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“TV ENCONTRO DE MUSEUS DE PAISES
E COMUNIDADES DE LINGUA PORTUGUESA”

Senhor Governador de Macau, Exceléncia,

Senhora Presidente da Direccéo do

ICOM,

Senhora Presidente da Assembleia Geral do
Minhas Senhoras e Meus Senhores.

ICOM,

Macau, “Cidade de Cultura, porta aberta para a China’, que constitui

hoje um territério exemplo unico no mundo e particularmente na drea
geografica onde esta inserido, pelo patriménio humano, material e
arquitecténico que possui, pelo espaco intercultural que é, e pela sua identidade e singularidades préprias, da as boas indas a todos vds participantes
neste “IV Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua

Portuguesa do Conselho Internacional dos Museus (ICOM)”, 0 qual para
além de tudo e pelos paises irmaos de lingua aqui representados é um
testemunho vivo de uma grande familia que é a cultura portuguesa.

A escolha de Macau para a realizagéio desde encontro mais uma vez vem
materializar e objectivar o que este territorio foi no passado, o é no presente
€ 0 desejamos seja no futuro — um ponto de encontro de civilizacoes, uma
plataforma de vivéencias interculturais e seculares de comunidades, com
especial relevo para a portuguesa e chinesa, uma plataforma de didlogo.
Estiio pois V. Exas. no local certo e exacto para que bem possam no
desenrolar dos vossos trabalhos, contribuir ainda mais para a consecugéo
dos objectivos da vossa organizacéo internacional, objecivos esses nao sé
relacionados com a actividade e cooperacéo dos Museus, em si, mas
também com a prépria profisséo museal.

Convosco profissionais dos museus, profissinais da nobre e bela arte de
guardar, tratar, classificar e preservar 0 patriménio que pelo seu valor
cultural se torna propriedade da comunidade universal e nao da
individual em particular, Macau, como local de realizacto deste encontro
e pela participacao de seus representantes, por certo, ird também colher
conhecimentos, e informacio que lhe permitam preservar e enriquecer 0 seu
nucleo museolégico com a reabertura e revitalizacaéo do Museu Luts de
Camées e a criagio do Museu da Histéria de Macau, cujos trabalhos se vio
iniciar em breve.
No prosseguir da nossa politica cultural de apoiar e promover iniciativas
que, visando explicita ou implicitamente Macau, se proponham comunicar
experténcia existencial e saber constitutdo e, comungando do espirito de que

os Museus sto geradores de cultura é com 0 maior prazer e satisfagdo que
vos recebemos
“Patriménio

e apoiamos

este vosso Encontro, subordinado ao tema
Oriental dos Museus de Lingua Portuguesa”, até porque,

Macau em si é um museu vivo e activo, tem no seu patriménio cultural e
na sua identidade prépria o seu mais valioso espélio, que hd que enriquecer
e preservar como base e elemento fundamental do seu futuro auténomo e de
confianca.
Promovendo

o conhecimento

e a comunicagéo,

e o respeito pelas

memérias colectivas de que os museus ilustres guardioes, declaro, em nome
de S. Exa. 0 Governador de Macau, aberto este “IV Encontro de Museus
de Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa”.

Macau, aos 28 de Fevereiro de

1994

APRESENTACAO

E com grato prazer que a Comissto Nacional Portuguesa do ICOM

inicia os

trabalhos do IV Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa
em Macau — territério ainda sob administracéo portuguesa o que reforca os lacos
entre os varios paises luséfonos.
O didlogo que nos propomos estabelecer entre os profissionais de Museus
Portugueses e os representantes de Paises de Lingua Portuguesa subordina-se ao tema
“Patriménio Oriental em Museus de Lingua Portuguesa”.
A realizacio deste IV Encontro em Macau sé foi possivel gracas & cooperagéo das
entidades governamentais do Territério, particularmente no empenhamento do Sr.
Governador, do Sr. Secretdrio Adjunto para a Cooperacdo, Turismo e Cultura,
Instituto Cultural de Macau, Camara Municipal das Ilhas, Turismo de Macau,

Museu Maritimo de Macau e as entidades patrocinadoras: Secretaria de Estado da
Cultura, Fundagdéo Calouste Gulbenkian, Comissdo Nacional para os
Descobrimentos Portugueses, Fundagéo Oriente,
Cooperacaio.
A todos 0 nosso mais vivo reconhecimento.

Unesco,

Direccéo

Geral

da

Queremos ainda saudar os representantes de Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e
Mocambique que irdo decerto contribuir para o enriquecimento da discusséo dando-

nos a perspectiva histérica, cultural e museolégica dos seus paises.
Uma palavra especial ao representante de Goa que pela primeira vez toma parte
em encontros desta natureza e que esperamos seja 0 inicio de um trabalho em comum.
Lamentamos que Séio Tomé e Principe e o Brasil nao estejam presentes neste Encontro,

apesar dos esforcos desenvolvidos pelo ICOM Portugal nesse sentido.
As entidades oficiais do territério de Macau e aos diversos patrocinadores dirijo os
nossos mais sinceros agradecimentos pelo caloroso acolhimento que nos dispensaram.

Isabel Silveira Godinho
Presidente da Comissao Nacional Portuguesa do ICOM
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BREVE HISTORIAL DOS ENCONTROS

Um caminhar conjunto intercontinental tem-nos aproximado através destes
Encontros — a nés, conservadores de Museus, técnicos de restauro, monitores, historadores, antropologos, cientistas que nos ocupamos em conservar e transmitir o legado
material das nossas culturas.
O patriménio mével de feigéo portuguesa é 0 ponto de contacto, a raiz mais ou

menos profunda que nos atrai — uma cultura quase milendria que se foi modelando,
de porto em porto, com as culturas locais atlanticas, indicas ou pactficas.
A defesa destes valores ancestrais estd agora nas nossas maos; compete a cada um

de nés, como cidadaos, nao sé a Portugal mas a quantos paises caminharam connosco
na histéria, encontrar meios e métodos para a sua correcta afirmagdo.
Nao se trata apenas de salvaguardar o espolio de ratz portuguesa em territério

proprio ou alheio; em sentido geogréfico inverso interessa 0 que da “torna - viagem”
foi produzido por encomenda pelos naturais e de um modo mais alargado as expressbes
plasticas e técnicas onde quer que se tenha existido ou exista lusofonia.
As comunicagoes que tém vindo a ser publicadas destes Encontros se, por um lado
suscitam interesse por dreas esquecidas ou desmistificam sensibilidades, por outro
evidenciam as potencialidades dos profissionais que neles participaram, contribuindo

para uma crescente afirmagao.
A disponibilizacdo de material diddctico como foi 0 da exposicéo “Museus
Portugueses” oferecido ao Museu de Bissau e 0 empenhamento em obter a oficializacao
de Comissoes Nacionais para os Paises Africanos no forum internacional do ICOM

sao gestos significativos de solidariedade “‘museoldgica”.
Também fruto dos Encontros foi o conhecimento de situagoes dispares que
necessitam de atengéo especial (como a dos inventdrios incipientes, a fragilidade da
conservacaéo
ignordncia).

e seguranca,

a falta

de protagonismos por

desconhecimento

ou

Julgo, por estes motivos, chegado 0 momento para iniciarmos nova fase, a de uma
actuacdo concreta que conduza a maior motivacao das tutelas e das comunidades
lusofonas para a preservagao do seu patriménio mével, de Lisboa a Macau, com escala
a)

em

todo

o nosso

imagindrio

histbrico,

sabendo

responder de modo

adequado

as

espectativas, promovendo e fomentando um verdadeiro didlogo na sociedade contem-

pordnea com o destaque que lhe é devido. Nao é uma questdo de sobrevivéncia de
antigos colonizadores, nem uma tdbua de salvacdo para um Pais agora confinado
a uma estratégia periférica de rectaguarda europeia é antes dar voz a um patriménio conjunto, de dmbito mundial, perturbador pela auddcia com que foi conseguido.

Natalia Correia Guedes
Presidente da Assembleia Geral

PANORAMA DOS MUSEUS ANGOLANOS

OSCAR GUIMARAES
Centro Nacional de Museologia de Angola

Que me seja permitido, em primeiro lugar, agradecer 4 Comissao Portuguesa
do ICOM a oportunidade que nos concedeu para este encontro, e as autoridades
de Macau, a hospitalidade com que temos sido agraciados desde a nossa chegada.
Que me seja também permitido, nesta presenga de um representante de
Angola no encontro de Museus de Paises de Expressao Portuguesa desviar-me um
pouco do tema central, e numa breve descrigao tentar dar-vos uma panoramica
dos museus e da Museologia em Angola.

Tem-se discutido muito, nos ultimos tempos a tematica “que Museus”. Em
Africa sob os auspicios do ICOM

discutiu-se a temdtica “Que Museus

para

Africa”. Tomando estas tematicas como base, podemos colocar a seguinte
questao: “que museus e que Museologia num Pais em Guerra?”
Quando em 1975 Angola ascendeu a Independéncia, havia apenas um Museu
publico, o “Museu de Angola’, pluridisciplinar, cujo acervo ia da etnografia a

pintura, e que continha inclusivé, o Arquivo Histérico de Angola. Para além do
Museu de Angola, financiado pelo Estado, havia

o Museu do Dundo,

também

pluridisciplinar, museu privado, pertenca da entao Companhia dos Diamantes
de Angola.

Para além destes dois museus havia algumas pequenas coleccdes, as mais
variadas, e regra geral ao cuidado das Camaras Municipais.
Depois da independéncia de Angola pretendeu-se estabelecer e desenvolver
uma nova nogao de Museu e incrementar o trabalho da Museologia. A nivel de

estruturas, surgiu o Departamento de Museus que deu origem ao actual Centro
Nacional de Museologia.
O Departamento de Museus, animado de um enorme entusiasmo e de um

grande voluntarismo

meteu

maos

a obra e num

transformou-se a panoramica museoldégica de Angola.
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curto

espaco

de tempo

Criaram-se novos Museus, surgiram os Museus Nacionais e regionais para
além dos Museus especiais.
Porém, o entusiasmo e o voluntarismo nao permitiram que se analisassem

com profundidade a situagao do Pais real na perspectiva da museologia: a falta de
quadros para o seu cabal funcionamento, quer para a Investigagao quer para a
Museologia, a falta de infra-estruturas, o fraco financiamento.

E, assim, é que passados alguns anos grande parte dos Museus se limitavam
sé a abrir as portas, e durante anos as exposicdes mantinham-se as mesmas e nao

havia qualquer tipo e actividade especial, e, a Comissao Nacional do ICOM que
durante algum tempo funcionou apenas com o

seu Presidente, acabou.

S6é a partir de 1989, com o surgimento do Instituto Nacional do Patriménio
Cultural e do Centro Nacional de Museologia, se comegaram a dar os passos no
sentido de se transformar a museologia. Tarefa nada facil, j4 que alguns vicios se

haviam implantado no espirito das pessoas.
Mudaram-se Directores, admitiu-se novo pessoal, e acima de tudo, iniciaram-se, embora timidamente, os contactos com instituig6es estrangeiras, quer no

dominio das relagées bilaterais, como no da formacao.
Gragas a esse esforgo, para além dos Museus Nacionais e Regionais, passou a
haver

Museus

em

quase

todas

as

Provincias

e,

ali

onde

nao

existiam,

encontravamos Nticleos Museoldgicos, embriao dos futuros Museus. O objectivo
primeiro era que em cada Provincia, houvesse pelo menos, um Museu, na Capital
Provincial. Em

algumas Provincias, estavam ja criadas as condi¢ges para que o

Museu se estendesse a alguns Municipios.

