
Têxteis
A SedA 
A palavra ‘China’ deriva do nome chinês para um tipo de seda; 

sí. Tal é a importância da seda, produzida no país desde o perío-
do neolítico. Reza a lenda que Hsi Ling Shi, noiva do Imperador 
Amarelo (2698 a.C.-2599 a.C.), inventou a sericultura quando, to-
mando chá debaixo de uma amoreira, ao cair um casulo de um 
bicho da seda na sua chávena, verificou que a água quente fazia 
soltar os filamentos que envolviam o casulo, originando um fio. 

O certo é que a sericultura foi praticada na China desde mui-
to cedo, tendo o processo de produção sido mantido como se-
gredo de estado. Assim, a seda fez parte da economia da China, 
tendo sido trocada com os países vizinhos e exportada através 
da Rota da Seda iniciada na dinastia Han (206 a.C.-220). O segre-
do da produção de seda está no ciclo de vida da lagarta da espé-
cie bombyx mori - o vulgarmente chamado ‘bicho-da-seda’. 

Pela sua beleza e qualidades, a seda era usada no vestuário 
- principalmente da corte - na decoração em bordados e tapeça-
rias e na arte, servindo de suporte de pintura, poesia e caligrafia.

Os BOrdadOs Chineses 
Aliada à sericultura, nasce a arte de bordar peças decorativas e 

de vestuário, cuja perfeição levou ao epíteto: ‘pinturas de agulha’. Na 
dinastia Qing surjem as grandes escolas de bordado chinesas para 
dar vazão aos pedidos da corte imperial, nomeadamente a escola 
de Suzhou, na província Jiangsu, de onde provém este exemplar.

a LOngevidade e a sua CeLeBraçãO
A longevidade é celebrada na China desde a antiguidade, 

sendo os anciãos venerados como sinónimo de sabedoria, numa 
atitude difundida pelo Confucionismo. 

O gosto oriental pelos grandes festejos e presentes, gerou 
uma quantidade de celebrações, principalmente nas dinastias 
Ming (1368-1644) e Qing (1644-1911), entre as quais está o Pai 
Shou que celebra a longevidade; de acordo com a tradição chi-
nesa, quando se completa um ciclo de dez anos após se ter atin-
gido a velhice, realiza-se uma festa em que os parentes e amigos 
oferecem presentes, nomeadamente este tipo de colchas ou 
panos de armar (para portas e paredes) chamadas Shou Chang, 
pinturas, biombos ou outros objectos, decorados com motivos 
alusivos à longevidade. Tradicionalmente o aniversário só é ce-
lebrado no primeiro ano da década, tendo a ver com a ideia de 
que só então se entra na respectiva década. A colcha em exposi-
ção é uma Shou Chang, celebrando o 81º aniversário de uma an-
ciã pertencente a uma venerável família de mandarins, oferecida 
pelo seu irmão mais novo e os seus descendentes.

Colcha ‘Shou Shang’
Colcha ou pano de armar ‘Shou Sang’
China, Dinastia Qing, reinado Daoguang (1821-1850) ou rei-

nado Xianfeng (1851-1861)
Escola Suzhou (província Jiangsu)
Seda, fio de seda e fio de seda laminado a folha de ouro
Alt.: 3.24 m. x Larg.: 1.87 m.

a COLCha / iCOnOgrafia
A decoração da colcha evoca os ensinamentos da tradição fi-

losófica e religiosa do Taoismo, relacionando-se com duas temá-

ticas base da simbólica chinesa: a Longevidade e a Imortalidade 
relacionando-se assim com a cerimónia do Pai Shou. 

A figura central, bordada em tamanho quase natural (93 cm.), 
representa a Deusa Mãe taoista do oeste; a imortal he Xiangu. 
Esta deidade reside no paraíso onde cultiva pessegueiros mági-
cos que só dão frutos a cada nove mil anos, esses pêssegos dão 
a imortalidade a quem os come, pelo que a deusa simboliza a 
longevidade sendo também a patrona das mulheres (alusão à 
presenteada). Os seus atributos são o penteado apartado em 
dois, decorado com um ramo de artemísia, os pêssegos que se-
gura e a companhia de um veado, símbolo também ele de uma 
longa vida, por se tratar do único animal que consegue descobrir 
os cogumelos mágicos - lingzhi - que conferem a longevidade a 
quem os come, e cujo caráter é foneticamente similar ao da lon-
gevidade - shou. Os dois morcegos que acompanham a deusa, 
são também símbolos de longevidade e da felicidade conjugal, 
aludindo à vida da presenteada (o seu caráter é foneticamente 
semelhante ao da felicidade - fu). A ladear a deusa, lêem-se ain-
da duas inscrições bordadas que elucidam a situação e que se 
traduzem por: 

(lado direito) “Grande festejo do 81º Aniversário da Madrinha 
Tai Shu Ren (1) Wen (2) Congratulações à Gao Feng (3) Shu Ren (4) 
Yang (5)”; 

(lado esquerdo) “Com as cortesias do irmão jurado (mais novo), 
Tong Zhi (6) na reserva Chen Wen Cheng (7), dos seus filhos: Zhong 
Han, Han Zhang, Ying Pei, Wei e dos seus netos: Jin Shou, Jin Chao, 
Jin Sheng, Jin Lin, Jin Pei”. 

