento que consideramos ser outra mais-valia da presente 

dissertação refere-se ao facto de nela se apresentar, pela primeira vez, uma 

análise comparativa dos ofícios e da sua importância no contexto social de 

Lisboa, entre os séculos XVI e XVIII, em particular no que se refere às 

descrições de celebrações e entradas ou saídas na cidade de figuras 

associadas à Casa Real. Estamos cientes que esta é uma área de trabalho que 

exige um cotejar mais apurado com outros testemunhos, mas acreditamos ter 

conseguido demonstrar a existência de sinais importantes no modo como cada 

ofício usou estas ocasiões para se promover. Importa agora estabelecer novos e 

aprofundados estudos a outros mesteres (carpinteiros, ourives, sapateiros…), 

citados nestas descrições, para daí retirar outras ilações acerca do que é 

possível apreender no que respeita aos oleiros. A comparação dos vários ofícios 

permitirá percepcionar melhor os aspectos relacionados com o seu impacto no 

mundo urbano lisboeta.  

 

A partir da construção de uma base de dados composta por 670 nomes de 

oleiros, dos quais talvez mais de metade são mencionados pela primeira vez, foi 

possível estruturar mapas de ocupação na cidade, permitindo uma visualização 

efectiva da implementação deste mester em Lisboa, por períodos de 50 anos. 

Esta sistematização, também vista aqui pela primeira vez, permite-nos ponderar 

fluxos de actividade a partir dos quais é possível avançar com ilações 

interpretativas que, associadas a outros dados, nos asseguram uma 

compreensão mais consistente do ofício e dos seus intérpretes ao longo de 

quase 200 anos. A ponderação acerca de especializações dentro da própria 

actividade e a identificação de vários oleiros de origem estrangeira – italiano, 

flamengos e espanhóis – foram aspectos relevantes na definição de um possível 

substrato de influências estéticas no quadro da produção cerâmica nacional. 
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Importa avançar nesta linha de pesquisa, revelando novos intervenientes e as 

suas origens, mas também comparar com outros ofícios e procurar correlacionar 

especificidades relativas a este ou identificar traços comuns a todos, no quadro 

dos estudos demográficos que se vêm desenvolvendo acerca da população 

portuguesa, na cronologia que medeia entre a segunda metade do século XVI e 

meados de Setecentos. 

 

Outro aspecto que surge pela primeira vez numa dissertação relacionada com 

estudos cerâmicos é a componente laboratorial, cuja interpretação permitiu abrir 

novas perspectivas de conhecimento as quais não se esgotam aqui, antes 

apontam caminhos para projectos de pesquisa que, acreditamos, poderão trazer 

uma dimensão global sobre o complexo mundo do saber necessário a este 

ofício. O emprego de um espectrofotómetro e de um perfilómetro, este utilizado 

sempre em arqueologia, mas cujo emprego em objectos completos não havia 

sido antes utilizado nesta área, são duas novidades que necessitam de maior 

desenvolvimento, forma de atingir resultados mais efectivos do potencial 

indicado por estes processos de recolha de informação.  

Estes são caminhos que continuamos a desenvolver, anunciando-se a 

colaboração num projecto que permite a leitura informática dos perfis recolhidos 

no inventário das peças, encontrando, assim, dominantes autorais.  

 

Nas análises efectuadas ficou definida a existência de duas assinaturas nas 

pastas de faiança portuguesa. Ainda que este resultado não seja uma novidade, 

pois já fora assinalado para objectos de barro manufacturados em Lisboa desde 

o período romano, é, no entanto, a primeira vez que ele é associado à produção 

de vidrado estanífero produzida na época Moderna. Contamos poder integrar 

projectos que visem desenvolver estes resultados, definindo modelos 

decorativos que possam ser classificados de modo seguro como pertencentes a 

cada um destes perfis e, em simultâneo, associá-los aos dois bairros oleiros da 

cidade, Anjos e a área de Santa Catarina e Santos.  
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A este trabalho associa-se o inventário do que tem vindo a ser exumado na 

cidade, forma de procurar identificar marcadores decorativos que permitam 

assinalar o alcance geográfico que a produção destes bairros atingia dentro do 

próprio espaço lisboeta. 

 

No que se refere a morfologias e decorações surgem objectos inéditos até ao 

momento, não só em colecções internacionais, mas também na posse de 

particulares ou mesmo em museus portugueses. Algumas das formas 

assinaladas são aqui objecto de reflexão pela primeira vez, o mesmo ocorrendo 

com os referentes decorativos presentes na faiança de Lisboa. A pesquisa 

acerca da iconografia e da própria iconologia subjacente ao discurso pictográfico 

destas peças revela aspectos até agora insuspeitos, no que diz respeito à 

sofisticação dos encomendantes e produtores de cerâmica de vidrado estanífero 

lisboeta. Esta dissertação também assinala a presença forte, no que diz respeito 

à quantidade, e até agora desconhecida, de faiança portuguesa em espaços 

europeus, africanos e americanos, tudo parecendo indicar ter alcançado ainda o 

Próximo Oriente e, mesmo, o mundo asiático remoto, China e Japão. Esta linha 

de investigação é, aliás, uma das principais vertentes por onde a reflexão deverá 

prosseguir, mobilizando esforços no sentido de conhecer o alcance desta 

produção e, em consequência, a sua vitalidade que agora nos surge com um 

carácter mais forte do que lhe era creditado até aqui.  