Era este, em tragos gerais, o estado em que se encontrava o museologia em
Angola, podemos dizer, em franco desenvolvimento e progresso, quando, a partir

de Novembro de 1992 recomecgou em Angola a guerra civil.

A guerra, como de todos é sabido, atinge os mais variados aspectos da vida-social. E os Museus e a Museologia nao constituem excepgao. Se por causa da
guerra podemos adivinhar neste momento a perda de muitos artefactos que, uma

vez recolhidas e estudadas constituiriam valioso material museoldgico, nao
podemos deixar de lamentar a destruigao dos Museus do Huambo e do Bié bem
como dos respectivos acervos. Preocupa-nos o acervo dos Museus do Uige, Soyo
e Mbanze Congo, que se encontram no teatro da guerra e dos quais nao
possuimos nenhuma informagao.

Porém, nao é nossa inteng4o permanecer de bracos cruzados. Os projectos sao
varios, e o desejo de melhorar e desenvolver acc6es é grande.
E nesta perspectiva que temos programado para iniciar a 18 de Maio, Dia
Internacional da Museologia, o “I Encontro dos Museus de Angola’.

Neste encontro, discutir-se-4o alguns temas que se nos afiguram bastante
importantes, tais como classificacéo dos Museus, regulamentos, seguranga,

quadro

organico,

financiamento,

etc,

etc...

Pensamos

que,

desse

encontro

nascerao ideias e principios que poderao dar 4 Museologia em Angola uma nova
perspectiva,

e permitirao

promover

o seu desenvolvimento,

mesmo

no dificil

perfodo sdécio econédmico em que se encontra o Pats.

A tematica deste encontro, se bem que bastante interessante torna-se bastante
dificil, principalmente para os territérios africanos da costa atlantica.
Com efeito, se até ao séc. XVI a Africa nao passava de um continente desconhecido, cuja finalidade era de facilitar o transito para o Oriente, a partir daquele
século, e até ao séc. XIX, o grande comércio atlantico dominou as atengées e foi

0 suporte e o mobil de toda a actividade.

O comércio de escravos dominou as

atengoes e as ligacées comerciais n4o se estendiam para o Oriente. Dessas regides

do planeta, os navios passavam ao largo dos portos de Africa. As especiarias, os
finos tecidos de seda e as porcelanas nao despertavam interesses as fabricas
instaladas ao longo da costa.
A partir do séc. XIX, os efeitos da Revolucao Industrial fizeram-se sentir, e as
suas necessidades fundamentalmente as matérias primas passaram a ser os
produtos mais procurados. As plantagoes de café, cacau, palmares de algodao e a
mao-de-obra
nascente,

em

abundancia

0 comércio

com

suplantaram,

a Costa

gracas

Oriental.

E,

ao capitalismo,
é claro,

nao

nos

industrial
podemos

esquecer da correlacao de forgas entre as poténcias colonizadoras, nomeadamente

Inglaterra, Franca e Portugal e os seus dominios quer nas duas costas africanas
quer no continente asiatico.

Podemos pois afirmar, com uma grande certeza da nAo existéncia de acervo
oriental nos Museus de Angola.
Permitam-me,
preocupagoes.

A

cooperacéo

uma vez mais solicitar-vos que partilhem comigo

que

se estabelece

entre

paises

algumas

industrializados,

ditos

desenvolvidos e os Pafses nao industrializados, ditos eufemisticamente em vias de

desenvolvimento, tem sido, ao longo dos tempos, baseados fundamentalmente
no fornecimento, por estes tiltimos, de matérias-primas. Aqueles, compradores
de matérias-primas sao concretamente, os grandes controladores de bolsas de
valores e de precos dessas matérias-primas.
Implica isso dizer que controlando os precos das matérias-primas, os Paises
industrializados controlam também o prego do produto acabado, que é vendido
aos Paises fornecedores de matérias-primas.

Em conclusao, a cooperacao que se estabelece entre os Paises industrializados
e os nao industrializados nos diferentes nifveis, longe de aproximar os povos cria

entre eles um fosso que se alarga cada vez mais.
Quando

em todo 0 mundo, e cada vez mais a discussa0 e 0 didlogo tomar o

lugar da confrontagao; quando a solugio dos conflitos regionais ¢ locais surge
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como preocupagao colectiva dos Estados, 0 aprofundamento da colaboragao em
dreas que tém a ver com a identificagao e coesao social de cada povo, como sao a
Cultura e a Ciéncia, é sem dtivida um factor promotor de estabilidade e ponto
de reencontro entre os homens.
A Cooperagao

que se estabelece,

nas. 4reas da Ciéncia e da Cultura,

pode

constituir uma das mais interessantes e imediatas formas de aproximacao entre os
respectivos povos. A Cooperacao Cientifica, a Ciéncia e a Cultura podem,
respeitando a natural diversidade de culturas, ser um mdbil e um instrumento

privilegiado de aproximagao dos povos e das nagoes.
Realizou-se em Luanda de 26 a 27 de Janeiro do corrente ano a III Mesa

Redonda

Afro-Luso-Brasileira

sobre

a Comunidade

dos

Paises

de Lingua

Portuguesa.

Realizamos agora esta actividade que é, também e seguramente, um bom
exemplo de cooperac’o multilateral que importa reforgar para futuras acgOes

conjuntas, tornando-se necessdrio dar-lhes continuidade e uma estrutura sdlida,
por forma a permitir nao sé uma frutifera troca de ideias e experiéncias mas a
obtengao de resultados palpaveis.

Importa prever publicagdes em Lingua Portuguesa que circulem entre os
diversos Paises de Lingua Portuguesa e de um esforgo de formagao de quadros
nesta area de estudo e da ciéncia, para a qual existem muito poucos, a fim de nao
sé darem continuidade ao trabalho ja realizado, mas acima de tudo de
desenvolvé-lo. E, para terminar, porque nao deixar no ar a questao da criacao de

uma Associacao dos Museus dos Pafses de Lingua Portuguesa?

CABO VERDE:
O QUADRO MUSEOLOGICO

EM CABO VERDE

A Metodologia de Formagao do Acervo do Museu Nacional de
Histéria Cultural

NELIDA RODRIGUES
Responsével pelo Departamento de Antropologia e Museus
Instituto Nacional da Cultura de Cabo Verde

Analisar Cabo Verde aos olhos do tema proposto para este Encontro de
Museus,

€ algo um

pouco

dificil para nds, tendo em

conta a nossa realidade

cultural como um todo, e em particular no que diz respeito a museus.
O pattimonio oriental, praticamente inexistente em Cabo Verde pode talvez ser
situado somente no facto do arquipélago ter sido encontrado no caminho do

Oriente pelos navegadores. Ou talvez no facto de alguns dos nossos primeiros
médicos e padres terem sido origindrios destas paragens, da India, ou ainda nas
influéncias deixadas pelos marinheiros dos muitos barcos orientais que ao Porto

Grande de Sao Vicente chegavam, no século passado e nos in{cios deste, e nos
muitos pequenos orientais que por lA deixaram.

Assim, ao falarmos de museus, € se os tomarmos como espagos privilegiados
do conhecimento do homem, nao poderemos esperar ter um testemunho de uma

heranca que praticamente no existe. Nem nos museus existentes (pouquissimos

ainda), nem nos que se encontram em projecto, nem nos que virao no futuro.
Eles sé poderiam espelhar a admirac3o e a curiosidade do Cabo-verdiano em
relacao ao Oriente, deixada provavelmente pela convivéncia com esses elementos
humanos que af chegaram.

Em relagao a um pedago deste vasto Oriente, concretamente este que agora
pisamos, ficou-nos durante muito tempo, entre outras coisas, a reminiscéncia de

que algo mais profundo havia, para além da lingua e cultura portuguesas, aquele
aspecto mais particular e pessoal de um povo, a lingua materna (pelo menos para
nés) surgida na recriagao dos valores introduzidos, o crioulo caboverdiano para

nds e o “papiacgam” para Macau, com projeccao e universos de utilizacao
diferentes nos dois lugares, tendo em conta a realidade prépria de cada um e 0
contexto em que nos inserimos.
evolucao

e o segundo

quase

Mas,

com

desaparecido,

D|

esses aspectos diversos,
algo

permaneceu

que

um

em,

permitiu

a

compreensao, assente numa herancga mais presente e permanente que permite
entretanto a existéncia das nossas diversidades culturais, em fungao do nosso
contexto, da nossa formac4o como povo e das nossas influéncias recebidas e
readaptadas.
Cabo Verde nem tanto Africa, mas nem por isso Europa assume-se
culturalmente como um universo com caracteristicas préprias que lhe permite,
entretanto, como arquipélago caboverdiano-africano no Atlantico de
entrecruzamento de culturas, ir recebendo, adaptando e reinventando elementos
culturais vindos de outros povos e outros grupos.
E isso, é claro, espelhar-se-4 nos nossos museus. Estes comegam a surgir e a
mostrar essa cultura surgida do entrecruzamento de varias outras vivéncias. E o

que nés podemos ver j4 em alguns projectos museoldgicos em curso.
Em relagao a nossa realidade museoldgica,

é uma honra para nds podermos

hoje chegar aqui e dizer-vos que em relag4o ao ultimo encontro de Bissau
pudemos ter alguma evolucgao. Ja podemos falar no primeiro museu
inaugurado

recentemente,

o Museu

das Telecomunicagdes

em

Sao Vicente,

museu de empresa pertencente aos CTT. E j4 podemos falar-vos nas
caracteristicas de alguns acervos formados e outros em organizagao para a
abertura ao publico, no contexto de museus, como é o caso do acervo
histérico e arqueolégico do Museu de Sitio de Cidade Velha (sitio histérico de
exploragao arqueolégica), no acervo histérico-documental do Museu de
Documentos Especiais do Arquivo Histérico Nacional e do acervo
antropoldégico e de Histéria Cultural do Museu Nacional, este ltimo sé 4
espera do prédio com dimensdes adequadas para receber a exposicao das
colecgdes, o que dependerd do financiamento que se possa conseguir.
Ao considerarmos o papel fundamental que o Museu possui na sociedade,
sobretudo no quadro dos nossos paises em crescimento, onde assume uma
importancia relevante no apoio ao desenvolvimento, na informacao, formacao,
educagZo e consciéncia cultural, sentimos o peso da responsabilidade da Area,
sobretudo se tivermos em conta que, de forma geral, nds dos paises africanos que
aqui

estamos,

temos

uma

resposta a dar ao nosso

meio,

nao

sé a nivel técnico

quanto, 0 que as vezes é mais importante, a nivel administrativo e politico, na

definigao de programas nacionais, polfticas nacionais e legislacées. Definir um
programa museolégico ou a filosofia de um museu ou, até antes disso, a tipologia
dos museus, 0 seu acervo e o seu papel social, se se faz um museu do mar, de
antropologia ou de arte primeiro, se é prioritaria a regiao A, B ou G, como

conseguir financiamento para os projectos que realmente consideramos
importantes e prioritarios no programa global, o que muitas vezes nao € 0 que o
financiador

estrangeira.

quer, seja ele o Estado

ou alguma

outra organizacao

nacional

ou

Cabo Verde possui um quadro museoldgico peculiar, pelo facto de nds termos
partido de uma situacao da inexisténcia de museus 0 que aumenta a nossa
responsabilidade como profissionais. Temos que, primeiro, responder a varias
quest6es sobre as implicagées futuras das nossas acg6es. Por exemplo, que tipos
de museus criar, aonde, como, mas antes de tudo isso devemos nos interrogar se

vale a pena criarmos museus, para que servirao e como os manteremos. Para nés

dos arquipélagos, acresce-se ainda a necessidade de respondermos a outras
quest6es mais delicadas como, ao fazer um museu de Histéria, devemos fazer um
museu nacional ou museus regionais nas ilhas? E ao criar um museu das
Telecomunicagées em Sao Vicente, por exemplo, e um de Arte Sacra em Sao
Nicolau, estamos a partir de critérios suficientemente significativos? Nao estamos
a fazer uma classificacao desigual entre as ilhas? Sobretudo se tivermos em conta

a natural disputa de legitimidade e concentrac¢ao de projectos existentes entre os
moradores das diferentes ilhas.
Entre essas quest6es destacamos uma muito delicada que é a de decidir se se
deve criar um

museu

nacional

ou museus

regionais.