(1) Título, Mãe do Oficial do grau III (Existiam 9 graus na hierar-
quia dos Mandarins Oficiais, sendo o I, o mais alto) (2) Nome de 
família (3) Concessão imperial (4) Título, esposa do Oficial de grau 
III (5) Nome de família (6) Títulos dos Oficiais (grau IV) (7) Nome.

A existência de várias fénixes na colcha alude à condição fe-
minina da presenteada (são o símbolo da imperatriz) e à alegria, 
justiça e paz que estão relacionadas com a presença desta cria-
tura sobrenatural que só aparece em tempos de paz e de um 
reinado justo. As duas fénixes com um rolo no bico, deverão sim-
bolizar o gosto pela pintura, poesia e caligrafia, logo a erudição 
da presenteada. O dragão do topo da composição remete para 
a condição social da família; o facto de ter quatro garras indica 
que são nobres (5 garras é de uso exclusivo do imperador e três 
dos não nobres). Pelas inscrições podemos verificar que se trata 
de uma família de mandarins (oficiais da corte), de grau III (numa 
escala de 9), uma honra muito elevada. 

A faixa que delimita o campo central, é decorada por peónias, 
a rainha das flores e emblema de riqueza e distinção, alternando 
com o caráter Shou - longevidade - em forma de selo circular, no 
topo superior, alinham-se três figuras masculinas – os Imortais Fu 
Xing, Shou Xing e Lu Xing (da esquerda para a direita), representan-
do a Tríade da Felicidade, Longevidade e Riqueza sendo portanto 
uma iconografia adequada à colcha. Os imortais são independentes 
das religiões sendo venerados como deuses do lar desde o Palácio 
Imperial ao mais humilde dos lares. fu Xing (o caráter Fu significa 
boa sorte, bênçãos e felicidade) foi governador de um imperador 
que gostava muito de anões tendo ordenado que viessem todos 
para perto dele. Fu, sabendo da sua tristeza por estarem longe das 



famílias, convenceu o imperador a acabar com a prática ganhando 
para si a imortalidade. É representado como um oficial de corte com 
o característico ‘chapéu de asas’ e um ceptro em forma de ‘cabeça 
de ruyi’. Representa a felicidade aliada à sorte. shou Xing é o mais 
popular dos três, nasceu com nove anos e uma enorme cabeça. Ao 
encontrar a estrela do Polo Norte – que dita os nascimentos - e a do 
Polo Sul – que dita a hora da morte -, Lu partilhou com elas a sua 
comida tendo recebido a imortalidade. É representado velho, com 
uma grande cabeça, segurando o pêssego da imortalidade e com 
um cajado feito de madeira de pessegueiro, sendo sempre acom-
panhado de morcegos, veados, e grous, que aludem às ideias de 
longevidade e imortalidade. Lu Xing (o caráter Lu significa salário de 
oficial feudal) nasceu pobre tendo ido trabalhar para a corte num 
cargo menor. Tendo estudado e trabalhado arduamente, conseguiu 
ser oficial de corte, um posto reservado a poucos. É representado 
com um bebé rapaz ao colo aludindo a outra das riquezas e prospe-
ridade para os chineses; a descendência que garante o cuidado na 
velhice e a continuidade da família. 

A ladear a deusa He Xiangu dispõem-se verticalmente, entre 
enrolamentos de nuvens estilizadas, quatro figuras de cada lado, 
representando os Oito Imortais Taoistas (pa hsien) acompanha-
dos dos seus atributos. As suas mágicas vidas no caminho para 
a imortalidade são contadas no famoso livro Lieh Hsien Chuan da 
autoria de Liu Hsiang (I a.C.). 

(à direita, de cima para baixo) 
Zhongli Quan - Viveu na dinastia Han (206 a.C.-220) tendo 

sido um grande general, na sequência de uma derrota contra 
os Tibetanos, Quan refugiou-se nas montanhas onde encontrou 
um velho que lhe concedeu a imortalidade e o segredo da pro-
dução do elixir da vida sendo por isso o mais importante dos 
oito imortais. Representa-se com a barriga gorda nua, semi care-
ca com o cabelo enrolado em dois rolos e segurando um leque 
com o qual ressuscitava os mortos. É patrono dos guerreiros.