 

Um outro aspecto, enunciado pela primeira vez, pelo menos de forma 

inequívoca, é a presença de particularidades decorativas nos objectos 

destinados, pelo menos, a dois mercados europeus específicos. Esta é uma 

novidade clara e que demonstra uma percepção fundamental acerca da 

manufactura cerâmica da Lisboa seiscentista, a atitude comercial de um ofício 

que não se limitava a exportar uma produção similar ao que era manufacturado 

para consumo interno, mas que procurou criar o que cada sociedade 

ambicionava possuir, segmentando características decorativas e diferentes 

graus de sofisticação. Estes parecem indícios seguros de um pensamento e 
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vigor produtivo que eram, até agora, insuspeitos no que se refere a esta 

manufactura. Aqui encontra-se, talvez, um aspecto que poderá suscitar mais 

dúvidas e que se prende com a identificação segura do que é português, no 

quadro dos materiais exumados ou que são assinalados nas colecções 

internacionais. Este é um assunto que começa a ser consensual por parte dos 

ceramógrafos e arqueólogos estrangeiros que trabalham estes espólios, mas 

que importa introduzir no contexto nacional, menos atento e mais afastado 

destas pesquisas. Alguns objectos, mais raros, são associados às manufacturas 

nacionais pelas características da pasta ou por certos aspectos decorativos, 

mesmo quando não são conhecidos paralelos com aqueles existentes em 

território nacional. Nestes casos, a atribuição que efectuámos assenta na sua 

rigorosa observação, fruto de uma experiência pessoal de quase 20 anos de 

trabalho e na discussão que promovemos com outros investigadores 

estrangeiros, que também refutam origens diversas para estas peças. 

 

Outro aspecto importante na presente dissertação é a presença de uma 

cronologia composta por 103 objectos cronografados e grande número de 

outros, datados a partir de cotas de recolha arqueológica. Esta permite, de forma 

mais rigorosa, estabelecer épocas para a presença de determinados motivos 

decorativos na faiança de Lisboa, ao longo do século XVII e parte do XVIII. 

Outro ângulo de reflexão que também começa a clarificar-se é a relação entre a 

paleta empregue e períodos cronológicos específicos. Já se conhecia o uso das 

cores de contorno como indicador de manufacturas realizadas na primeira e na 

segunda metade do século XVII. Agora, a pesquisa que aqui empreendemos e 

da qual damos conta permitiu-nos alargar a outras tonalidades, algumas 

mencionadas pela primeira vez após a análise dos óxidos que integram a sua 

composição; esta análise possibilitou um processo de delimitação cronológica 

com um apuro que não havia sido ainda enunciado.  

Importa salientar, no entanto, que esta pesquisa deve prosseguir na comparação 

com a azulejaria já cronografada, de forma a garantir maior precisão nestes 

resultados. Uma salvaguarda interessa já enunciar: a de que estamos cientes de 
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que é provável que as propostas decorativas nos objectos tenham um tempo de 

duração, no que ao gosto diz respeito, diverso e mais curto do que ocorreu com 

os azulejos. Estes seriam mais susceptíveis a uma receptividade de longa 

duração, ao invés dos motivos presentes na louça, sujeitos à moda e, por isso, 

mais mutáveis. 

 

O que fica desta investigação é a certeza – polémica, pois não é possível provar, 

sem margem para dúvidas – da inexistência de produção lisboeta de faiança, 

decorada com temas orientalizantes, antes de 1580, devendo a mesma ter 

ocorrido nos últimos anos da última década dessa centúria.  

 

Outro aspecto que constituiu uma linha mestra desta reflexão foi a convicção de 

que existia uma vitalidade do ofício responsável pela manufactura de cerâmica 

na primeira metade do século XVII, motivo pelo qual se estudaram os indícios de 

uma florescente exportação de tipos específicos para áreas comerciais no 

mundo europeu, e que se expandiam, depois, para todos os locais onde os 

portugueses mantiveram contactos. Também fica clarificada a espantosa e 

insuspeitada variedade das morfologias produzidas, algumas de grande 

sofisticação, a que acresce uma multiplicidade de influências culturais: da 

italiana – objecto de grande debate nos textos do século XIX – à chinesa, 

escolha predominante dos ceramólogos na segunda metade do século XX, 

passando pelas matrizes islâmicas e, mesmo, apontamentos indianos ou 

japoneses. O sincretismo cultural que algumas vertentes da produção artística 

nacional evidenciam, mas que é exemplar na manufactura cerâmica 

seiscentista, fica assim demonstrado. 