Que

estratégia e que

metodologia adoptar? Falemos, portanto das posturas assumidas na definicado da
estratégia de desenvolvimento da drea de museologia em Cabo Verde, onde a
criagao do museu Nacional desempenha um papel fundamental.

MUSEU NACIONAL DE HISTORIA CULTURAL

Ao iniciarmos os trabalhos de desenvolvimento da 4rea museolégica em Cabo
Verde, em meados de 1991, encontramos uma expectativa muito grande no
sentido de, a exemplo de outros lugares, particularmente nos pajses africanos,
criarmos

um

Museu

Nacional

Etnogrdfico.

E

esperava-se

que

isso

fosse

“montado”, é o termo usado, rapidamente, indo-se buscar umas pecas numa
populacao aqui, outra ali, numa casa, numa pessoa, e isso, é claro, devia
acontecer na capital, Cidade da Praia.
No6s comegamos essa metodologia

de trabalho,

num

pais onde

a cultura,

particularmente no que diz respeito A preservacao do patriménio, é atribuicao e
responsabilidade exclusiva do Estado. Comecamos a ver que essa estratégia n3o
era a mais adequada e para isso resolvemos auscultar as sensibilidades a nivel
nacional e local,

o que nos ajudou a ver que a melhor estratégia a adoptar era a

de criacZo sim de um museu nacional, bem organizado e apetrechado técnica e

cientificamente, paralelamente a pequenos museus locais e regionais que pusessem

em evidéncia as especificidades de cada lugar e grupo populacional. Esse museu iria
ser 0 suporte técnico dos pequenos museus locais e regionais, nao sé no que diz

Tespeito ao aspecto material, como e sobretudo no aspecto técnico-humano,

como a formagao de técnicos que pudessem responder As necessidades locais. E
um museu nacional, a nosso ver, sé se justifica se ele puder ser, ao menos em
parte, um espelho e um espaco de andlise dos varios aspectos que constituem a
identidade mais profunda de um povo. Nao se justificava, portanto, sobretudo
em Cabo Verde, que ele se reduzisse a um museu etnogrdfico, mas sim que
pudesse trabalhar a histéria cultural do povo cabo-verdiano como um todo,
incluindo as modificag6des trazidas pelo andar dos anos, pela emigracdo e
migrac6es, sem deixar de entender a sua identidade nacional, nem privilegiando

este ou aquele grupo cultural ou social, nem esta ou aquela ilha.
Infelizmente, uma das bases fundamentais dessa estratégia que é a formagao
de técnicos auxiliares a nivel nacional, sé poderd ser concretizada com a obtengao
de um financiamento, que nao foi possivel até o momento.
Comecamos

assim a concretizar

uma

das partes dessa estratégia, com

o

desenvolvimento do projecto do Museu Nacional de Histéria Cultural, mesmo
sem possuir um espaco para o organizar. Numa das salas no INAC comecamos a

organizar um espaco para formago da reserva técnica, iniciamos o trabalho de
localizagao de objectos culturais de importancia museal, definimos a base
metodolégica de recolha e iniciamos o trabalho de recolha e formacao de
colecgGes.

E importante destacar que, ao iniciar um trabalho do zero e sem referéncia
nenhuma de algum trabalho anterior, e se nos preocupassemos em responder as
ansiedades com a sua concretizacdo, verificadas nas pessoas, corrfamos 0 risco de

o realizar 4 toa e de forma desordenada, 0 que depois nos levaria a um resultado
caético e sem base cientifica. Assim, depois de muita andlise e discussao,
comecamos a procurar informagées para estudo, a nivel da populagao das outras
ilhas que habita a capital, onde fica sediado 0 nosso Instituto.
Descobrimos depois uma fonte também rica em informag6es, que consiste no
material que vem sendo recolhido ha varios anos pelo Departamento de

Tradicdes Orais, pertencente ao mesmo Instituto. Nos locais de recolha dos quais
pouco conhecimento tinhamos, tivemos sempre em conta um aspecto
importante adquirido da antropologia, o de procurar os mais idosos e que moram
h4 mais tempo nesses locais. Contamos também com a experiéncia das camaras

locais que muito nos tém apoiado nas recolhas. Tudo isso para que pudessemos
realizar um trabalho de recolha e formacao de coleccdes com uma metodologia,
objectivos e critérios bem definidos.
Fomentar a colecg4o etno-histérica a partir das particularidades existentes em
cada regio e revitalizar 0 processo de valorizacao e revalorizagao do patriménio

cultural existente no seio da populacao, tem sido alguns dos objectivos basicos
que procuramos atingir na recolha do objecto museoldgico. Nesse processo
preocupamo-nos em nao descontextualizar o objecto, procurando cerca-lo de
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todas as informacdes, do espaco envolvente e da populacao, que possamos
recolher.
A utilizagao de dados sécio-demograficos tem sido um recurso importante na
constitui¢gao da base do quadro contextual, nesse método de trabalho cientifico
que

temos

utilizado.

Os

processos

de fabrico

ainda

em

uso,

a meméria

das

técnicas € usos antigos, a importancia atribuida ao objecto, entre outros, tém sido

algumas das nossas bases de trabalho.
Criar um sistema de documentagao

capaz de responder as necessidades

encontradas de organizacao e facilidade de acesso as informagées recolhidas, foi

ainda uma das prioridades que definimos e procuramos perseguir. Assim, nesse
sistema, a mapificacao, por exemplo, o fichamento e a formulacao de graficos de
todas as informac¢6es conseguidas, segundo critérios definidos, antes, durante e
apés a pesquisa e recolha, tém sido um forte no nosso trabalho.

Enfim,

nao

€ nosso

propésito

metodologia especificas de um

discutir

neste

pais, mas queriamos

momento

questdes

tao somente

de

partilhar

convosco algumas preocupagées da nossa politica de museus, ainda em formacao

tendo em conta que, nos nossos paises, nao nos podemos dar ao luxo de realizar
trabalhos fragmentados, ainda que na maior parte das vezes esse seja o caminho
mais facil. A reflexao, a critica e a partilha de conhecimentos,

preocupacées

e

solug6es, constituem elementos de uma pratica sauddvel que deve nortear as
nossas relacGes.

Macau, 1994
IV Encontro de Museus de Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa

2

O PATRIOTISMO ARTISTICO CRISTAO DE GOA:
Uma Introdugao Histérica para a Dinamica da sua Evolucao

TEOTONIO R. DE SOUZA
Director, Xavier Centre of Historical Research, Goa

O patriménio artistico cristao de Goa nao podia deixar de ser uma expressao
da fé que foi transmitida a uma boa proporcao da populagao goésa pela accao
missiondria dos dominantes

portugueses.

Nao

é esta a ocasiao prépria para

debater os motivos das convers6es ou para determinar se eram forcadas ou
voluntdrias, mas o facto é que o zélo missiondario e a polftica administrativa
cooperaram na promocao do novo culto, ao mesmo tempo que se destruia a arte
religiosa j4 existente. Foi pena que um novo patriménio artistico sé podia ser
citado apdés a destruigao dum outro. Mas é uma situacdo que revela uma

dinamica, ou talvez uma dialéctica das contra-correntes culturais que produziu
uma nova e€ rica s{ntese a que chamamos a arte indo-portuguesa. Pode-se ler num
longo relato dirigido pelo Jesuita Gomes Vaz para os seus colegas de Portugal em
Dezembro de 1567 que foi arrazada uma multidao de pagodes hindus nas
provincias de Bardez e Salcete de Goa. Sé os grandes eram mais de duzentos e
oitenta em Salcete, “alguns deles mui sumptuosos e de obras muito acabadas’. Conta
0 mesmo Jesufta que “crescia tanto mais a necessidade de se destruirem quanto 0
numero dos christéos hia sendo maior”. Descreve a seguir como o capitao de
Rachol foi destruir um dos melhores e mais importantes pagodes em Mardol. Foi
em sua companhia um Irmao Jesuita que se apossou das jdias dos fdolos e mais
ornamentos de prata e se fez um inventdrio dos méveis. Diz o mesmo autor que
os idolos dos templos derribados alguns foram lancados nos rios quando estavam
perto, outros se fundiram para castigais e outras coisas para servico das igrejas
daquellas terras.'
Essas citag6es constituem um testemunho da riqueza artistica religiosa em
Goa pré-portuguesa, ‘e pode-se concluir de mais documentago existente que
1 Documenta Indica, VII, ed. J. Wicki, Roma 1962, pp. 371-405

2],

havia em Goa artistas naturais de grande valor. Escrevia o Jesuita Luis Fréis em
Novembro de 1559 que entre os convertidos daquele ano se contava um
mocadao dos pintores de Goa, “homem a quem faziao grandes avantagens todos
os governadores e viso-rreis passados pera que se fizese christao, por ser ele o que
os tira a todos por natural e que tem cheias, quantas igreyas ha na Yndia, de
retavolos pintados de sua m4o, cousa que parecia estranha magoa ver pimtadas
imagens tao devotas por hum infiel, cego no conhecimento delas.” Celebrou-se
o baptismo do pintor com grande solenidade e com a assisténcia do vicerei que
se fez de padrinho. Baptizaram-se também na mesma ocasiao a esposa e os filhos
do pintor. O filho mais velho chamou-se Teotonio (nenhum ascendente do autor
do presente estudo!). A conversio do mocadao levou muitos outros pintores
hindus para se converterem.?
Como uma medida de favorecer conversdes desfavoreciam-se os que
persistiam no hinduismo, criando dificuldades para ganharem o seu sustento
exercendo livremente as suas profissdes tradicionais de castas. Uma dessas
medidas foi aprovada no 1.° Concilio Provincial da Igreja de Goa. Ordenava o
Concilio em 1567 que “nenhum Christéo mande pintar imagens, nem cousa
alguma pertencente ao culto divino a pintor infiel, nem fazer a ourives,
fundidores, latoeiros infieis, calices, cruzes, castigaes, nem cousa outra alguma
que aja de servir em Igrejas, vista a irreverencia com que os infieis tratao as ditas

cousas”.’ Todavia a intensidade da campanha missiondria com a chegada dos
Jesuitas a Goa, e a necessidade cada vez maior de ornar e prover outros objectos
de culto para os conventos e igrejas que iam crescendo em ntimero, parece ter
tornado quase impossivel a observancia da prohibicdéo. Conclue-se isso da
repeticao da prohibigao no 5.° Concilio em 1606 com introdugao duma mulkta,
mas ao mesmo tempo reduzindo a amplitude da aplicagao: “... sem embargo da
qual [/ei anterior] se pint4o as taes couzas por maos dos gentios, ou em suas casas,
onde nao s4o vistos, ou em os mosteiros dos Religiosos,* encomenda o sagrado

Concilio

aos

Prelados

fagao

inteiramente

cumprir

o dito

Decreto,

e nao

dispensem nelle por intercesséo de pessoa alguma, tirando se nao houver pintor
christao, porem em tal caso os nao pintarao, senao em casas de christaos, e nem
os pintores christaos pintarao imagens dos misterios de nossa sancta fé, nem dos
sanctos, sem darem conta ao Prelado ou a quem tiver suas vezes, sob pena de
cincoenta parddos para o meirinho, e obras pias”.
2 DIIV (Roma 1956), pp. 324-326.
3 Archivo Portuguez-Oriental, IV, ed. J.H. da Cunha Rivara, Nova Goa,

1862, pp. 24-25.

