
1 -  GOMIL  
China, Dinastia Ming, Reinado Zhengde (1506-1521) 
Fornos de Jingdezhen, província de Jiangxi 
Porcelana China de exportação 
c. 1519-1521

Este gomil (hu’ping) é um dos principais exemplares pertencente a um restrito núcleo de por-
celana da China chamado ‘primeiras encomendas’; peças  encomendadas nos primeiros anos 
após a chegada dos Portugueses à  China cuja forma e decoração chinesas convivem com 
simbologia real e nobre portuguesa - na maior parte das vezes mal interpretada pelos pinto-
res chineses devido às diferenças culturais. Pela sua datação e pela simbologia real, este im-
portante gomil é um marco na história do comércio da porcelana da China com o Ocidente. 

O gomil, cujo nome significa “jarro de boca estreita”, é um objecto destinado às bebidas de 
infusão sendo a sua tipologia inspirada em modelos de peças metálicas persas e utilizada 
na China desde a Dinastia Yuan (1279-1368).

A decoração, a azul cobalto sob o vidrado ligeiramente azulado, é uma fusão de elemen-
tos decorativos chineses e portugueses aliados a uma tipologia típica do mercado islâmi-
co denunciando a fusão de culturas.  A pintura a azul varia com o correr do pincel, criando 
zonas mais carregadas e zonas mais aguadas. Executado no torno, o corpo foi torneado 
em duas partes cuja junção é perceptível a meio do bojo. 
Em argila branca e espessa, o gomil é formado por um bojo periforme assente em pé alto 
oco e colo cilíndrico alongado decorado na base com faixa de cabeças de ruyi e a meio 
com uma banda de chamas ondulantes, a borda, de seção lisa, apresenta faixa de gregas. 
O bico em ‘S’ alongado parte do bojo sendo ligado ao colo por uma ponte, sendo as duas 
extremidades decoradas com cabeças de dragão moldadas em relevo, lembrando traba-
lhos de ourivesaria. A asa, algo rígida, parte do colo terminando no bojo numa original 
cauda de peixe bipartida, no topo molda-se um orifício que serviria para a suspensão (por 
corrente de metal) de uma tampa em cerâmica (desaparecida).

O bojo, decorado na base  com painéis de folhas lótus simplificados, apresenta nas duas 
faces, inscrita em medalhão circular, o único motivo decorativo português; uma esfera 
armilar com pé e base, atravessada por uma faixa com inscrições. Este motivo decorativo  
era o emblema do rei D. Manuel I (1469-1521), pelo que a sua presença indica que o des-
tinatário da peça seria o monarca. 
O pintor chinês, que teria como modelo uma gravura ou um Livro de Horas levados pela 
tripulação das caravelas, encontrou algumas dificuldades na sua compreensão, nomeada-
mente nas inscrições mal grafadas da faixa da esfera armilar onde deveria figurar o mote 
de D. Manuel I: “IN DEO SPERO” (Espera em Deus). Segundo outras interpretações - talvez 
mais pertinentes se atentarmos aos elementos constantes da faixa em nada aparentados 
com letras -, na faixa poderiam figuram os símbolos do zodíaco ou mesmo as suas iniciais, 
conforme também se verifica em exemplos das divisas de D. Manuel I em iluminuras da 
Leitura Nova e nas Ordenações Manuelinas.
Na base inscreve-se a marca do reinado Xuande (1426-1435) em quatro carateres: da Ming 
Xuande nian zhi (feito no período Xuande da grande dinastia Ming). Sendo a peça do rei-
nado Zhengde, a marca revela-se apócrifa, denunciando um uso em voga no século XVI, 
dos oleiros marcarem as peças com marcas de reinados anteriores, reconhecidos pela qua-
lidade da porcelana. 