 

Esta investigação procurou também evidenciar a perda de protagonismo que a 

manufactura de louça foi tendo à medida que a produção de azulejos ganhou 

crescente destaque. Assim, os pintores cerâmicos deixaram de pertencer à 

tradicional Irmandade de Santas Justa e Rufina, preferindo ingressar na mais 

distinta Irmandade de São Lucas, para onde confluíam os artistas associados às 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 597 

Artes, ditas maiores. Isso parece explicar porque, no período considerado do 

apogeu qualitativo da produção de azulejos, ocorrido no 1º quartel do séculos 

XVIII, os oleiros se tenham visto obrigados a associar-se a outros ofícios, para, 

deste modo, marcar presença em celebrações de acolhimento ou de despedida 

de princesas e rainhas. 

 

Por fazer ficam ainda diversos aspectos. Para além dos já enunciados, no futuro 

importa prosseguir a inventariação de objectos cerâmicos – dentro e fora do 

País – e a sistematização de referências documentais coevas aos oleiros 

lisboetas, activos na Lisboa de Seiscentos. Este será um trabalho que estará 

sempre incompleto; mas à medida que for prosseguindo, ideias aqui avançadas, 

mas que ainda carecem de prova poderão – ou talvez não – vir a ser 

comprovadas.  

 

O estudo de referentes e fontes de inspiração para a produção cerâmica é um 

terreno virtualmente por explorar. Ao contrário do que tem ocorrido com o 

azulejo, no que se refere aos objectos cerâmicos, a investigação acerca dos 

motivos neles representados tende a ser relegada para o plano do decorativo ou 

do extravagante, impondo-se uma revisão de atitude, sob pena de se perder 

informação fundamental que muito nos elucida sobre as opções de gosto que 

terão presidido à sua encomenda. Algumas destas peças indiciam ter subjacente 

à sua produção uma intencionalidade e um substrato cultural insuspeito, 

aspectos que podem vir a elucidar-nos sobre o papel que teriam no quotidiano 

de então. Também o estudo de funcionalidades é uma área que urge 

desenvolver, pois muitos mitos têm vindo a ser repetidos acerca do emprego ou 

do uso a que se destinavam.  

 

Outro aspecto que não conseguimos desenvolver como gostaríamos, o que se 

prende com a grande complexidade dessa vertente da investigação, é a questão 

das autorias. Será quase impossível associar nomes aos objectos que se 

encontram em colecções nacionais e estrangeiras, públicas ou privadas, pois, ao 
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contrário dos azulejos, não se conhecem peças que possamos considerar de 

modo irrefutável assinadas por pintores de louça. Os nomes que surgem 

apostos em algumas delas correspondem a encomendantes ou destinatários 

das mesmas, o que também deverá ocorrer com os monogramas ou siglas que, 

por vezes, podem aí ser identificados. Se a associação com os nomes dos 

autores parece estar perdida de forma irremediável, há, no entanto, duas 

possibilidades de criar famílias de manufactura, agrupando objectos que serão 

provenientes de uma mesma mão. Ambas haviam sido já enunciadas no século 

XIX e não tiveram grande repercussão subsequente. A primeira prende-se com 

os motivos decorativos que preenchem o tardoz dos pratos seiscentistas, a 

segunda com os perfis dos objectos, os quais deverão ser sempre constantes, 

mercê da especificidade laboral de cada profissional que os terá executado. 

Apesar de, em ambos os casos, termos recolhido material para avançar com as 

duas vertentes, dada a sua inter-relação e a complexidade comparativa 

envolvida não pudemos, ao presente, desenvolver este caminho. No entanto, 

tudo parece encaminhar-se no sentido de conseguirmos vir a associar-nos a um 

projecto que permitirá desenvolver uma ferramenta informática que facilitará 

essa comparação e, subsequentemente, a obtenção de resultados que poderão 

reflectir a identificação de autorias, ainda que não a sua associação a nomes 

específicos. 

 

O estudo da faiança portuguesa produzida nas olarias de Lisboa, entre finais do 

século XVI e o advento das fábricas pombalinas, é um território rico e pleno de 

possibilidades. Cremos ter conseguido, através desta nossa reflexão, 

demonstrar o potencial que a investigação sobre o tema pode fornecer. No 

entanto, talvez o aspecto que mais nos cativa, é a incontestável identidade 

destes objectos que, independentemente das variadas morfologias ou soluções 

pictográficas das suas decorações, apresenta sempre uma característica 

indefinível, que a marca de modo indelével e permite perceber tratar-se de um 

produto português. Poderá não ter a perfeição matérica dos objectos 

holandeses, a intensidade cromática dos italianos, a sofisticação de formas das 
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peças francesas ou a exuberância das espanholas. A cerâmica seiscentista de 

vidrado estanífero portuguesa é discreta, um pouco ingénua nas soluções 

decorativas e não procura impressionar o observador pela qualidade dos 

materiais empregues ou das formas utilizadas. Nela é patente a presença do 

que está na génese da sua constituição – a roda do oleiro, os moldes ou a 

modelação – e uma despreocupação com os acabamentos: observando-se as 

marcas dos dedos sujos de tinta dos pintores e os defeitos nas pastas ou nos 

vidrados. Expressas deste modo, estas características poderiam relegar estes 

objectos para a condição de uma produção grosseira e desinteressante, no 

entanto, o que resultou do mester que proporcionou a sua criação, foi algo 

diverso. Nela podemos encontrar ecos de outras culturas, numa sincronicidade 

que é a demonstração inequívoca de uma receptividade ao Outro que define um 

modo de ser português. Também aqui perpassa o prazer pela criatividade do 

trabalho, que se transmite na forma como os objectos integram, nos elementos 

que compõem os revestimentos decorativos, uma evidente e subtil nota de 

humor. Tudo isto se apresenta ao nosso olhar, mas também algo mais, 

indefinível, ainda que marcante. Uma característica que se intui, mas que não se 

consegue exprimir e que vem conquistando cada vez mais apreciadores, à 

medida que se vai conhecendo uma das mais originais expressões da Arte 

portuguesa. 
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ANEXOS  
 
 
 