4 Arquivo Histérico de Goa Cédice 2785, Despesas do Convento da Graga, fl. 130-130v: Os Agostinhos
pagaram 9 xerafins a um carpinteiro gentio para fazer o retabulo da Sacristia, mais 170 xerafins para
pintar o retabulo de S. Anna, e 360 xerafins para dourar o mesmo. Isso foi em 1607 e vem a confirmar
o que diz a prohibicao do Concilio.

Esses decretos dos Concilios Provinciais adquiriram também a forca de
legislagao civil a pedido do Pais dos Cristaos.’ Nota-se nesta legislagdo que
abrange também os pintores christaos que se sentia a dificuldade de aceitar
alteragdes nos canones artisticos europeus como suspeitos e contrarios a expresdes
artisticas da fé importada juntamente com a cultura da Europa. Era essa
dificuldade da parte dos Portugueses que forgou os convertidos a adoptarem
nomes ocidentais, e modos de vestir e comer diferentes. Mas julgava-se também
que a seguranga da fé requeria disassociagao dos novamente convertidos das
praticas e simbolos

culturais associados

tradicionalmente

com

o hinduismo.

Fazia-se tudo possivel para isolar os convertidos, mesmo fisicamente dos naoconvertidos. Os mercadores gentios que vinham a Salcete nao eram permitidos
viver continuamente dentro da jurisdi¢gao portuguesa por mais de douz meses, e
ainda durante esse periodo de tempo

eram obrigados a viverem num

bairro

separado. Uma lei de Conde de Linhares, vicerei de Goa, dava poderes aos Padres
da Companhia em Salcete para tomarem medidas para efectuar “esta total
separacao dos gentios”.° Esta obssessao chegava umas vezes a uns limites um tanto

ridiculos. Tratando das bailadeiras ou prostitutas na cidade de Goa, 0 5.°
Concilio Provincial julgou que havia graves inconvenientes em as mulheres
erradas gentias morarem de mistura com as cristas na mesma rua, e decidiu pedir
ao vicerei que ordenasse que as solteiras infidis e fi¢is nao vivessem junto.’
E contava o Jesuita Gaspar Dias numa carta que ele escreveu aos companheiros

em Portugal em Setembro de 1567 referindo-se

a um

grande numero

de

candidatos para baptismo na aldeia de Telaulim em Goa: “Vos certifico,
Charissimos, que j4 me doiado os dedos e maos de os tosquear [corte de xendy ou

guedelha na cabega] e vestir e calgar, scilicet, camiza, gibao, roupeta curta,
ceroulas, capatos, chapeos ou gorras, que jd pareciam gente em que morava o
Espiritu

Santo.’

Para

os

Europeus,

particularmente

os

Portugueses,

o

Cristianismo n4o podia aceitar as express6es culturais nao-Europeias. Quando o
jesuita italiano Roberto de Nobili tentou o contrdrio em Madurai no sul da
India, e fez-se uma sanyasi ou brahmanaswamy, o seu colega portugués
Pe.Gongalo Fernandes acusou-o perante a Inquisicéo de Goa.’ Contrdrio ao
nacionalismo cultural mais desenvolvido nos paises-estados da Europa ocidental,

Os missiondrios das cidades-estados da Italia tinham uma mentalidade mais
5 Archivo Portuguez-Oriental, IV, pp. 214-15;
pp. 114-118, 224-227.

O Livro do “Pai dos Cristaos ed. J. Wicki, Lisboa,

1969,

6 O Livro do “Pai dos Cristéios ed. J. Wicki, Lisboa, 1969, p. 135-8.
7 Archivo Portuguez-Oriental, IV, ed. J.H. da Cunga Rivara, p. 266.

8 DI, VII, p. 301.

:

9 A. Baiao, A Inquisigao de Goa: Correspondéncia dos Inquisidores da India, 1569-1630, Vol. 11, Coimbra,

1930, p. 567, 621-22.
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cosmopolita,

e assim puderam

orientais.

Jesuitas

Os

italianos

adaptar o Cristianismo
Valignano,

Ricci,

Beschi

melhor
séo

as culturas

exemplos

desta

abertura cultural extraordinéria na época dos Descobrimentos e durante os
séculos da expansao colonial em que os missiondrios eram uns instrumentos para

a formacao das identidades coloniais."’ Joao de Brito foi uma excep¢ao em
Madurai, mas da sua contribuig4o para as culturas locais nao ha nada para dizer
como um pioneiro. Se na fase inicial também os missiondrios portugueses se

dedicaram a aprender as linguas locais, isso era antes uma estratégia para
penetracao social, e coincidiu com o periodo em que o controle colonial nao
estava inteiramente assegurado. Alids porque é que os missiondrios em Goa

acabaram os seus esforcos nesse sentido nos meados do século XVII e adoptaram
a nova politica de banir o uso de Konkani em Goa e de forgar os naturais a
aprenderem a lingua portuguésa?"
Pode-se concluir do que fica dito que o complexo de superioridade cultural
nao permitia aos Europeus da época, incluindo os missiondrios, admitir
express6es culturais e religiosas dos naturais como préprias ou dignas para o culto
da religido que eles queriam impér como a tinica revelagao de Deus. Tem que se
afirmar nesse contexto que ainda o santo Francisco Xavier no estava isento de

tais preconceitos culturais, e escrevia com certo alfvio que tinha descoberto
“gente branca” em Japao e China. Valignano que o seguiu como um grande
organizador das miss6es jesuitas no Oriente demonstrou também uma grande
predileccao pelos habitantes de Japao que ele considerava como uma raga mais
digna da religiao cristé, entuanto o Pe. Francisco Cabral, um Portugués e
Superior da missao do Jap4o, n4o partilhava os mesmos sentimentos positivos. O
autor do Oriente Conquistado a Jesus Cristo tentou justificar a atitude de Francisco
Cabral: “E tem a desculpa no génio Portuguez que naturalmente despreza todas estas
nacoes Orientais’’’ Valigano demitiu a Cabral como Superior e recomendava ao
provincial da India que ele devia sempre atender com preferéncia as necessidades
da missao de Japao.'* Valignano considerava os convertidos japoneses como
melhores que os da India, e como explicava ele: “después de chrystianos [os
Japoneses] no hazen ninguna cuenta de sus ydolos, en lo que exceden mucho a
10 Teotonio R. de Souza, “The Christian Missions in the aftermath of Discoveries: Tools for shaping the
colonial other?”, Discoveries, Missionary Expansion and Asian Cultures, ed. Teotonio R. de Souza, New
Delhi, Concept Publishing Company, 1993, pp. 33-44.
11 M. Almeida, “Jesuit Contribution to Indian Languages”, Jesuits in Indian: In Historical Perspective,
ed. Teotonio R. de Souza & Charles J. Borges, Macau: ICM, 1992, pp. 197-202.
12 Francisco de Souza, Oriente Conquistado a Jesus Cristo pelos Padres da Companhia de Jesus da Provincia
de Goa, Porto, 1978, p. 1279.
13 DI XIII, ed. J. Wicki, Roma, 1975, pp. 310 seqs. E o “Summarium Indicum” de 1580.
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los de la India que, aun después de hechos chrystianos, cun mucha dificuldad
pierden la afficién de sus ydolos. Y por esso la chrystianidad de Japon sin
comparacién es la mejor de todas las otras y mas facil de conservar.”"* Sem
realizar Valignano confirmava com esta sua opiniao a riqueza e a profundeza
cultural dos habitantes da India, que nao se deixou inteiramente dominar pela
violéncia cultural e politica do Ocidente. A opiniao muito positiva de Valignano
quanto aos Japoneses provou-se mal fundada como se viu dos acontecimentos
tragicos para a histéria do Cristianismo no Japao."°
Foi precisamente por causa da forte resisténcia cultural da India que resultou
uma sintese artistica que hoje consideramos um patriménio artistico indo-portugués de que os portuguéses podem também sentirem-se orgulhosos.
Comparada com a arte espanhola nas suas antigas coldnias, a arte indo-portuguesa distingue-se mais pela sua forte componente local por razGes que se
podem facilmente deduzir. Demonstra a capacidade asidtica que conseguiu
resistir melhor que os povos das Américas e da Africa as forgas da expansao
colonial. Se nao foi possivel converter mais de 3% dos Asidticos para o
Cristianismo, o patriménio artistico do Cristianismo nao podia deixar de ser
fortemente influenciado pelo vasto oceano das tradigoes artisticas indigenas ao
redor das “ilhotas” cristianizadas. E 0 que se vé nas pegas artisticas que se podem
chamar

realmente

“indo-portuguesas’,

para

as

distinguir

de

muitas

outras

producées artisticas que se usavam para o culto em Goa, mas directamente
importadas da Europa ou produzidas na India pelos artistas Jesuitas ou outros
Europeus.'* Ha muitas dessas em Goa, e que nao merecem ser catalogadas como
arte indo-portuguesa. Mas existem pecas que realmente mecerem tal classificagao, e muitas dessas obras trabalhadas em marfim e madeira encontram-se

nos museus de Portugal e em colecg6es particulares em varias partes do mundo.”
14 DI, XIII, ed. Wicki, Roma, 1975, p. 219.
15 C.R. Boxer, The Christian Century of Japan, University of California Press, 1951. Essa obra continua
a ser o melhor estudo que ainda temos sobre o assunto.
16 John Correia-Afonso, Letters from the Mughal Court, Anand, 1980, p. 31; DI XII, pp. 11-24: Contém
referencia a quadros oferecidos pelos jesuitas ao imperador mogol Akbar. Um quadro veio de Roma,
€ outro era pintado por um Irmao leigo. Jesuita em Goa. Cf. H. Heras, The Aravidu Dynasty of
Vijayanagara,