Cao guojiu - A tradição diz que era o irmão mais novo de 
uma rainha da dinastia Song, saturado da vida palaciana decidiu 
correr o mundo tendo levado uma moeda com a inscrição: ‘O 
imperador deseja que o seu cunhado seja tratado como se es-
tivesse acompanhado por Sua Majestade’. Um dia, Lu Dongbin, 
mostrou-lhe a incorrecção de se apoiar na carta do cunhado e 
ele deitou a moeda fora em troca dos favores imortais. É repre-
sentado barbado, em traje de corte, usando uma boina e com 
um par de castanholas na mão. É patrono dos atores. 

han Xiangzi - É o mais novo de todos e era sobrinho neto 
do grande letrado budista Han Yu da dinastia Tang. Rebelde, re-
cusava-se a estudar apesar dos pedidos do seu tio. Detentor dos 
segredos da natureza, era capaz de fazer crescer flores como por 
milagre tocando com a sua flauta mágica. A sua existência mortal 
acabou ao cair de um pessegueiro tornando-se então um imortal. 
É representado com uma flauta de bambu. É patrono dos músicos. 

Lan Caihe - Tanto se vestia de homem como de mulher, no 
verão usava roupa pesada e no inverno deitava-se nu na neve mas 
permaneceu jovem toda a vida. Transportava um cesto com flores 
e frutos mágicos associados à ideia de longevidade como o cogu-
melo lingzhi, rebentos de bambu e de pinheiro, flores de ameixeira 
e crisântemos. Esmolava atando o dinheiro que recebia a um fio 
que arrastava atrás de si oferecendo-o aos pobres. Estando numa 
taberna, ouviu-se uma música e ascendeu ao céu montando um 
grou. Os seus símbolos são o cesto de flores e vestes de homem 
ou mulher, por vezes é representado descalço pois deixou cair um 
sapato quando ascendeu ao céu ou com umas compridas casta-
nholas e o fio com que esmolava. É patrono dos jardineiros 

(à esquerda, de cima para baixo) 
Lu dongbin - Viveu na dinastia Tang (618-906), falhou duas 

vezes os exames imperiais e aos 64 anos, com a ajuda de Han 
Zhongli atingiu a imortalidade. Depois de ter resistido a dez ten-
tações, foi-lhe oferecida uma espada chamada yin yang que lhe 
conferia o dom da invisibilidade, com a qual fabricava o elixir da 
imortalidade e com que atravessou a terra onde permaneceu 
400 anos. Fundou a escola de alquimia Flor Dourada, muito po-
pular na China Tang. É representado como um letrado com o ca-
racterístico chapéu de 3 bicos e uma espada às costas. É patrono 
dos alquimistas, dos letrados e dos barbeiros.

Zhang guolao – Era um velho eremita que montava uma 
mula branca que percorria milhares de quilómetros diariamen-
te, quando parava para descansar, dobrava a sua montada como 
uma folha de papel e escondia-a num cesto. Quando queria con-
tinuar a jornada, assoprava ou espalhava um pouco de água no 
cesto e o animal aparecia. Era um mestre da magia e da adivi-
nhação. O seu atributo é um tambor tubular de bambu coberto 
com pele de peixe – tambor de peixe - e as baquetas para nele 
tocar, o som indica o começo de uma nova vida, como tal, trazia 
felicidade aos jovens casais. É patrono dos idosos e dos artistas 
e calígrafos.

Li Tieguai – O seu nome significa ‘muleta de ferro’, viveu na 
dinastia Tang (618-906) e adquiriu a imortalidade com o próprio 
Lao Tse (filósofo Taoista). Como era um padre taoista fazia muitas 
viagens espirituais deixando o seu corpo alto e bonito na terra 
a cargo de um dos seus discípulos. Certa vez, tendo demorado 
para regressar, o discípulo queimou o seu corpo, pelo que teve 
que entrar no de um mendigo coxo acabado de morrer conti-
nuando assim o seu caminho para a imortalidade apoiando-se 
numa muleta que era de bambu e se transformou em ferro. Fazia 
pílulas da imortalidade numa cabaça para salvar as pessoas. É 
representado como um velho mendigo feio, coxo e andrajoso 
apoiado numa muleta e segurando uma cabaça de onde saem 
vapores. É o patrono dos médicos e dos mendigos.

he Xiangu - A única mulher, viveu na dinastia Tang, nasceu 
com seis cabelos dourados. Quando os pais morreram refugiou-
-se nas montanhas e deixou de comer até adquirir a bênção da 
imortalidade. Sabia predizer o destino. É representada seguran-
do uma flor de lótus, símbolo também do Budismo, numa alusão 
à sua libertação do mundo terreno em relação ao espiritual. É 
patrona das donas de casa. 


