
A Laca: 

A laca - resina produzida pela Rhus Vernicifera, árvore chamada pelos chineses ‘ch’ishu’ (árvore 

da laca) - é um produto natural que provavelmente foi usado desde tempos pré-históricos no 

Este Asiático como revestimento protector sobre madeira, cestaria e têxteis. Embora existam 

menções a este material na literatura desde o século VII a.C., não há um registo preciso de 

quando ou como teria sido descoberta pela primeira vez, sendo que os textos antigos 

asseguram que os primeiros artigos lacados teriam sido feitos na época do legendário 

imperador Shun, mas de dois milénios antes da nossa era. A impermeabilidade, a resistência a 

altas temperaturas, aos ácidos e às térmitas são características que estenderão o uso deste 

material e, as imensas possibilidades decorativas que a laca oferece promoverão também o 

seu uso ornamental, o que rapidamente faz com que os objectos em laca sejam muito 

apreciados e procurados. 

Entre os objectos lacados podemos encontrar peças funerárias, taças e outros recipientes para 

a alimentação, caixas, esculturas, instrumentos, mobiliário, etc. Estes objectos podiam 

apresentar-se em diversas tonalidades, o que se conseguiria misturando a resina da laca – 

originalmente transparente- com diversos pigmentos: carbono ou óxido de ferro para o preto, 

cinábrio para o vermelho e uma combinação de óxido de ferro e cinábrio para o castanho. A 

técnica decorativa variará dependendo da época, podendo a laca ser pintada, esculpida, 

gravada, incisa ou embutida. 

Apesar de as lacas Chinesas já terem chegado à Europa através da Rota da Seda, ou como 

presentes diplomáticos, será com a chegada dos Portugueses à China que este mercado se 

intensifica. Se durante o século XVI foram os Portugueses a dominar a entrada de produtos 

orientais em Europa, a partir do século XVII, e durante o século XVIII, ingleses e holandeses 

desenvolveram este comércio de um modo astronómico, deixando as lacas de serem objectos 

exclusivos das casas reais e senhoriais. As reproduções de lacas em pinturas coevas dão fé do 

gosto europeu pela laca e do facto de serem já mais comuns. 

Os biombos: 

Os biombos são originários da China, de onde o seu uso se estendeu pelo Este Asiático e, a 

partir do século XVI e nomeadamente do século XVII, pela Europa. As primeiras referências 

literárias sobre estas peças datam da Dinastia Zhou do Leste (770-256a.C.), altura em que 

seriam provavelmente um só painel fixo, sendo que já durante a dinastia Han (206-220a.C.) se 

conhecem biombos de várias folhas, tal como provam as representações dos mesmos 

encontradas em túmulos da época.  

Originalmente a função dos biombos, tal como indicado nos caracteres do seu nome chinês: 屏 

- tela, bloqueio e 風 – vento, era a de evitar as correntes de ar nas casas, mas também foram 

usados para separar espaços, nas cerimónias do chá, em rituais budistas ou em procissões. 

Paralelamente o seu tamanho foi-se diversificando para dar resposta aos diversos usos, desde 

enormes biombos que decoravam os salões dos grandes palácios até minúsculos biombos que 

adornavam as mesas. Não é só o formato dos biombos que vai variando; os materiais que os 

constituem também se diversificam podendo as folhas dos biombos ser de madeira, papel, 

jade, etc, e as dobradiças, originalmente em pano ou couro, passaram a ser metálicas.  



[Mais peças em laca - contador chinês e biombos de exportação - no Salão B] 

 

Biombo 

Biombo Coromandel ou Bantan  

China, dinastia Qing, reinado Kangxi (1662-1722)  

Madeira, gesso, laca e metal 

Alt. 296 cm. x Larg. 49,8 cm. (cada uma das folhas) 

 

Biombo lacado a castanho sendo decorado com incisos e escavados preenchidos com pintura 

policroma em ambos os lados. Apesar de ter seis folhas, o biombo é proveniente de um 

exemplar de doze folhas (localização desconhecida) tal como se pode deduzir pela interrupção 

da cercadura de um dos lados, pela presença de orifícios para a inserção de cavilhas nesse 

mesmo lado e pela lógica decorativa, da qual é óbvio que se perdeu metade da informação.  