Madras,

1927, pp. 604-6, 634-6, descreve a actividade e influéncia do pintor Jesuita

Ir. Fontabona na corte de Venkata II de Vijayanagara em Chandragiri. Antes de ir para l4 0 Irmao
Jesuita tinha assisitdo em ornar e pintar a igreja recentemente construida de Bom Jesus em Goa.
17 Maria Madalena de Cagigal e Silva, A Arte Indo-Portuguesa, Lisboa, 1966; Bernardo Ferrao de Tavares e
Tavora, lmagindria Luso-Oriental, Lisboa, 1983; [Comisséo Nacional para as Comemoracées dos

Descobrimentos Portugueses] A Expanséo Portuguesa e a Arte do Marfim,

Lisboa, 1991; Maria Helena

Mendes Pinto et al, De Goa a Lisboa, Lisboa, 1922; Lance Dane, “Ivories and Wood-Carvings”, Golden Goa,

Bombay, 1980; Kalpana Desai, “Icons of Faith: Wood and Ivory”, Goa: Cultural Patterns, Bombay, 1983.
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Talvez uma das melhores colecgdes encontra-se hoje no Museu de Rachol,
inaugurado somente ha quase dois meses pela Arquidiocese de Goa, com a
assisténcia financeira e técnica da Fundagao Calouste Gulbenkian e de INTACH

(Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Nova Delhi).'* As pegas que
entraram no Museu constituem somente uma pequena frac¢ao do total das pegas
inventariadas e existentes nas Igrejas e Capelas da Arquidiocese de Goa, e que
poderao no futuro fazer parte de exposig6es itinerantes do Museu de Rachol.”
Tenho uma seleccao de diapositivos onde se pode distinguir influéncias da cultura
local. Escolhi também ilustragdes dos objectos que nao entraram no Museu, e sao
por isso menos acessfveis ao publico. Uma dessas na Igreja de Goa Velha que ¢ muito
conhecida pela procissao anual dos santos ttm uma imagem de S. Miguel com o
Narkasur (deménio) aos seus pés. A semelhanga da deusa Lakshimi ou Parvati veem-

se de vez em quando imagens de Nossa Senhora com a flor de lotus na mao direita,
€

outras

vezes

com

algum

animal,

tal

como

um

crocodilo,

aos

seus

pés,

demonstrando dessa maneira a influéncia indigena das deusas que tem os seus
veiculos.”” Numa comunicacao apresentada somente hd uma semana por Dr. K.K.

Muhammed a um seminério de Histéria organizado em Goa, falou 0 arquedlogo
sobre a “influéncia dos motivos hindus na arte crista indo-portuguesa’. Ilustrou a
sua tese com a aparéncia deste importante simbolo de Iétus na arquitectura,
escultura e pinturas indo-portuguesas de Goa. Descreveu Iétus como um simbolo
religioso-cultural da India representando a forca criativa na superficie das aguas. O
Deus Vishnti na sua posicio de Padmanabha aparece estendido com Iétus a
desabrochar do seu umbigo. Esse Iétus torna-se o assento de Deus criador Brahma,
e de entre as sobrancelhas de Brahma sai Shiva, o deus destruidor e restaurador.” E

tema que merece ser mais estudado pelos interesssados nesse ramo da arte do
Oriente, e nao sera possivel sem um conhecimento vasto e profundo dos simbolos
religiosos e culturais da India. E a falta de estudos sob esse ponto de vista que deve
merecer mais atengao dos historiadores da arte indo-portuguesa.
18 Museum of Christian Art, Rachol, Goa, Dubai,

1994. O volume contém gravuras duma grande parte

das pecas incluidas na exposi¢ao permanente, além de uns artigos explicativos
19 Teotonio R. de Souza, “Whence the Museum of Christian Art (Goa)” Museum of Christian Art, Rachol,

Goa. Contém a histéria da evolucao do museu com teferéncia a tentativas feitas no passado. Fui
responsdvel pela preparagao do inventdrio que consiste em 9 volumes ilustados com fotografias, e um
igual numero de volumes descritivos manuscritos. Encontram-se na posse da Managing Committee de
Museum Trust, e serviram-se de fundamentos para a identificacao e escolha das pegas que se acham
expostas no Museu de Rachol. A escolha e 0 arranjo tematico foi da responsabilidade de D. Maria
Helena Mendes Pinto e de Maria da Conceicao Borges do Museu da Arte Antiga (Lisboa).

20 Kalpana Desai, “Images os Christianity” The India Magazine, June 1985, pp. 40-47.
21 K.K. Muhammed, “Influence of Hindu Motifs on the Portuguese Church Art in Goa” Comunicagao
apresentada ao 8»P94fi Seminario de Histéria (24-25 Fevereiro de 1994), organizado pelo Arquivo
Histérico de Goa e a Universidade de Goa.

AS COLECCOES DO MUSEU ETNOGRAFICO
DA GUINE BISSAU
Politica de Aquisicao e Natureza
LEONARDO CARDOSO
Historiador Arqueélogo - Director do Museu Etnografico Nacional

Falar das coleccdes do Museu Etnogréfico implica necessariamente falar da
histéria da sua constituic¢éo bem como dos principios que norteiam a realizacao

dos trabalhos de recolha. Porém, convém sublinhar que todas elas nao foram
constituidas unicamente na base das miss6es de terreno 0 que equivale dizer que,
algo foi herdado do Museu da Guiné Portuguesa de entao.
O acervo do aludido Museu era constitufdo por pouco mais de mil objectos
que no fundo reflectiam a vida econdédmica, social e cultural dos diversos grupos
étnicos da Guiné e cujas actividades e modo de ser e conviver se exprimiam
através

da

escultura,

pintura,

tecelagem,

musica,

etc.

Muito

vulgarmente

podemos dizer que era igualmente um Museu de etnografia nao obstante a sua
organizagao

em

quatro

seccdes

nomeadamente

a de

histéria,

etnografia,

economia e de ciéncias naturais.
Como era moda, em todos os paises coloniais e colonizados, uma das unicas

sendo a unica preocupacao era a criagao de museus de etnografia onde se fazia
transparecer a vida exdtica, folclérica e “atrasada” dos povos colonizados.
Facto

curioso,

estranho

e até certo

ponto

misterioro

é que,

nos

anos

pds-

independéncia os objectos e as coleccdes foram paulatinamente desaparecendo
para o actual museu vir a herdar finalmente 110 objectos.

Facto curioso porque, efectivamente desapareceram e misterioso, na medida
em que ninguém deu conta e nao se sabe que destino mereceram. E posstivel que
alguém saiba...
A Guiné-Bissau

continua todavia sem

legislacao em

matéria de defesa e

salvaguarda do seu patrimdnio histérico e cultural apesar de no texto da constituigao da Reptiblica se poder ler que o “Estado defende o Patriménio Cultural
do Povo cuja valorizacao deve servir 0 progresso e a salvaguarda da dignidade
humana’”.”?
S)3)

Da criacgao do Conselho Nacional da Cultura a criagao do Museu Etnografico

Nacional passaram-se 14 anos, em que os ultimos quatro foram marcados por
reflexes sobre que tipo de Museu. A resposta a esta questao iria definir a politica
de aquisigao com vista 4 constitui¢gao de novas colec¢ées.

Uma das respostas foi a criacdo de um Museu de Etnografia ou, antes de mais,
um

Museu

Histérico-Etnogréfico.

Uma

etnografia

nova,

em

evolugao,

uma

etnografia vista na sua perspectiva histérica. Em suma, um Museu de etnografia
diferente dos outros museus de etnografia na sua antiga concepg¢ao.
A aposta foi pois, em mostrar a evolugao e a dinamica das actividades que reflectem
a vida econémica, social e cultural dos grupos étnicos da Guiné-Bissau. Um Museu
onde nfo fossem vistos e apreciados unicamente objectos“velhos”, “antigos” ou considerados auténticos. Para nds, estes conceitos encontram-se de h4 muito ultrapassados

€, por isso, as preocupagies eram de dignificar a nossa identidade cultural mostrando
© que nos é comum e ao mesmo tempo o que nos difere dos outros. Significa dizer,
mostrar todos os nossos valores, fruto da nossa criagao e actividade ao longo do tempo.

Posto isto, pensamos ultrapassar a “superstigao do velho e do antigo” como dizia
Arnold Van Gennep.”?
Constitui igualmente nossa preocupagao a questao da funcionalidade dos
objectos e sobretudo os de culto.
Contrariamente ao que constituia e até certo ponto ainda constitui preocupa¢ao
de certos museus e coleccionadores, ou seja, a de ter em suas colecges objectos ja

utilizados nas manifestagdes sdcio-culturais, objectos estes considerados
“auténticos”, “tinicos” e muito frequentemente pilhados, nds entendemos que estes
perdem grande parte do seu valor uma vez fora do seu contexto deixando, por
conseguinte de exercer a sua fungao.
Ainda sobre 0 conceito de “tinico”, “auténtico”, a titulo de exemplo, gostarfamos de
fazer referéncia aos objectos de culto Nalti um dos quais é o NINTE KAMATCHOL
utilizado nas cerimonias de iniciag4o e finebr es adquirindo um valor sagrado.
Os Naltis vivem predominantemente no sul do Pafs com maior concentrag4o nas
regides de Cubucaré, Quitafine e Tombali e ainda na vizinha Republica da Guiné
Conakry. Esta disposicao geografica faz com que haja necessariamente varios NINTES
de acordo com os agrupamentos. Logicamente que nao podia haver um tinico objecto
para todo o grupo étnico que, como vimos, esta disperso por varias zonas. Agora

perguntamos, qual dos objectos é 0 mais “auténtico”?
Um outro factor nao menos importante a considerar é que os objectos sao
feitos em madeira, portanto, susceptiveis de serem atacados por fungos, térmitas

€ outros agentes provocando a sua deterioracao fisica.
Neste caso 0 objecto é substituido por um outro objecto que passa a desempenhar
imediatamente as mesmas fungoes, tornando-se o precedente num “simples objecto”
sem qualquer validade.