2 -  TAÇA  
China, Dinastia Ming, reinado Jiajing (1522-1550) 
Fornos de Jingdezhen, província de Jiangxi 
Porcelana China de Exportação 
c. 1522-1550

Taça de fina porcelana branca decorada a azul cobalto sob o vidrado. A taça, de propor-
ções assimétricas, tem paredes altas arredondadas que formam no bordo um lábio salien-
te. Assenta sobre frete circular curto. 
A decoração, algo confusa sem qualquer comunicação entre os elementos,  apresenta no 
interior aba lisa e no fundo, delimitado por dois círculos, um medalhão centrado repre-
sentando um leão budista a jogar com uma bola de brocado e fitas ondulantes. No bordo 
interior, encontra-se a toda a volta a inscrição em latim: “AVE MARIA GRACIA PIENA” (Avé 
Maria cheia de graça) copiada com alguma dificuldade.
O tardoz (exterior), delimitado com friso de enrolamentos no topo e cercadura de cabeças 
de ruyi (objecto do culto budista) na base, é decorado com quatro medalhões circulares 
alternados com crisântemos e folhagem que representam: uma paisagem chinesa com 
porco selvagem e pássaro, emblemática portuguesa com a esfera armilar de D. Manuel e 
as armas reais de Portugal em posição invertida (talvez por má interpretação do modelo) 
e simbologia religiosa: o monograma da Companhia de Jesus; IHS (abreviatura da expres-
são latina “Jesus hominum Salvator”, Jesus Salvador dos homens) circundado por coroa de 
espinhos, símbolo que alude à Paixão de Cristo.
A base mostra uma marca do reinado Xuande (apócrifa), em seis caracteres inscrita 
em duplo círculo. 
Peça integrada no grupo das ‘1ªs encomendas’, destacando-se, para além dos motivos de-
corativos portugueses, a inscrição em alfabeto latino. Os exemplares desta dinastia teste-
munham ainda a existência de um comércio clandestino com os mercadores portugueses, 
apesar do corte oficial de relações entre 1522-1552.



3 -  PRATO COVO  
China, Dinastia Ming, reinado Jiajing (1522-1566) 
Fornos de Zhangzhou, Província de Fujian/Guangdong 
Porcelana da China de Exportação 
c. 1520-1540

 
Prato fundo, circular em porcelana branca espessa decorada a azul cobalto sob o vidrado 
leitoso, destinado ao mercado português. Decoração a azul sob o vidrado denunciando, 
a diferença entre as pinturas do interior e do exterior da peça, a execução por duas mãos.
A decoração conjuga elementos decorativos chineses e portugueses;  no interior – chinês 
- a aba é delimitada por frete de elementos em aspa  (x) e por cabeças de ruyi estilizadas  
unidas por um duplo círculo que delimita o fundo, este é totalmente preenchido por  duas 
grandes fénix voando em sentido contrário entre flores de lótus.
A cabeça de ruyi simboliza o cogumelo mágico lingzhi que é associado à longevidade, 
sendo também um símbolo taoista pois é o atributo de um dos Oito Imortais. A fénix, 
enquanto temática decorativa, está associada às ideias de beleza, bondade, prosperida-
de, abundância e paz. Utilizada na China desde as primeiras dinastias, a fénix representa 
também os princípios fundamentais da natureza, o Yin e Yang, ou o princípio masculino e 
feminino, dois pólos opostos da natureza que se completam e dão origem ao equilíbrio. 
No tardoz surgem cinco medalhões com motivos chineses e portugueses alternando com 
nuvens estilizadas; duas reservas circulares com uma paisagem com um porco e uma ave 
de simbologia desconhecida, duas esferas armilares atravessadas por inscrições ilegível 
(suscitando novamente a hipótese de uma representação dos símbolos zodíacos ou da 
divisa de D. Manuel I) e uma representação muito deficiente das armas reais de Portugal 
em posição invertida. 
Frete baixo com duplo círculo azul, sem vidrado na base.
Os erros de reconhecimento e interpretação presentes nas esferas armilares e no brasão 
demonstram a dificuldade dos artistas chineses em interpretar a fonte do desenho mas, 
por outro lado, contribuem para a valorização destes objetos já que são testemunhos da 
relação inicial entre duas civilizações distantes e distintas. 