 

Este biombo afasta-se ligeiramente da configuração típica dos biombos chineses de mercado 

interno, já que nenhuma das duas faces apresenta o tema clássico por excelência para esta 

tipologia; a dita ‘cena de palácio’. Esta é composta por dezenas de personagens em actividades 

do quotidiano chinês, entre pagodes e arquitecturas palacianas, assim como cenas de caça, 

representações das doze paisagens mais belas da China, cenas do paraíso taoista, etc.  

Neste exemplar, um dos lados do biombo é preenchido com uma grande inscrição (ao qual 

chamaremos face comemorativa) e o outro (face decorativa) por um conjunto de cartelas que, 

ao contrário do que é hábito, não estão organizadas de forma regular. 

 

Pensa-se que este exemplar possa ser um presente de aniversário feito a um ancião (o Sr. 

Zheng identificado na face comemorativa?), pois, na senda da reverência pela longevidade que 

existe na cultura chinesa, realizavam-se as festas ‘Pai Shou (Shou significa longevidade)’, para 

comemorar os aniversários de anciãos ao entrarem numa nova década (setenta, oitenta, 

noventa anos). Nestas ocasiões, ofereciam-se peças comemorativas como mobiliário, têxteis, 

porcelanas e jades de notável qualidade, que celebravam o agraciado, a sua vida, a sua família 

e os seus feitos, conforme o exemplar aqui exposto. Trata-se pois de uma peça feita para o 

mercado interno chinês. 

A face comemorativa: 

Esta face  consta de uma grande inscrição central rodeada por uma cercadura decorativa. 

Embora esta inscrição se encontre hoje em dia incompleta, o que se pôde interpretar da parte 

que se conserva elucida que este biombo teria pertencido a um oficial de apelido Zheng e que 

celebra uma embaixada fujianense (da província de Fugian), enviada a Pequim, onde seguiam 

os oficiais indicados no texto  - os nomes destes oficiais aparecem inscritos numa longa lista (à 

esquerda). Pelas inscrições conhece-se ainda a data do acontecimento: o 28º ano do reinado 

de Kangxi, que corresponde ao ano de 1689.  



Na parte superior e nos laterais desta face, a cercadura segue a gramática decorativa habitual 

dos biombos chineses, com diversas composições de objectos, vasos com flores e frutos - 

também chamados penjing – e representações das Cem Antiguidades Chinesas, colecção de 

objectos culturalmente significantes – livros, objectos de escritório, bronzes antigos. Este tipo 

de decoração surge num período conturbado da história da China; a passagem da dinastia 

Ming, de etnia Han, para a dinastia Qing, os estrangeiros Manchu. Estes, desejosos de legitimar 

a sua dinastia tornaram-se fiéis seguidores da cultura chinesa. 

Na parte inferior das diferentes folhas surgem composições de flores e pássaros que 

representam os meses do ano (o que mais uma vez confirma a falta de seis folhas 

correspondentes dos meses em falta): flores de ameixeira para o inverno (e símbolo da 

longevidade), narcisos como  augúrio de boa sorte para o novo ano, peónia a rainha das flores 

e símbolo da primavera (de riqueza e distinção) e crisântemos representando o nono mês do 

ano (estas seis folhas seriam correspondentes aos seis últimos meses do ano). 

Biombo (continuação): 

A face decorativa: 

Esta face é decorada com 26 cartelas de diversos tamanhos e formas que se dispõem 

irregularmente no campo decorativo (originalmente seriam aproximadamente o dobro); 

cartelas retangulares horizontais, retangulares verticais, circulares e ovais, em forma de leque 

e em formas orgânicas (folha de bananeira), alternando as técnicas decorativas.  