Sera que neste caso deve prevalecer 0 conceito de “tinico”? Sera que é este objecto

substitufdo, deteriorado, velho, fora do seu contexto que interessa aos museus?
Nés nao estamos muito convencidos, raz4o por que a constitui¢gao das nossas

colecg6es se orienta 4 volta dos seguintes critérios:
1.° Se a confec¢4o dos objectos respeitou as técnicas tradicionais de base, claro,

admitindo sempre elementos novos,
2.° Se os objectos foram confeccionados por individuos pertencentes a casta
que tradicionalmente confecciona os objectos em questo e,

3.° Se na confecgao dos objectos foram utilizados matérias e materiais
tradicionalmente conhecidos e utilizados.
Eis pois, em termos genéricos a politica que orienta as miss6es de recolha com

vista 4 aquisicao de nossos objectos e constitui¢gao das colecgdes do nosso Museu.
As colecgdes do Museu

contam actualmente com aproximadamente

1000

objectos distribuindo-se em olaria, escultura, cestaria, panaria, pintura e outros.
AESCULTURA
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Tradicionalmente conhecida entre os Bijagds e Naltis quase que na sua
totalidade é representada por objectos de culto utilizados nas cerimédnias de
iniciagao, flinebres e nas de culto agrdrio.
A escultura entre estes grupos étnicos, simboliza o mundo de além através de

figuras policromaticas de grande valor estético.
As figuras, ou melhor, as esculturas bijagés nao chegam a ultrapassar os
40/50 cm de altura como

regra e, sao na sua maioria esculpidas e talhadas em

madeira leve de cor branca conhecida por “tagara” e facilmente atacada por
térmitas e fungos. Os objectos j4 trabalhados sao escurecidos e por vezes
envelhecidos. Os bijagéds nao sé esculpem objectos de culto religioso, mas
também

de uso doméstico

tais como:

copos,

tijelas e ainda

instrumentos

de

musica e adornos de danga. Estes ultimos diferenciam-se segundo os grupos de
idade que, como ¢ sabido sao multiplos, podendo o seu ntimero variar segundo
as apreciacoes dos diferentes investigadores e ainda segundo as diferentes ilhas
que compéem o arquipélago.
As colecgées de escultura nalti existentes no Museu Etnografico da Guiné-

Bissau, sao na sua quase totalidade, representadas por objectos de culto utilizados
nos diferentes actos cerimoniais. Os instrumentos musicais, todos eles feitos em
madeira, detém um valor estético e artistico incalculavel. Chegam a ser
esculpidos tambores com 1,60-1,70 mts de altura.

Outros grupos dedicam-se ao trabalho da madeira apesar de em menor escala.
Citemos por exemplo os manjacos cujas esculturas representam exclusivamente

oD

as chamadas forquilha de alma igual aos mancanhas que, segundo alguns investigadores, pertencem ao mesmo tronco.
A coleceao de escultura constitui aproximadamente 11,8% do total das colecg6es.
TECELAGEM

A coleccao dos tecidos confeccionados com toda a mestria em teares ‘tradicionais
dispostos horizontalmente, é a mais representativa do Museu com 181 objectos.
A tecelagem é de hd muito conhecida entre os grupos étnicos da Guiné-Bissau, tendo chegado, segundo alguns autores, a jogar um papel de relevo no
trafico de escravos. Os panos teriam servido de moeda nas operagées de troca.
Ontem como hoje, os panos constituem veiculos de comunica¢4o, portanto,

verdadeiros transmissores de mensagem. Retratam toda a vida material e
espiritual das nossas populagées; Panos pré-nupciais, nupciais, panos de uso
quotidiano, panos “ricos” e, finalmente panos fiinebres que envolvem o cadaver.
Estes panos expressam o sentimento e a riqueza da cultura dos nossos povos
dai a razdo da sua presencga em qualquer manifestac4o sécio-cultural.
A CESTARIA E A OLARIA

Duas actividades a que se dedicam praticamente todos os grupos étnicos da
Guiné-Bissau com maior realce para os manjacos e balantas.
Os manjacos gozam de uma grande reputacao de excelentes cesteiros e oleiros
da mesma forma que sao os melhores tecelées. Talvez nao seria exagero
afirmarmos que, estas actividades constituem importantes fontes de receita, o que
significa dizer que sao actividades econédmicas paralelamente com o cultivo do
arroz e a extracao do vinho de palma.
De uma forma tradicional e com instrumentos de trabalho um pouco
rudimentares, sao confeccionados objectos dos mais variados e destinados a
muitos fins. Assim, utilizando folhas de palmeiras, entre outras, sao feitos balaios,
cestos para compras, guarda roupas, etc.
Para a confeccao de potes, vasos, moringos, panelas e inclusivé pequenos
celeiros, é utilizada a argila que pode ou nfo ser transformada.
Os vasos trazem representados desenhos e figuras geométricas tais como
circunferéncias, linhas curvas, quebradas, triangulos e outras.
Limitando-se a estes exemplos, devemos no entanto dizer que o Museu
Etnografico detém valiosas colecg6es de instrumentos musicais, instrumentos de

trabalho, utensilios domésticos, adornos e trajes da maior parte dos grupos
étnicos que constituem o vasto mosaico cultural do Pais, enfim, colecgdes que
demonstram a nossa diversidade cultural.

a

Patriménio a Conhecer e a Construir

ALDA COSTA
Directora do Departamento de Museus de Mocambique

Foi nos fins do século XV que os portugueses chegaram a Mocambique, a
caminho

da India,

passada a rota do Cabo.

Antes

deles, j4 ha séculos,

outros

navegadores cruzavam o Oceano Indico e faziam comércio na costa oriental de
Africa. Os Arabes foram os primeiros, fazendo comércio nesta regiao desde 0 século
VIII e desenvolvendo na costa resultado do contacto com os povos bantu a cultura
swahili. Desde cedo a luta pelo monopélio do comércio marftimo entre o Oriente

e o Ocidente pds em competicao Arabes, Indianos, Chineses e Indonésios.
Quando os portugueses chegaram, j4 estava pois montado um sistema
comercial que se manteve praticamente até ao século XIX e que envolveu
portugueses, indianos, povos de lingua swahili, arabes, ingleses e outros.
O porto da Ilha de Mogambique tornou-se a partir da viagem de Vasco da
Gama, escala necessdria para a travessia do Indico a caminho da India e fixou os

portugueses em Mocambique.
Com o tempo e 4 medida que 0 comércio da India se desenvolvia, a Ilha de
Mogambique ganhava importancia. Af, o “Castelao da Praga” exercia 0 governo
efectivo subordinado a Goa. Mocgambique tornara-se, economicamente, como
que uma colénia da India, intimamente ligada a Diu, Damao e Goa.

Data do século XVII a presenca em Mogambique de pessoas oriundas destas
Paragens que a partir daf para aqui emigraram em larga escala.

ke.

nova forma de administra¢do dos territérios dispersos que viriam, mais tarde, a

Go

Poucas mais eram, entdo, as zonas de accao comercial onde os portugueses
actuavam. Os séculos seguintes iriam trazer profundas mudangas.
No século XVIII (1752) Mogambique separou-se do governo da India e uma
constituir Mocambique comegou a esbogar-se. A presen¢a portuguesa tornou-se,
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PATRIMONIO ORIENTAL EM MOCAMBIQUE

a partir dos fins do século XIX, uma presenga efectiva e crescente dando lugar a
uma ocupa¢a4o sistematica do territério.

O7:

Novas gentes continuaram a fixar-se em Mocambique. Em 1960 era a
seguinte a composigao da populacao nao-negra de Mocambique: indianos
17.241, chineses 2.098, mistos 31.455, brancos 97.245 (a populacao total era de

6.603.653 habitantes).

Mocambique independente de hoje é, pois, fruto de varios caminhos
histéricos que ao longo de séculos fizeram cruzar gentes ¢ culturas, trocar
influéncias, criar a diversidade e a complexidade de valores, tradigdes e
testemunhos em presenga.
Tradicdes,

valores,

conhecidos

uns

ou

desconhecidos

ainda

outros,

associam-se, no espaco que é Mogambique, a outros testemunhos das
presencas que aqui se cruzaram. Referimo-nos ao patriménio fisico,
edificado e ao patriménio mével, aos objectos, conservados ou nao em
museus e aos varios tipos de documentos que testemunham essa heranga
cultural (passada e em processo). Sao fortalezas, edificios civis, templos
(igrejas catélicas, mesquitas, templos hindus...) que reflectem o que foram
as varias presengas e como elas se entrecruzaram. Em alguns deles ha a um
sé tempo elementos decorativos arabes, indianos, portugueses ou europeus.
Na Ilha de Mocambique, a primeira capital e hoje parte do patriménio
cultural mundial, so visiveis os processos de construgao de Diu ja que
foram sobretudo baneanes de Diu os pedreiros que a construiram.
E todo um patriménio a conhecer melhor e a preservar. O mesmo se pode
dizer do patriménio mével conservado nos museus existentes, ainda em uso nas
varias comunidades aqui vivendo, nas maos de coleccionadores particulares.
O PATRIMONIO

ORIENTAL NOS MUSEUS

DE MOGAMBIQUE

Dos museus existentes é sem diivida no Museu-Palacio de S. Paulo na Ilha de
Mocambique onde se conserva 0 patriménio mais significativo. Antigo Colégio
dos Jesuftas construido no século XVII sofreu ampliacoes e transformagoes varias
desde af. Residéncia dos capitaes generais (século XVIII), sede da Capitania
Geral, Secretaria Geral do Governo, abandonado e servindo ocasionalmente para
instalar servicos administrativos j4 no nosso século, foi restaurado e redecorado

nos anos 60.
As obras levadas a cabo pela “Comissio dos Monumentos ¢ Reliquias
Histéricas” visaram fazer do Palacio de S. Paulo um museu residencial usando
mobilidrio indo-portugués e mobilidrio antigo. Uma vez que pouco mobilidrio
restara da antiga residéncia faustosa de estilo oriental que o Palacio parece ter
sido, a Comissao reuniu “mobilidrio que foi comprado velho e partido, na Ilha
e continente fronteiro e até em Lourengo Marques e restaurado na capital, para
integrar

0 antigo

Palacio

dos

Capitaes
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Generais

na

sua €poca

dourada

dos

séculos XVIII e XIX”' Tratava-se sobretudo, conforme a documentacio existente,

de pecas raras de mobilidrio indo-portugueses na zona ou compradas a particulares na entao capital, Lourenco Marques. Segundo a mesma documentagao, do
mobilidrio reunido fazem parte pecas indo-portuguesas feitas em pau preto de
Mogambique e pegas fabricadas na Ilha de Mogambique em estilo marcadamente
indo-portugués. A documentagao existente é, contudo, insuficiente e muita
informagao precisa ainda de ser reunida. Sao pegas origindrias do Oriente? Sao
produzidas em Mocambique por artistas orientais ou segundo modelos orientais?
Sabemos que alguns estudos foram feitos nos anos 60 por especialistas
portugueses e é nossa intengao reuni-los. S40 cerca de quinhentas pecas de
mobilidrio, camas, mesas de cabeceira, contadores, aparadores, mesas, cadeiras,

arcas... Entre elas ha dezassete pecas de pau preto, trabalhadas 4 mao, que
constituem provavelmente a melhor mobilia que o paldcio conserva do seu antigo
recheio.
Na Capela de S. Paulo, anexa ao paldcio, merece destaque o pulpito de origem
luso-indiana do século XVII. Ainda na Ilha de Mocambique, o Museu de Arte Sacra,
inaugurado em 1969 e instalado nas casas do antigo Hospital da Misericérdia, anexo
4 Igreja do mesmo nome, retine varias obras de arte sacra. Entre elas e também a
necessitar de mais documentagao e de restauro (j4 dele necessitavam quando o
museu foi inaugurado) contam-se trabalhos em madeira, Cristo de feigdes orientais

(um deles de marfim pintado), imagens de fabrica oriental, pratas indo-portuguesas
(navetas, lampadas,

cofres, cruzes...). Segundo a informagao

existente, sao pecas

produzidas na sua maioria entre os séculos XVI e XVII.

