
Vasco da Gama, no regresso a Lisboa da sua primeira viagem 
à Índia, traz a el rei D. Manuel I, vários produtos exóticos ad-
quiridos em Calecute; entre eles, peças de porcelana oriundas 
da China. Também Pedro Álvares Cabral, no regresso a Lisboa 
após o descobrimento do Brasil presenteia D. Manuel I com 
porcelanas recebidas de uma nau que ia a caminho de Meca, 
criando neste um gosto pela porcelana chinesa, que é provado 
pelas encomendas que fez e pelos presentes que enviou a di-
ferentes cortes. Em carta de D. Francisco de Almeida; primei-
ro vice-rei da Índia em 1508, o monarca encomenda aljôfar, 
pérolas, sinabafos (tecido de algodão da Índia) e porcelanas. 
Para além de presentear a rainha e a infanta D. Beatriz, D. Ma-
nuel I ornou o Mosteiro dos Jerónimos, sua obra maior, com 
uma dúzia de porcelanas. 
Desencadeia-se aqui uma demanda por este material que iria 
levar os portugueses à China, na procura do domínio direto do 
seu comércio e que viria a alcançar proporções inimagináveis.

No reinado de Zhengde (1506-1521), imperador da dinastia Ming, 
o império chinês viu surgir um novo povo; os, na altura apelidados 
‘folangji’; com eles a porcelana tomou definitivamente o caminho 
da Europa. Habituados a ir de encontro ao gosto do encomenda-
dor, os chineses não tiveram qualquer problema em decorar peças 
para os primeiros portugueses chegados à China. Pouco depois, 
chegavam a Lisboa as primeiras encomendas feitas a partir de ti-
pologias pré-existentes chinesas e islâmicas e decoradas com mo-
tivos do léxico decorativo chinês (dragões, fénix, flores de lótus e 
peónias) coabitando com elementos fornecidos pelos portugue-
ses numa curiosa simbiose decorativa. São famosas as peças com 
simbologia real como a esfera armilar, divisa de D. Manuel I (de 
que é exemplo o gomil nº1, aqui exposto) e o escudo de Portugal 
(as peças nºs 2, 3 e 4), com datas e legendas em português e latim 
(peça nº 2), com heráldica de nobres exibindo brasões de família 
(peças nºs 5 e 6), bem como com monogramas e simbologia re-
ligiosa, encomendadas pelas Ordens religiosas, nomeadamente 
os Jesuítas (peça nº 7), testemunhando também os primórdios da 
presença missionária no Oriente. 
A este grupo restrito de peças de porcelana da China, decoradas 
a ‘azul e branco’ sob o vidrado, com tipologias orientais e decora-
ção específica para o mercado português, consideradas as mais 

antigas encomendas feitas por europeus a artesãos chineses, se 
chama as ‘primeiras encomendas’. Outros fascinantes exempla-
res encontram-se em coleções públicas e particulares em Portu-
gal e no estrangeiro.
Os característicos erros de interpretação constantes na decora-
ção das primeiras peças de exportação devem-se às dificuldades 
encontradas pelos artesãos chineses em copiar os modelos 
apresentados. Existiam dois tipos de situação: devido ao facto 
de existirem leis rígidas quanto ao contato com os estrangeiros, 
a partir da feitoria de Cantão, eram fornecidos aos intermediá-
rios chineses modelos em diversos materiais e gravuras que eram 
entregues para serem copiados aos artesãos dos fornos de Jing-
dezhen (situados a 900 km de distância), por outro lado, as có-
pias podiam ser efectuadas nas numerosas lojas de esmaltagem 
existentes em Cantão, que recebiam as porcelanas por decorar, 
pelo que se podia escolher a  tipologia e encomendar directa-
mente aos pintores os temas pretendidos que eram realizados 
com maior ou menor perícia e fidelidade. 
Peças de ‘primeiras encomendas’ como as aqui expostas, teste-
munham a fase inicial das relações luso-chinesas e a existência 
de um comércio clandestino (apesar da proibição vigente entre 
1522 e 1566), confirmando os portugueses como os primeiros 
consumidores e os pioneiros do comércio da porcelana da Chi-
na para o mundo ocidental.

‘COMPANHIA DAS ÍNDIAS’

O nome genérico ‘Companhia das Índias’ aplicado a todo o tipo 
de porcelana oriental chegada à Europa impôs-se internacio-
nalmente. Tendo esta nomenclatura a sua origem no nome das 
grandes companhias de navegação e comércio, que nos séculos 
XVII e XVIII transportavam para a Europa os produtos vindos do 
oriente, incorre-se no erro de confundir o produtor com o ne-
gociante. Estranhe-se mesmo o fato de Portugal, ao contrário 
de diversos países europeus, nunca ter tido a sua ‘Companhia 
das Índias’.
Outras designações têm sido propostas, como ‘porcelana da Chi-
na de exportação’ para as peças feitas para os mercados exter-
nos, e ‘porcelana da China de mercado interno’, para as peças 
destinadas ao consumo doméstico.

AS ‘PRIMEIRAS ENCOMENDAS’