As cartelas estão decoradas com paisagens típicas chinesas de montanhas e rios, 

representações de imortais taoistas em diversos ambientes, cenas domésticas, composições 

de pássaros e flores e ainda com inscrições de versos, entre os quais o famoso poema à ‘Ninfa 

do Rio Luo’ composto pelo letrado Cao Zhi no período dos Três Reinos.  

Na parte inferior desta face, grandes painéis rectangulares com representações de canas de 

bambu sobressaem dramaticamente sobre um fundo escavado de tom esbranquiçado, 

formando uma comprida faixa longitudinal que contrasta com a laca castanha da parte 

superior. O bambu, também conhecido como “o amigo da China”, é uma planta com uma forte 

carga simbólica, sendo símbolo de longevidade por ser uma planta de grande durabilidade, de 

estabilidade por resistir ao frio e ao calor, de benevolência por proporcionar sombra no verão 

e de lealdade por produzir novos rebentos para a alimentação do tronco principal, significados 

todos eles que se adequam perfeitamente numa peça destinada a um alto cargo militar (como 

já foi dito, da inscrição da outra face comemorativa, este biombo teria pertencido a um oficial 

de apelido Zheng). O bambu é ainda uma planta amplamente usada pelos chineses não só 

como alimento mas também para o fabrico de papel, leques, mobília ou para usos medicinais. 

Esta original composição está cercada por uma fina moldura de enrolamentos, que é 

interrompida num dos extremos dado à falta das restantes seis folhas do biombo. 

Há que destacar na decoração deste biombo o recurso a duas técnicas de escavado;  a incisão 

de alvéolos na laca que configuram o desenho, e escavado em que o desenho é definido pela 

própria laca, sobressaindo de um fundo liso – este recuso aproxima-se esteticamente às 

técnicas de pintura chinesa. Estas duas técnicas são também usadas nas inscrições, dando 



lugar a fortes contrastes de positivo e negativo. No que se refere às cores, embora se conserve 

parte do cromatismo original, o que nos permite formar uma ideia de qual seria o aspecto 

deste biombo, é inegável que a coloração primitiva seria muito mais viva, sendo que o aspecto 

actual do biombo é fruto do desgaste próprio do tempo, nomeadamente da acção da luz. 

Poema à Ninfa do Rio Luoi  

(inscrito na cartela horizontal das folhas 2 e 3, da esquerda para a direita) 

Pairando como um cisne assustado, 

Flexível como um dragão errante,  

Esplendorosa como um crisântemo de Outono. 

Luxuriante como um pinheiro na Primavera. 

Parece uma lua meia escondida por entre as nuvens. 

Flutua qual brisa suave. 

Contemplei-a ao longe,  

Brilhante como um sol que se eleva por sobre a névoa; 

Ao perto, é um belo lótus erguido de verdes ondas. 

É pura e esguia. É perfeita. 

Belos ombros, cintura de seda branca. 

Pescoço esguio, rosto saliente. 

Pele branca de neve a sobressair 

Sem cosméticos ou outros pós. 

Cabelos ao alto, crescendo para as nuvens. 

Belas e curvas sobrancelhas,  

Lábios rubros, muito vivos. 

Donde espreitam alvos dentes,  

Olhos sábios de brilho irradiante. 

Maçãs do rosto rosadas e proeminentes. 

Beleza misteriosa, distinta 

Calma e despreocupada,  

Suave e graciosa. 

Discurso encantador. 

Sobressai neste vasto mundo. 

Uma pintura. 

As vestes e os brincos que lhe adornam os ouvidos 

São de jade esplendoroso. 

Na cabeça, ganchos de ouro,  

Traz o vestido coberto de pérolas. 

Enverga sapatos errantes,  

E a saia é seda de neblina. 

 

 

                                                           
i
 Poema composto pelo letrado Cao Zhi [192-232] do Período dos Três Reinos.  
A Casa-Museu agradece à Doutora Ana Cristina Alves a inestimável colaboração na identificação dos 
textos e poemas deste biombo. 