Em Maputo, no Museu Nacional de Arte, ha também um pequeno numero
de pecas mobilidrio, em particular). O Museu, que abriu ao publico em 1989,
funciona no edificio que foi a sede da Associagao Indo-Portuguesa (ex-Instituto
Goano). Esta Associagao que reunia os goeses da entao Lourengo Marques fora
fundada em 1905 e instalara-se neste edificio, acabado de construir, em 1964.
A Associacgao Indo-Portuguesa e outras associacdes deixaram de funcionar no

periodo pés-independéncia e muitos dos seus membros, dado 0 novo contexto
politico, deixaram Mogambique.

Nao sabemos (mas é nossa inten¢ao continuar a reunir informa¢ao) quanto
do patriménio da Associacgao foi deixado no edificio. Muitos dos méveis af
reunidos sao sem dtivida dessa proveniéncia como por exemplo a mesa e os
cadeirées do Salao Nobre réplica do mobilidrio do Instituto Vasco da Gama, de
Goa, em estilo indo-portugués. A Associacao iniciou um Museu de Histéria e de
1 Oficio de Alexandre Lobato dirigido ao Presidente da Camara Municipal de Mogambique, 1970,
Cadastro n.° M6 - Comissio de Monumentos e Reliquias Histéricas de Mogambique, Pasta
8/Provincia de Nampula, Arquivo do Patriménio Cultural.
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Arte Indo-Portuguesa e segundo documentagao consultada, varios objectos e
pecas de uso pessoal e de arte religiosa foram reunidos.
Mais recentemente tém sido feitas ofertas ao Museu ou nele tém sido depositadas
varias pecas.

E 0 caso do mobilidrio e dos altares chineses, provavelmente do Pagode Chinés

(oficialmente estabelecido em 1924 mas fundado em 1903), da Escola Chinesa anexa
(1938) ou de outras associag6es hoje extintas.

A comunidade chinesa, cujas origens em Mogambique remontam aos finais do
século XIX, estabeleceu-se sobretudo nas cidades da Beira e Lourengo Marques (actual

Maputo). Organizou-se em varias associagdes com fins sociais, de beneficiéncia, de

recreacio ou desportivos. O Pagode Chinés foi talvez a associacao mais activa,
mantendo uma escola, apoiando os membros mais necessitados da comunidade e
organizando dangas, festivais, jogos e outros acontecimentos sociais.
A comunidade
Mogambique.

chinesa

ou

chinesa

de origem

¢ hoje

muito

pequena

em

Em outros museus como € 0 caso do recém reaberto Museu de Nampula, e vivendo

um processo de transformagao em Museu Nacional de Etnologia, colecg6es ha que se
vao

completando

ou

iniciando

que

sao

testemunho

da

influéncia

particular, na costa norte de Mogambique. Estamos a referir-nos,
coleccdes de adornos € de trajes onde a influéncia indiana € tao visivel
testemunhos podem ser encontrados nas varias tradig6es culturais de
O pequeno Museu de Inhambane iniciou recentemente uma
“Histéria da Comunidade Hindu”.

oriental,

em

por exemplo, as
mas muitos mais
Mogambique.
pesquisa sobre a

O patriménio oriental existente nos museus em Mogambique é€ certamente

muito reduzido se pensarmos no contributo trazido 4 cultura mogambicana e nas
influéncias culturais reciprocas. O desconhecimento é ainda grande e todos os
caminhos devem, em nosso entender, ser percorridos no reencontro de culturas

que é necessdrio. A este propdsito parece-nos oportuno citar 0 poeta
mocambicano Mia Couto: “... Todas as culturas possuem influéncias reciprocas,
todas as culturas s’o mulatas em menor ou maior grau... Nenhuma etnia,

nenhuma raca detém, a partida, 0 passaporte que confere o automatico ingresso

na mogambicanidade... A Europa ea Africa nao sao apenas realidades geograficas
exteriores. A Europa e a Asia existem dentro de nds, africanos, como fios de um
tecido em construcao. Esse tecido é a nossa modernidade. A aprendizagem sera
esta: aceitarmos todas as Africas, todas as Europas, todas as Asias que existem em

nés. E nao olhar nunca essas herancas histéricas como qualquer coisa que devemos

erradicar, como mancha que devemos depurar em nome da pureza ifucial.. *
Que os museus do futuro saibam encontrar neste destino o seu lugar.
2 “Celebrar uma Cultura Mulata”. In Notfcias, Maputo, 20 de Dezembro de 1993, pag. 7-
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MUSEU NATURAL E AGRARIO DO PARQUE
DE SEAC PAT VAN
IV Encontro de Museus de Paises

e Comunidades de Lingua

Portuguesa

ANTONIO J. ESTACIO
Chefe do Departamento dos Servicos Agrarios da Camara Municipal das Ilhas

Antes de apresentar a minha breve comunicagao pego licenga para, em
nome da Camara Municipal das Ilhas (CMI),

saudar todos os participantes

no IV Encontro de Museus de Pafses e Comunidades de Lingua Portuguesa,
formulando votos para que os objectivos do presente Encontro sejam
alcancados. Espero ainda que, nao obstante a vossa curta estadia de trabalho,

possam sentir a proverbial hospitalidade macaense.
Como representante da CMI, desejo convosco compartilhar um projecto
que esta em vias de se tornar realidade e que consiste na criagao de um
pequeno

Museu

Natural

e Agrdrio,

em

que

a Camara

esta

empenhada.

Aproveitarei também a oportunidade para, naturalmente, colher ensinamentos e estabelecer contactos que poderao vir a revelar-se de grande
utilidade no futuro.

Como é do conhecimento de V. Exas. a CMI é um dos dois Municipios
do Territério, desenvolvendo a sua actividade numa drea geografica em
profunda mutaga4o e que até ha bem poucos anos era essencialmente rural.
Nela existiu uma agricultura de subsisténcia no que toca a produtos
horticulas e onde, até aos principios da década de setenta, ainda era
praticado

—

Ne

Bor

DAS ILHAS

—

AMBIENCIAS

Ss

o cultivo do arroz,

nas pequenas

varzeas

da Ilha de Coloane,

nomeadamente, nas zonas do Seac Pai Van e de Ka-Ho.
Com vista a preservar esta meméria comegou-se, ha cerca de 12 anos, a
proceder 4 recolha de material e alfaias ligadas a estas actividades.
trabalho desenvolvido pela Camara, no que toca a defesa e valorizagao

coberto silvicola, vem

na sequéncia da actividade iniciada em
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O
do

1962, pela

Missao de Estudos Agronémicos do Ultramar (MEAU) e prosseguida, de
1976 a 1986, pelos Servicos Florestais e Agricolas de Macau (SFAM).

As Ilhas dispdem das maiores manchas verdes do territério de Macau, tendo
sido reflorestados,

até 31

de Dezembro:

de

1993,

mais de 400

hectares,

com

predominancia na Ilha de Coloane (353 ha). Parte significativa desta realidade
resultou de uma cooperacao pioneira entre os ex-Servicos Florestais e Agricolas
de Macau (SFAM) e, posteriormente, a CMI com os Servicgos Florestais da

Provincia de Guangdong (SFPG), com os quais mantemos excelentes contactos
a nivel técnico.
Durante este tiltimo perfodo foram editadas diversas publicagdes, na sua
maioria bilingues (portugués e chinés) e iniciadas colecges de material nas Areas
da

Botanica,

Entomologia

e Taxidermia,

as

quais,

nao

obstante

as

nossas

limitacdes, tém merecido a atencgao de consagrados técnicos nacionais ¢
estrangeiros que nos tém visitado 0 que, como se compreende, constitui um

valioso estimulo para a reduzida equipe de técnicos de que dispomos.
EDUCAR PELA NATUREZA

Em 1983, entrou em funcionamento um pequeno Centro de Interpretagao
destinado a apoiar as Visitas de Estudo, organizadas com cardcter regular a partir
do ano lectivo de 1979/1980, 4 Granja dos Servicos Florestais e Agricolas de
Macau

(SEAM),

na Ilha de Coloane,

convertida a partir de

1985,

no actual

Parque de Seac Pai Van.
Por este Centro tém passado milhares de Jovens provenientes dos
Estabelecimentos de Ensino do Territério, beneficiando do que nos parece ser
uma salutar sensibilizagao relativa 4s questoes da Natureza, de que, de um modo
geral, por viverem

num

ambiente

urbano

como

é a cidade

de Macau,

estado

infelizmente divorciados.
Presentemente, o Centro de Interpretacao est4 em vias de sofrer considerdaveis
melhorias, as quais deverao estar concluidas no préximo més de Setembro. Além

de poder continuar a acolher exposig6es tempordrias promovidas pela CMI, sera
valorizado com um espaco dedicado ao Audio-Visual, assumindo-se desta forma
como uma 4rea privilegiada de formacao e cultura..
PROJECTO MUSEOLOGICO

Este é, em suma, o suporte fisico e material que, em nosso entender, justifica
o futuro Museu Natural e Agrdrio que est4 em vias de tornar-se uma realidade.
O seu programa contemplar4, em exposigéo permanente, quatro grandes
tematicas:

I - Caracteristicas Edafo-Climaticas de Macau
Esta 4rea introdutéria sera apresentada através de paindis com textos bilingues
(portugués e chinés), documentagao grafica e modelos de perfis e incluird as
seguintes sub-unidades:
Dados Climaticos e Geomorfoldgicos
Ciclo da Agua
Defesa contra a Erosao

II - A Flora de Macau
Também esta drea ser apresentada através de paindéis com textos bilingues,
expositores com varias colecgdes de sementes, amostras de madeiras e plantas usadas
na Medicina Tradicional Chinesa* e contemplard as seguintes sub-unidades:
Coberto Vegetal das Ilhas
Herbario de Macau (815 espécies herborizadas e classificadas)
Coleccao de Sementes de Macau

Interligacao, pelo Index Seminum, de Macau com o Mundo

(56 Paises

e 145 Instituigdes)

Xiloteca Macaense
Plantas Empregues na Medicina Tradicional Chinesa
Ill - A Fauna de Macau
Esta area sera, de igual modo, apresentada através de painéis com textos
introdutérios bilingues, suporte grafico das correntes migratérias de aves, com

exemplares

embalsamados,

expositores

para colecgées

de insectos

e ainda

pequenos tanques com espécies vivas e caracteristicas do Mangal.

Contara com as seguintes sub-unidades:
Recriagao do Habitat do extinto Mangal Inter-IIhas**
Correntes Migratérias de Aves no Territério
Entomologia (8 Ordens, 88 Familias, 271 Géneros e 320 Espécies)

Taxidermia

“Em 1984, foram recolhidas, classificadas e expostas, 300 espécies.
** Mangal: Eco-sistema a partir de 1966 com a construcao do Istmo Taipa-Coloane, de que resultaram
0 desaparecimento de correnteg e da Praia de Nossa Senhora da Esperanga, acelerando-se a deposigao de
sedimentos em suspensio e provocando o aparecimento de uma luxuriante vegetagio, caracteristica das
dreas alagadas e sujeitas 4 influéncia das marés. O referido Mangal funcionou como zona de abrigo para
aves, peixes, crustdceos,

répteis, etc...
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IV - Praticas Agricolas Tradicionais
Apresentadas mediante pain¢is com textos introdutérios bilingues e expositores com
diverso material e equipamento didactico, contemplando as seguintes sub-unidades:
Sistemas e Zonas de Cultivo nas Ilhas
Alfaias Agricolas Tradicionais e Modernas
Prevé-se ainda, a elaboracao de um pequeno Roteiro bilingue, de distribuigéo
gratuita, destinado a acompanhar o visitante do Museu e que incluira resumidamente textos sobre o material existente em exposicao.
A instalagao deste Museu, cuja 4rea total sera de 390 m2, passa pelo
reaproveitamento de uma antiga casa em granito, existente no Parque de Seac Pai

Van, pela construcgao de um Pavilhao integrado e por um espaco aberto, inter-comunicante.