Anexo 1 - Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa no século 

XVI, com morada identificada.     Cf. Cd anexo 

 

Anexo 2 - Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa na 1ª 

metade do século XVII, com morada identificada.  Cf. Cd anexo 

 

Anexo 3 - Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa na 2ª 

metade do século XVII, com morada identificada.  Cf. Cd anexo 

 

Anexo 4 - Mapa geral de distribuição dos oleiros activos em Lisboa na 1ª 

metade do século XVIII, com morada identificada.  Cf. Cd anexo 
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ANEXO 5 
 

Quadro comparativo das descrições mais completas acerca da entrada de Filipe II 
 

 

Descrição 
 

 

Ofícios e comunidades 
representadas 

  

J. B. Lavanha 
 

F. R. Lobo 
 

J. Sardina 
 

N. 
Oliveira 

 
Arco dos Homens de Negócios ou 

Mercadores 
 

Planta quadrada 60 
palmos lado; 4 arcos: 50 
palmos alto e 25 largo; 
estatuas 12 palmos alto; 

Estrutura: 50 
palmos alto e 60 comp. 
Arcos: 25 palmos largo; 

Corpo central: 62 
palmos alto; cariátides: 
30 palmos alto 

Estrutura: quadrada 
60 palmos lado, 
esquinas 17 alto, plinto 
9 alto, pedestal 11 alto e 
12 comp. arcos: 50 alto, 
25 comp. colunas 31 
alto e 3 Ø. Friso, cornija 
e arquitrave: 10 alto 
corpo central: 61 alto. 
Estátuas 12 alto, 
pedestal 7 alto; 
cariátides: 25 alto; 
pirâmide remate: 10 
alto (há mais medidas) 

Custou: 
18.000 
cruzados 

Arco dos Oficiais da Bandeira de S. 
Jorge 

Estrutura: 63 
palmos alto e 30 largo; 

Estrutura 70 palmos 
alto e 30 largo 

Estrutura: 70 
palmos alto e 30 comp.  

Não 
refere o 
custo 

Estatua dos Oficiais da Bandeira de  
S. Miguel (“Libreros e Cordoneros”) 

“maior do natural”: 
pedestal: 9 palmos alto 

----------------------------
--- 

Estátuas: 9 alto, 
pedestais: 8 alto 

 

Arvore dos Reis de Portugal dos 
Prateiros 

“estatuas do 
tamanho natural” 

Estrutura: pedestal: 
9 palmos alto; pilastras: 
60 alto 

Estrutura: 9 alto; 
pilastras: 60 alto; 
estátuas” retratados al 
natural” 

Custou: 
2.000 

cruzados 

Arco dos Corrieiros Estrutura: 50 
palmos alto e 30 largo 

Estrutura: 50 
palmos alto 

Estrutura: 50 alto  

Arco dos Atafoneiros “estrado de 4 
degraus”;  

Altura “semelhante” 
ao anterior 

Estrutura: 50 alto e 
15 comp. 

 

Arco dos Oleiros “2 altos e largos 
pedestais”; “uma torre 
sobre o arco” 

Torre: 40 palmos 
planta e 60 alto; estátua 
anjo “altura de 1 homem 

Estrutura: +60 alto e 
+40 comp. 

 

Arco dos Sapateiros “2 imagens de vulto” Estrutura: 50 
palmos alto e 17 largo 

Estrutura: 50 alto e 
17 comp. 

Não 
refere o 
custo 

Arco dos Curtidores ----------------------------
- 

----------------------------
-- 

Estrutura: 30 alto e 
12 compr. 

 

Arco dos Cerieiros ----------------------------
- 

Colunas: 18 palmos 
alto; estátua: “estatura 
ordinária” 

Colunas: 18 alto; 
plinto sobre arco: 3 alto; 
estátua: 10 alto 

Não 
refere o 
custo 

Arco dos “que dan camas” ----------------------------
- 

----------------------------
--- 

Estrutura: 20 alto e 
10 comp. 

 

Arco dos Esparteiros ----------------------------
- 

----------------------------
--- 

----------------------------
--- 
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Arco de “los boneteros” ----------------------------
- 

Estrutura: 45 
palmos alto e 22 comp. 

Estrutura: 45 alto e 
22 comp. 

 

Arco dos que alquillan costales ou 
de “los saqueros” 

----------------------------
- 

Estrutura: 34 
palmos alto e 17 comp.  

Estrutura: 34 de 
alto e 17 comp. 

 

Arco dos Pasteleiros “quadro de 20 
palmos de comprido 
(que era toda a largura 
do Arco) e 10 de alto” 

Estrutura: 40 
palmos alto e 25 comp.  