4 -  PRATO COVO 
China, Dinastia Ming, reinado Jiajing (1522-1566) 
Fornos de Zhangzhou, Província de Fujian/Guangdong 
Porcelana da China de Exportação 
c. 1522-1550

Prato destinado ao mercado português executado numa porcelana branca, espessa, re-
vestida com um vidrado leitoso e decorado a azul cobalto sob o vidrado.
A decoração da caldeira (interior) apresenta sobre o fundo abaulado um grande meda-
lhão circular composto por painéis de lótus que rodeiam uma magnólia, símbolo da bele-
za feminina. O fundo é destacado e separado do covo por um filamento em azul decorado 
pontualmente, de um lado e do outro, com estilizados de cabeças de ruyi. A cercadura 
decora-se com motivos decorativos em aspa semeados de pontilhados. 
No exterior, o tardoz apresenta a mesma gramática decorativa do exemplar nº 3, surgindo 
cinco medalhões alternados com nuvens estilizadas e decorados, dois com as armas reais 
de Portugal - mal interpretadas e em posição invertida -, dois com a esfera armilar - nova-
mente com caracteres ilegíveis - e um com um porco selvagem e um pássaro sobre um 
fundo de paisagem. 
Frete baixo com duplo círculo azul, sem vidrado na base e com presença de areias devido 
ao fundo dos fornos.
Verificam-se novamente  que os motivos decorativos portugueses foram mal interpreta-
dos, porém, mais tarde, assiste-se a um refinamento dos artesãos à medida que se foi vul-
garizando o léxico decorativo ocidental e se foi dando o aprofundando das relações entre 
as duas civilizações. 



5 -  GOMIL  
China, Dinastia Ming, Reinado Jiajing (1522-1566) 
Porcelana, China de exportação e metal 
c. 1550-1566

O gomil é uma tipologia frequente no século XVI chinês, porém, as formas deste exemplar 
são claramente destinadas ao mercado islâmico pelo que a decoração para o mercado 
português fala do hibridismo da situação. 
A peça, cuidadosamente moldada numa porcelana branca e fina difere do exemplar nº1 
por terminar o colo em bolbo de inspiração islâmica, pelo bico menos encurvado, pela 
ponte (quebrada) em ‘s’ e em posição mais oblíqua, pela terminação da asa mais isenta do 
corpo do colo, pelo pé mais baixo e pelas guarnições metálicas no bico e tampa. 
A decoração a azul carregado combina motivos chineses, portugueses e islâmicos. No 
bojo periforme, um grande medalhão lobulado de inspiração islâmica contém um brasão 
de armas atribuído à família Peixoto  (apesar da difícil identificação), composto por escu-
do peninsular com ponta de bico enxaquetado encimado por elmo de grades e paqui-
fe, sendo atribuída a sua encomenda ao fidalgo António Peixoto, navegador e mercador 
português que terá chegado ao Japão em 1543. A falta de cor e a interpretação livre do 
desenho do brasão que transformou o elmo numa espécie de barrete e o paquife em farta 
folhagem, dificultam a sua identificação.
As pequenas chamas que decoram o bico, os painéis de lótus muito simplificados sobre o 
pé e as folhas alongadas que decoram em orientação alternada a forma bolbosa do garga-
lo são de inspiração chinesa. O pequeno painel decorativo do gargalo e os elementos em 
triângulo decorados com preenchida decoração de cariz geométrico, lembram pendentes 
têxteis islâmicos. 
Frete baixo com duplo círculo azul, sem vidrado na base que apresenta no interior a mar-
ca ou o ‘nien hao’ do reinado Jiajing (período verdadeiro), em seis caracteres inscritos em 
duplo círculo azul.
À imagem deste exemplar,  a partir do século XVI assiste-se ao envio sistemático para a 
China de gravuras que serviam de modelos à decoração de peças de porcelana procurada, 
não só pela casa real mas igualmente pelas famílias nobres e mercadores abastados que 
assim dão origem a uma procura na Europa que virá a crescer para enormes proporções 
com o passar do tempo.  



6 -  GARRAFA  
China, Período de Transição (1620-1640) 
Porcelana, China de Exportação 
1620-1683

