
Esta exposição pretende comemorar os 500 anos de uma relação - ora pacífica, ora tumultuosa -, entre Portugal e a 
China, iniciada aquando da chegada do navegador Jorge Álvares à China em 1513. Jorge Álvares abriu aos portugueses 
o caminho direto para o comércio dos cobiçados produtos da China como a seda e a porcelana, completando um 
percurso comercial que se tinha iniciado com o estabelecimento dos portugueses na Índia e que iria ligar Lisboa a 
Cantão e Macau. Estavam abertas as fronteiras do oriente ao mundo ocidental. Estavam estabelecidos laços comerciais 
e culturais que iriam iniciar uma nova fase na história da humanidade. 

A coleção de artes decorativas formada por António de Medeiros e Almeida (1895-1986), e exposta na Casa-Museu, 
compreende várias obras de arte chinesa, que se pretendem dar a conhecer ao visitante, enquanto testemunhas da 
muito frutuosa relação Portugal/Europa-China.

CHINS e TA XI YANG GUO

É através da obra ‘Suma Oriental’ - primeiro tratado europeu 
sobre o oriente -, escrita por Tomé Pires (c.1465-1540) em 1515, 
que temos conhecimento dos sentimentos coevos em relação 
aos chineses apelidados de “CHINS”: (…)

”Os chins são gente branca, “da nosa aluura”, vestindo-se 
com roupas pretas de algodão, forradas de peles, e calçando 
“capatos framçeses De pomta De ladrilho”. Na cabeça usam 
umas coifas de rede de seda, “Redomdas como peneiras 
pretas de nosso portugall”(...) Comem “porquos vaquas 
E de todas outras alimárias” (…) “gabam mujto o nosso 
vinho”, com o qual “embebedamse gramdememte”…

(in: LOUREIRO, Rui Manuel; Fidalgos, Missionários e Mandarins 
Portugal e a China no século XVI, Lisboa: Fundação Oriente, 2000, 

p.171, citando a ‘Suma Oriental’ de Tomé Pires (1515).)

Por seu lado, os chineses  atribuíram vários  nomes  a Portugal 
e aos portugueses que se foram alterando, conforme evoluía 
o seu conhecimento sobre o nosso país. Na sequência  da 
embaixada de Tomé  Pires chegada a Cantão em 1517, surgiu a 

necessidade de atribuir oficialmente um nome ao  nosso país, 
a primeira nomenclatura atribuída, ‘Folangji’, é reflexo ainda de 
muito desconhecimento pois associa-nos aos povos do médio e 
próximo oriente. Para além de outros nomes de cariz pejorativo 
originados pelos desentendimentos culturais, a designação de 
Portugal mais apropriada, será: “TAI XI YANG GUO”, conforme 
esclarece João de Deus Ramos: 

“...os Jesuítas ao entrarem na China no último quartel 
do século XVI, conceberam uma estratégia para a 
cristianização do Império do Meio em que uma das facetas 
importantes era a transmissão da ciência ocidental. O 
objectivo era o de levar os chineses a valorizarem a doutrina 
cristã uma vez constatada a superioridade científica 
e tecnológica europeia. De entre as várias ciências, a 
geografia e a cartografia permitiram aos Inacianos mostrar 
de onde vinham. Dada a íntima ligação, à época existente 
entre o Padroado Português  do Oriente e a Companhia 
de Jesus, pôde então fixar-se para Portugal a designação 
de ‘Grande Reino do Mar Ocidental’, o Ta Xi Yang Guo.” 

( in: RAMOS, João de Deus, Designações dadas  
pela China a Portugal, p.4)
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BIOMBO “PORTUGUESES”, dinastia Qing, reinado Kangxi (1662-1722), (pormenor)