Estrutura: 40 alto e 
25 comp. 

 

Arco dos Fundidores --------------------------- Estrutura: 30 
palmos alto e 20 comp. 

Estrutura: 30 alto e 
20 comp. 

 

Arco dos “Arrieros”  Estrutura: 30 
palmos alto 

Estrutura: 30 alto  

Arco dos Taberneiros --------------------------- Estrutura: 53 
palmos alto e 60 comp. 

Estrutura: 53 alto e 
63 comp. Esculturas 
com pedestais: 10 alto; 
colunas: 10 alto 

 

Arco dos Pintores “imagem de vulto de 
S. Lucas” 

“altura mediana” Estrutura: 30 alto; 
frontispício: 10 alto; 
quadro: 12 alto 

 

Arco dos Ourives e Lapidários “Peanha sobre alto 
pedestal” “estátua de 
Filipe I, em pé”; cornija 
com pedestal alto com 
duas estátuas que 
sustentavam um grande 
Globo, sobre ele uma 
estátua da Fé” 

Estrutura: 62 
palmos alto e 28 comp. 
Esfera 12 palmos Ø, 
estátua Filipe I “de vulto 
tan natural” 

Estrutura: 62 alto e 
28 comp. Esfera +12 Ø; 
cruz da Fé: 15 alto; 
estátua Filipe I “al 
natural” 

Custou: 
1.250 

cruzados 

Arco dos Moedeiros ----------------------------
- 

Estrutura: 50 
palmos alto (pedestal 
com 8 / 9 alto); quadro 
central: 10 palmos 
quadrado 

Estrutura: 50 alto 
(pedestal: 8 alto); sobre 
cornija corpo: 10 alto 

Custou: 
1.250 

cruzados 

Arco dos “Agujeros y Anzoleros” ----------------------------
-- 

----------------------------

--- 

Estrutura: 30 alto e 
9 comp. 

 

Arco dos Pedreiros e Carpinteiros “Sobre arco quadro 
grande”, 3 esculturas 

Estrutura: 65 
palmos alto, 20 compr. e 
9 largo 

Estrutura: 65 alto, 
29 comp. e 17 largo. 
Pilares: 34 alto 

 

Arco dos Alfaiates Estrutura: 75 
palmos alto e 30 largo, 
sob plinto 10 palmos. 
“estátua grande de cera 
branca de perfeita 
escultura”; 2 estátuas 

cera 9 palmos; sobre o 
frontispício estátua cera 
10 palmos  

Estrutura: 75 
palmos alto e 32 
compr.trono 14 palmos 
alto; todas estátuas: 9 
palmos alto 

Estrutura: quadrado 
8 alto; sobre este Arco 
75 alto e 32 comp. nicho 
do trono: 14 alto; 
estátuas 8 para 9 
palmos alto 

Custou: 
1.500 

cruzados 

Arco dos Tanoeiros  ---------------------------- Estrutura: 54 
palmos alto e 25 compr. 
figuras: “pigmeus” 5 alto 

  

Arco dos Familiares do Santo Ofício “3 Arcos assentes 
em outros 3 de pedra”, 
estrutura ultrapassava 

Corpo inferior: 20 
palmos alto 

----------------------------  
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“telhado dessa 
arquitectura” 

Arco dos ingleses Estrutura: 137 
palmos alto e c.50 largo; 
quadro: 18 palmos alto 
e 31 comprido; estatua 
12 alto; porta 45 alto e 
25 largo; 

Estrutura: 137 
palmos alto; porta: 25 
largo e 45 alto; friso: 4 
alto; pedestal estátua 
Lisboa: 9 alto; quadro: 
18 palmos altura e 32 
largo; pedestais 
pirâmides: 4 alto; nicho 
superior: 17 alto e 10 
largo 

Estrutura: 137 
palmos alto e c. 50 largo; 
pórtico: 45 alto e 25 
largo; S. Jorge: 16 alto 

Não 
refere o 
custo 

Arco dos Italianos “2 figuras pintadas 
maiores do natural (Rei e 
Itália)” 

Estrutura: 75 
palmos alto (?) e 29 de 
largura; porta: 17 largo e 
34 “de basio” 

Estrutura: 75 alto e 
29 comp. pórtico 17 
comp. 34 alto. Quadro 
com “figuras al natural” 

 

Arco dos Flamengos Estrutura: 127 
palmos alto e 65 largo, 
sem os soportes, 
“grossura” 25. 3 Arcos: 
meio 22 palmos da largo 
e 35 de alto, laterais 10. 
17 estátuas de sete a 
doze palmos alto 

“la cumbre de su 
altura los altos techos 
excede” 

Estrutura: 1º corpo: 
25 palmos alto até 
cimalha; corpo central 12 
alto; 3º corpo: 17 alto e 
12 comp. 