Garrafa com base de seção quadrada, quatro paredes rectangulares, ombros arredonda-
dos terminando num pequeno gargalo cilíndrico pintado com riscas a imitar uma rosca 
(falta a tampa).
Executada numa porcelana espessa, e destinada a bebidas alcoólicas, a sua forma re-
mete para a imitação de garrafas japonesas de saqué em laca ou para formas europeias 
em vidro e grés, desenhadas para serem armazenadas em caixas de modo a facilitar o 
transporte, nomeadamente em barcos. 
O corpo da peça é profusamente decorado a azul sob o vidrado cujas nuances formuladas 
pela quantidade de tinta aplicada dão expressão à pintura num jogo de claros e escuros. 
Três das quatro faces da garrafa são decoradas com um rochedo na base de onde crescem 
ramos de flores de cerejeira, símbolo da beleza feminina, sendo que a quarta face retoma 
um tema muito divulgado no século XVII; a peónia arborescente junto a um rochedo, sím-
bolo de riqueza, longevidade e bem-estar. Os ombros são decorados com quatro cartelas 
contendo uma peónia em fundo carregado de suásticas.
No registo superior de cada parede, surge pintado o brasão de armas da família portu-
guesa Vilas Boas e Farias ou Vaz, atribuindo-se a encomenda ao fidalgo Cavaleiro da Casa 
Real, Álvaro Vilas Boas. O brasão desenvolve-se com escudo largo, terciado,  encimado 
por timbre de uma águia estendida rodeada por paquife transformado em enrolamentos 
vegetalistas, numa interpretação manifestamente errónea.
Esta peça confirma o gosto também da nobreza em ornar peças com as suas armas, mar-
cando um status social, mais tarde, serviços de mesa inteiros virão a ser encomendados.
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A carreira da Índia, uma das mais longas e duras de todas as rotas marítimas compreendia 
sempre a presença a bordo de agentes do Clero, não só com o objectivo de evangelizar os 
novos mundos descobertos, mas também e não menos importante, para alimentar o es-
tado de espírito da tripulação, do qual dependia o êxito da viagem. As Ordens Religiosas 
seguiram os marinheiros tendo-se estabelecido desde cedo no Oriente português. 
No âmbito religioso a Europa do século XVI atravessava um período conturbado, tendo a 
Reforma Protestante levado a Igreja Católica a rever a sua política, resultando a partir do 
Concílio de Trento (1545/1563), em novas estratégias, das quais se destaca o novo papel 
da imagem religiosa agora carregada de uma missão evangélica. Assiste-se assim a uma 
profusão de imagens cristãs, veiculadas por toda a Cristandade através de estampas que 
vão inspirar inúmeras obras de arte. 
O conjunto de chávena e prato aqui exposto falam-nos dessa realidade através de uma 
curiosa interpretação da gramática decorativa católica, habitando uma realidade plástica 
chinesa.

CHÁVENA E PRATO
Dinastia Qing, Reinado Kangxi (1662-1722)

Conjunto de chávena de chá sem asa (ao costume chinês) e frete alto e prato em porcela-
na branca fina decorado a azul cobalto sob o vidrado. 
O tardoz da chávena e o prato estão decorados com uma cena da Paixão de Cristo; a Cru-
cificação. Sobre o monte Gólgota ergue-se uma cruz com Cristo crucificado representado 
com o corpo preenchido por uma sucessão de finos traços, muito magro, rapado no cimo 
da cabeça mas com cabelo comprido solto e envergando o cendal, ladeado por duas figu-
ras em pé – provavelmente S. João Batista (à esquerda) e a Virgem (à direita). 
A cruz formada por original tracejado e quadriculado nos mesmos traços finos, está en-
cimada por tabela com as caraterísticas iniciais: INRI (Iesus Nazarenus Rex Ioderum, Jesus 
de Nazaré, Rei dos Judeus).
O diálogo formal e decorativo resultante da miscigenação cultural leva a curiosas inter-
pretações como se pode verificar na representação dos  olhos oblíquos dos personagens 
que ladeiam a cruz e nas longas vestes envergadas, que em vez da representação canó-
nica de túnica e manto, se assemelham mais a quimonos. A hesitante mão do desenho 
revela o incómodo da interpretação da gravura contrastando com a perfeição e seguran-
ça da cercadura em espinhados que se repete na chávena e no prato.
Este motivo decorativo pode ter sido inspirado numa gravura proveniente da Europa, 
levanta-se ainda a hipótese de se tratar de uma peça feita para a comunidade cristã 
japonesa refugiada em Macau após a expulsão dos missionários do Japão em meados 
do século XVII, já que as vestes e penteados dos personagens lembram os samurais 
(cabelo puxado atrás num mono no alto da cabeça).         

Nota:
A documentação exposta na vitrina compõe-se de originais de faturas das peças de por-
celana chinesa adquiridas por Medeiros e Almeida, expostas nesta sala. 
Destaca-se uma publicação de Luís Keil: “Jorge Álvares O Primeiro Português Que Foi á China 
– (1513)”, dada à estampa em 1933. 