Custou: 
4.500 

cruzados 

Arco dos Alemães Estrutura com 4 
faces. Nas 2 principais 3 
Arcos com 16 colunas. 
O do meio: 40 palmos 
de alto, laterais: 20. 
Sobre o Arco maior 
quadro com 20 palmos. 
Remate: círculo 20 
palmos Ø e 2 figuras 26 
palmos  

Estrutura. 156 
palmos alto; arco 
central 40 alto, laterais 
20 alto, circulo 20 Ø, 
figuras 26 alto, quadro 
20 palmos 

Estrutura: 50 largo 
e 20 comp. arco central 
15 comp., laterais 8 
comp. 1º corpo até 
cornija 40 alto; total 150 
alto 

Custou: 
5.925 

cruzados 

 

 

Nota - De acordo com Nelson Correia Borges as medidas são: 120 palmos = 26,40 m. Assim, 1 palmo = 
22 cm 
 



“Fabricado no Reino Lusitano, O que antes nos vendeu tão caro a China” 

 617 

 
ANEXO 6 

Quadro comparativo dos ofícios e comunidades representadas por ocasião de  
festas régias em Lisboa (1552 – 1729) 

 
Ofícios e comunidades representadas 
 

 

1552 
318 

 

1580 

 

1619319 
 

1662320 

(12/17) 

 

1666 

 

1687 

 

1708 

(19) 

 

1729 

(20/24) 

Arco da Bandeira de São Jorge   *   *   

Arco dos Cerieiros   *      
Arco dos Ourives da Prata   *   *   

Arco dos Moedeiros   *   *   

Arco dos Ourives do Ouro (e Lapidários, 1619)   *   *   

Arco dos Oleiros (e Esparteiros, 1729)         
Arco dos Homens de Negócios e Mercadores   *   *   

Arco dos Sapateiros      *   

Arco dos Alfaiates   *   *   

Arco dos Atafoneiros      *   

Arco dos Esparteiros (e Oleiros, 1729)      *   

Arco dos Pintores (e Escultores, 1619)   *      
Arco dos Tanoeiros (e Escultores, 1729)         
Arco dos Correeiros (e Adargueiros, 1552)         
Arco dos Pasteleiros321 (e Confeiteiros, 1687)      *   

Arco dos Pedreiros (e Carpinteiros, 1619 e 1666)      *   

Arco dos Vinhateiros       *   

Arco dos Carpinteiros (e Pedreiros, 1619, 1666)      *   

Arco da bandeira de São Miguel         
Arco dos Armadores         
Arco dos Barbeiros         

 
Arco dos Familiares do Santo Ofício   *      

 

Arco dos Alemães   *   *   

Arco dos Ingleses   *   *   

Arco dos Italianos   *   *   

Arco dos Flamengos (e Holandeses, 1687)   *   *   

Arco dos Franceses      *   

Arco dos Espanhóis         
 
* - Assinala todas as estruturas das quais se conhece gravura. 
NOTA – Os elementos que preenchem algumas das células indicam que no ano em causa os ofícios participaram em conjunto na execução do 
arco, por exemplo em 1619, 1666 e 1687 pedreiros e carpinteiros apresentaram a sua construção em conjunto. No que se refere à celebração de 
1729, foram associados ofícios que, até aí, não tinham integrado estas celebrações. 

                                                 
318 Nestas festividas não houve arcos, mas embarcações engalanadas e danças, com a presença dos respectivos Ofícios. São 
assinalados somente aqueles que estiveram presentes nos anos subsequentes, não foram consideradas as actividades que não 
surgem mencionadas nos anos seguintes, como, por exemplo: bulgalezes; caixeiros; corretores de cavalos; tabeliães das notas e 
do cível e crime; contratadores do trigo; fabricantes e cortadores de carne; pescadores de Alfama e de Cataquefarás; chincheiros; 
curtidores, fanqueiros, barqueiros, tosadores e tintureiros, cordoeiros do linho e esparto, odreiros e picheleiros, almocreves, 
tecelões, esteireiros, as medideiras do Terreiro do Trigo, as padeiras e as regateiras do peixe, da hortaliça e da fruta. 
319 Não foram consideradas nesta relação alguns dos arcos referenciados por Rodrigues Lobo ou Juan Sardina, por não terem 
expressão anterior ou posterior a esta celebração. São eles as estruturas: fundidores, taberneiros, “biscocheros”, arrieiros, 
“anzueleros” e calceteiros. 
320 Indicação do número de Arcos presentes, mas dos quais não foi possível recolher informações totais de identificação. 
321 Em 1666 o arco deste ofício foi feito em conjunto com os vinhateiros. 
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ANEXO 7 

 

Quadro do número de habitantes por freguesia a partir da descrição de 
Frei Nicolau de Oliveira, 1620 

Freguesia Vizinhos Habitantes 
São Julião 1850 10930 
Santa Catarina 2020 9350 
Santa Justa 2700 7780 
São Nicolau 1950 6800 
Loreto 1960 6430 
Sé 718 6187 
Santo Estêvão 980 5340 
Nossa Senhora dos Olivais 950 5160 
Santos-o-Velho 1170 5000 
Mártires 1120 4530 
Conceição 680 4150 
Madalena 1120 3960 
Anjos 940 3870 
São Sebastião da Mouraria 860 3230 
Santa Engrácia 790 3040 
São Paulo 680 2700 
Trindade 530 1790 

 

Quadro do número de vizinhos por freguesia a partir da descrição de 
Frei Nicolau de Oliveira, 1620 

Freguesia Vizinhos Habitantes 
Santa Justa 2700 7780 
Santa Catarina 2020 9350 
São Nicolau 1950 6800 
Loreto 1960 6430 
São Julião 1850 10930 
Santos-o-Velho 1170 5000 
Mártires 1120 4530 
Madalena 1120 3960 
Santo Estêvão 980 5340 
Nossa Senhora dos Olivais 950 5160 
Anjos 940 3870 
São Sebastião da Mouraria 860 3230 
Santa Engrácia 790 3040 
Sé 718 6187 
Conceição 680 4150 
São Paulo 680 2700 
Trindade 530 1790 
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ANEXO DOCUMENTAL 1 

 

Torre do Tombo, Feitos findos, fundo geral, letra E, maço 78, caixa 8171, processo E1, nº 

10, 1752
322

  

 

Fl.1 

Feito cível de Petição, em que se requere embargo, e se faz processo de avaliação em ... 
autora Eufemia Rosa, viuva de Antonio Gls [adiante no processo sabemos ter sido este 

“Mestre das Naos del Rey”] e ... contra B(a)r(tolo)meu de Assunção.... João Francº 
mestre oleiro. 
 

Fl.2 

Em 22 de Julho de 1753 
Diz Eufemia Rosa viuva de Antº Gonçalvez m.ra nesta cid.de q. a supp.te ... é possuidora 
de humas moradas d’olarias sitas na Rua do Olival junto as quays parede meyas tem 
outras Bero.meu de Assumsão e sua may as quays as aluga a huma oleyra e está 
maocomunada com os supp.s fabricarão hum forno de cores loiça e .... e ...... da ssupp.e 
e da sua propriedade e .... lhe meterem fogo cuyo forno tres passam disso as paredes tem 
a supp.e a casa cheya de fumo e lhe amiassa huma grande ruina. .... 
 

Fl. 2v 

Aos des dias do mes de Julho de mil sete centos e sincoenta e trez annos nesta cidade de 
Lisboa em a Rua do Olival olaria de forno de que se trata a petição retro ... em q. 
enviarão ao diante nomiado juiz e ahi achei aos oficiays d’oleiro Miguel Pereira, Luys 
da Costa, João Barbosa, Diogo Antonio que assim dicçerão se chamavão e a Luys 
Marcos, Antonio Ferreira, Jacinto Rodriguez, Domingos Deniz que assim diçerão se 
chamavão a todos notifiquei por todo 
 

Fl. 3 

Contiudo declarado na petição retro que tudo lhes li e não achei obra nova alguma mais 
que somente o forno a cozer louça e lhes declarei que esta havia de a cozer sabado na 
ordinança deste juizo que se fazia nos Paços do Senado ao Rocio de manhã e outrossim 
vindo no dia seguinte ao meu escritorio o suplicado Bertholameu d’Asumpção e 
juntamente João Francisco que asim dice se chamavão e ser o mestre da Fabrica do 
forno aos quais notifiquei por todo o contiudo e declarado na sobredita petição que tudo 
lhes li e levarão o rescunho da dita petição em geito que passei a presente certidão eu 
Jose Antonio o escrevi e asiney. 
 

Fl. 4 

Diz João Franc.º Me.re oleiro morador na Rua do Olival as Janellas Verdes q. Eufemia 
Rosa viuva de Antonio Gonçalves lhe fez por ... na fabrica da olaria e forno de cozer a 
louça, pª q. não continuase com a dª fabrica porq. com ofumo della lhe fazia dano a suas 
casas q. possuia misticas (?) com cujo emb.º q. ficou o sup.e privado de poder usar de 

                                                 
322 Pela sua extensão, o processo tem 102 fls., optou-se por transcrever somente os elementos que interessavam à 
presente reflexão. 
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sua fabrica, não havendo ley q. tal possa permitir, não havendo obra de novo q. ove 
esteja fazendo; porq. a fabrica do S. e fornos estão no dº citio e cazas ha mays de cem 
annos termos em que recorre a V. Me pª q. se digne proseder a vestoria no lugar da 
contenda; pª q. aplanando a verdade do referido de q. não ha obra nova, e q. o forno 
existe naquelle sitio ha m.º an.os mande levantar logo o Emb.go pª o sup.te poder usar da 
sua fabrica, e q. a Sup.te tiver alguma couza q. recorre use dos meios ordinarios.... 
 

Fl.12 

Dizem João Francisco e Bertholameu da Assumção que por ordem de V. M.e a 
Requerim.to de Eufemia Rosa se lhe fez emb.go em huns fornos de cozer louça, citos na 
Rua do Olival à Pampulha, p.ª não continuar em cozer com o fundam.to de q. ha calor, e 
fumo lhe prejudicava, não só a saude, mas a propria pa.de que possuhia junto aos d.os 
fornos, e procedendose a vestoria por m.e determinou que o Sup.e preparase o forno com 
louça e tendo o pronto fizesse aviso ao juizo do dia em q. lhe queria lançar o fogo pª se 
tornar a fazer vestoria por .... e se averiguar o calor do forno faria, ou não, danno ás 
casas da Supp.te e como o Supp.te o tem pronto pªa lhes lansar o fogo amanha p.la 
manhã pellas cinco horas, pouco mays ou menos, e ha de cozer athe ao outro dia p.as 
mesmas horas, pouco mais ou menos, Recorre a V. M.e pª que se digne determinar a 
hora a q. proceder a vestoria e juntam.te qualq.er official de justiça, a fim q. o Sup.te 
queira lançar o fogo ao forno vá a casa da supp.da e esteja dentro da Casa donde se faz 
a vestoria pª evitar a calumnia de q. a Suppl.da usou de por fogareus nas casas pª 
aguentar as paredes da parte de dentro pedendose pª o mesmo fim man.do, com a 
clausula, de q. duvida de o a Supp.da da entrada do dº official e assistencia deste como 
... do Supp.te pª a dª averiguação evitar a dª calumnia .... 
 

Fl. 17 

Em q a requereo a Autora que o Rº tinha hu forno de lousa encostado a huma parede da 
sua propriedade  q. coando cozia o dº forno não avia q.m pudece passar com calor na dª 
caza como tambem o não podia com o ditto q. fazia o fumo do dº forno e por parte do 
Requero com seu procurador que o dº forno hera may antigo q. as cazas da Autora a q. o 
dº forno estava debaixo do chão em q não podia fazer calor algum as cazas da Autora 
coubrindo o dº Menistro huns e outros Reque.m.tos fornos a casa em q. o d.º forno ver se 
fica nas costas da dª casa e asim como se abrio a porta da dª casa sahiu hu grande calor 
como tambem grande f.º e ditto apalpandose a dª parede como tambem o azuleixo se não 
podia supertar o calor q. cauzava o dº forno a dª parede em q. pois em admiração por 
ver em tampoco tempo que o dº Menistro mandou q. se botase lanha ao forno para 
vermos a quentiura que fazia por algumas vezes repetio o dº menistro ao R. que 
queymasse bastante lanha na forma que quand ocozia o dº forno e por nos vermos o poco 
tempo que seria mea ora poco mays ou menos mandamos refrescar a dª parede com agoa 
para vermos se o calor serhia artificial por nos pareçer que em tampoco tempo 
traspaçaria a grosura de huma parede mestra como tambem estava o dº forno mays 
baixo o nivel da dª caza da Autora.... 
 

Fl. 17v. 

Cuando cozia o dº forno q. tempo gastava a cuzer em q. respondeo q. o costume era a 
gastar vinte e quatro horas ... tinha na parede donde a a mandamos jurar em q. tem a dª 
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parede nas costas do dº forno de grossura quatro palmos e hu oitavo de palmo e q. anda 
o forno para baixo do nivel da caza da Autora anthe donde tem a boca do dº forno vinte e 
sinco palmos em q. vem a ficar a abobida do dito forno para baixo do nivel da caza da 
Autora quatro palmos em q. vem a ficar nas costas da parede da Autora somente os 
passos de apanhar da dª ximine por donde bota o fumo fora do dº forno... 
 
Fl. 28 

Cozendo-se no espaço de vinte e quatro oras louça vidrada pincipal.te no Verão, a 
fornada q. se fez pª a dª Vestoria durou por espaço mayor a trinta e sette oras.... 
 

Fl. 37 

No que toca a cautela de poder em vitar o dº calor na parede que fazendose na dª caza 
hum sulco de sinco ou seis palmos de grossura a este foi feitto de boa alvenaria feito em 
barro em lugar de cal e tambem lagia da dª caza de lagedo na parede que hade ficar 
vedada ... 
 

Fl. 48v 

O forno do Emb.g.do he mº antigo e sempre nelle se cozeo a louça como consta da 
cer.dam que se junta a fl. 52 e he emprazo antigo foreiro À Bazilica de Stª Maria, que ja 
no tempo do mesmo aforam.to erão humas cazas com sua olaria o que se mostra do 
mesmo título ....  
 

Fl. 52 

Hindo eu Antonio Roiz de Almada como juis que fuy do oficio de oleiro ... na Rua do 
Olival e fica junta a olaria de Izabel de Santiago e Bertholameu da Assumção 
examinando tanto as ditas cazas como as olarias .... 
 

Fl. 52v 

Quando acaba o dito forno de cozer fica ou dizem formar algũ calor que se percebe na 
ditta caza nem he prejudicial ne he loiça nova proser a dita olari m.to antiga como 
sempre ouvi geralm.te dizer e como pro mim conheço ha quarenta annos... 
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Nota: A concepção do forno referido no documento deveria ser próxima da figura 

publicada no texto de Ciprianno Piccopasso, I tre libri dell Arte del vasajo323, com uma 

diferença na extracção dos fumos que, no caso português seria feita com recurso a uma 

chaminé. 

 

 
 

 
 

 

                                                 
323 PICCOLPASSO Ciprianno, I tre libri dell Arte del vasajo nei quali si tratta non solo la pratica, ma brevemente tutti I 
secreti di essa cosa che persino al di’ d’oggi é stata sempre tenuta ascota, Roma: Stabilimento tipografico, 1857. 