Os projectos de especialidade estarao concluidos em finais de Maio,
prevendo-se, em principios de Julho, o lancamento, para consulta, do Caderno
de Encargos.
Para o arranque das obras estao orgamentadas, no corrente ano, novecentas
mil patacas, equivalentes, no cambio actual, a cerca de vinte mil contos. Neste
montante nao est4 contemplado o apetrechamento do Museu, nem a necessdria
aquisigao de pecas que, eventualmente poderao ser encontradas no Territério.
E natural que esta quantia se venha a mostrar insuficiente e tenha que ser
reforcada, porém, o firme propdsito que nos anima e as perspectivas de apoio que
se divisam, nomeadamente no que concerne 4 formagao de pessoal, por parte de
Instituigdes Nacionais, permitem-nos encarar com redobrada confianga a
concretizagao do objectivo aqui enunciado contando que dentro de ano e meio
possamos ter em pleno funcionamento um Museu Natural e Agrario que,

estamos convencidos, valorizara, de sobremaneira, o Municipio das Ilhas.
Gratos pela atengao dispensada, manifesto a V. Exas. a minha total disponibilidade para prestar informacgées complementares e esclarecer eventuais duvidas
suscitadas.

Muito obrigado

NEPENTES
Planta insectivora existente nas Ilhas.

Pilao e més usados nas Ilhas de Taipa e Coloane.
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A SECGAO ORIENTAL DO MUSEU DE AVEIRO
(Doagao Nascimento Leitdo)
ANTONIO MANUEL GON CALVES
Membro das Academias Nacional de Belas-Artes e Portuguesa de Histéria

Quando no 1° de Maio de 1959 comecdmos a exercer 0 cargo de director do
Museu de Aveiro, ali encontramos, nas duas salas que se abriam para o ultimo

patamar de escadaria nobre, 0 acervo da Secgéo Oriental: toda a doaccao que o

Coronel-Médico Dr. Anténio do Nascimento Leitao fizera 4 sua cidade natal,
havia quase um lustro, no acto ptiblico de 15 de Maio de 1954.
O topénimo que honra a rua a norte do quarteirao do Museu (fronteira ao
Jardim D. Afonso V) é 0 desse generoso Aveirense que faleceu na terra-bergo, —

com 78 anos — e que dera a Macau trés décadas de vida laboriosa, com médico
distinto, brioso militar e também professor do Liceu Infante D. Henrique — cujo
centenario ora ocorre — durante dez anos, cumprindo depois docéncia na Escola
Comercial macaense e ainda professor de Ciéncias Fisico-Naturais no Seminario
diocesano.
Nascido a 27 de Abril de 1879, frequentou o Colégio Aveirense e cumpriuos
estudos secunddrios no Liceu “José Estevao”. Nao sentindo vocacgao para
ingressar na carreira de Teologia, teve de recorrer ao 4rduo mister de leccionador

particular para custear a frequéncia do curso de Medicina no Porto. Entre outras
classificag6es, obteve 0 prémio “Barao de Castelo de Paiva’ ea qualificacgao de

Muito Bom no Acto Grande de Licenciatura na Escola Médico-Cirtirgica do
Porto, com a dissertagéo sobre A Bacia Hidrogréfica de Aveiro e a Salubridade
Publica. Quando frequentava o curso médico, iniciou a sua carreira militar,
alargando 0 curriculum post-universitario em Lisboa, no Instituto Central de

Higiene, ao efectivar os Cursos de Medicina Tropical e de Medicina Sanitaria. E
seguiu, na primeira década do século para o quadro de Macau e de Timor: foi
Director do Laboratério de Andlises clinicas e bromotolégicas de Macau.
Em Timor chefiou os Servicos de Satide nas operacées militares de Ocussi, em

1913. Durante o seu primeiro periodo de licenga na Europa (1914-17), em plena
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Grande Guerra, efectuou prdtica operatéria na Faculdade de Medicina da
Sorbonne e cursou Radiologia no Hospital de Saint’Antoine e, em
Lisboa,exerceu as fungdes de subdelegado guarda-mér de Satide (1917).
Separados os quadros de Macau e Timor, optou por Macau, para onde voltou,
tendo sido especialmente incumbido dos Servicgos de Higiene Publica e Sanidade
Maritima. Foi delegado do Governo macaense no Comité consultivo do Bureau
Oriental da Sociedade

das Nacdes,

em

Singapura

(1927);

foi igualmente o

representante do Governo no Congresso de Medicina Tropical, de Banguecoque
(1930). Nomeado

director dos Servicgos de Saude e Higiene deMacau

(1932)

passou, pouco depois (a seu pedido), a situacéo de reforma. Visitou e
documentou-se em universidades, hospitais, laboratérios, instalag6es sanitdrias e
museus, em varios paises do mundo, mas condecorado com os graus de oficial e
de Comendador da Ordem

de Aviz, além de outras, guardou grata meméria da

especial homenagem que lhe consagrou o Hospital Chinés de Macau.
Regressou ao torrao natal, adicionando aos méritos de relator das varias
comissdes desempenhadas e da bibliografia em que foi competente especialista, o
estudo sobre Aveiro e a sua laguna.
Breve noticia sobre a doacao inseriu o semanario diocesano Correio do Vouga,
no dia 29 de Maio de 1954, decerto devido apena do nosso velho amigo, j4 entao
Director, Padre Manuel Caetano Fidalgo:
“Com a inauguracao das ‘Salas de Arte Oriental Dr. Anténio do NascimentoLeitao’, ceriménia
que se realizou no dia 15 do corrente,

integrado

nas Festas da Cidade,

0 nosso Museu

Regional

ficou mais rico, constituindo o facto um motivo de orgulho para os aveirenses, mas obrigando-os

também a uma perene gratidao ao ilustre benemérito da sua terra.
O

Museu

de Aveiro,

como

bem

acentuou,

na circunstancia,

o seu Director,

sr. Dr. Alberto

Souto, guarda uma das melhores colecg6es do Pais e até da Europa, pelo menos no que respeita a

arte conventual e religiosa. As salas agora inauguradas, cheias de objectos de arte decorativa e
curiosidades sino-japonesas,trazem-lhe uma nota alacre, viva e alegre, ja pelo estranho e bizarro da
sua concep¢ao, ja pela sua policromia. E supomos que o Museu de Aveiro é 0 unico no Pais que

pode mostrar ao ptiblico uma colec¢ao tao valiosa, interessante e expressiva.
*K

A

fim

Lisboa,

em

de

presidir

>

& ceriménia

representacao

do

a que

Ministro

da

nos

referimos,

Educagao

Director Geral do Ensino Superior e das Belas Artes.

deslocou-se

Nacional,

o sr.

propositadamente
Dr.

Joao

de

de Almeida,

O Museu abriu as suas portas, naquele

dia, a tudo 0 que em Aveiro ha de mais culto e distinto nao faltando a presenga de numerosas
senhoras.

O venerando Prelado da Diocese, impedido por motivo de doenga, fez-se representar pelo
Senhor Bispo Auxiliar.
Além dos srs. Director do Museu, Governador Civil e Presidente da CAmara,ali estiveram todas
as autoridades civis, militares, judiciais, eclesidsticas e administrativas de Aveiro, dando a cerimonia
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desusado luzimento. Vimos ainda 0 consagrado escritor e critico de arte Luis Reis Santos, Director
do Museu Machado de Castro (de Coimbra).

Apés a entrada de todo o publico nas referidas salas, o sr. Dr. Alberto Souto,com a competéncia,
o brilho e a elegancia que lhe s4o peculiares, proferiu um discurso de saudagéo e homenagem,
demorando-se depois em pormenorizadas e curiosissimas informagdes a respeito do Museu e dos
incalculaveis valores que nele existem. Pés ainda em justo relevo a grande benemeréncia do sr Dr.
Nascimento Leitao, por se ter despojado, em beneficio do publico daqueles objectos que juntara, no
Oriente, com tao paternal afecto, e referiu-se 4 suavaliosa obra literdria e cientifica.

O sr. Dr. Francisco de Vale Guimaraes, em palavras sdbrias e elegantes, associou-se as saudagOes
do sr. Dr. Alberto

Souto, a quem

chamou

‘um dos mais brilhantes espiritos da nossa terra

e um

daqueles que mais tém trabalhado pelo seu progresso’. Engrandeceu o gesto do sr. Dr. Nascimento
Leitao em beneficio do Museu e recordou outros seus valiosos donativos para obras de caridadee
assisténcia, bem conhecidos dos aveirenses.

Por fim usou da palavra o sr. Dr. Jodo de Almeida, que disse, em resumo:Associo-me a tudo o
que V. Exas. j4 ouviram em louvor do sr. Dr. Nascimento Leitéo.

O Governo tem no maior apreco

© seu gesto e em breve lhe testemunhar4, por forma adequada, o seu reconhecimento. Ele impés-se ao respeitoe a consideracao dos seus concidadaos e do préprio Estado.
Apés a assinatura do respectivo auto de entrega, o ilustre benemérito e distinto médico agradeceu

todas as palavras que lhe foram dirigidas, saudou as entidades oficiais presentes e deu, depois,
demoradas e curiosas explicagdes sobre os diversos objectos e pecas que constituem o magnifico

recheio das salas inauguradas.”

aK

No Catdlogo e relacao descritiva da Secgao Oriental do Museu Regionalde Aveiro que fez
imprimir o doador, no ensejo — porquanto orientou a arrumacao e a apresentacao das coleccées —
exarou nas considerag6es prévias:
,

“Nas duas salas desta Secc4o estao expostos mais de 500 objectos de arte sino-japonesa e
siamesa, sobressaindo varios exemplares, nos quais estao postos a prova a delicadeza e paciéncia com

que foram manufacturados.
Tudo 0 que estA exposto mais ou menos interessa pelos seus aspectos: — artistico, histérico,
mitoldgico,

folclérico,

Paisagistico

e supersticioso — visto pelo prisma da fantasia e filosofia dos

povos do Oriente.
Logo que cheguei a Macau nfo tardei a frequentar os “tin-tins”, como 14 chamam 4s lojas de
bric-4-brac, aonde o exotismo dos objectos 4 venda tanto interessa a minha curiosidade.
Assim sucedeu com a numismatica.

Comecei por comprar umas tdbuas, nas quais estavam afixadas moedas muito antigas de
bronze, dos mais extraordindrios tamanhos e feitios. (Vitrina N.°1).

Pouco tempo depois j4 14 havia mais tabuas com outras moedas. JA me intreressavam também
as moeda avulsas de bronze, de prata e de cobre, — e assim consegui obter a colec¢ao que se vé no

Museu de Aveiro.
Um dia em Londres, no afamado Museu Britanico tive ocasiao de verificar que algumas delas
eram

do V século A.C.,

notando

que

as espécies

inferior ao das que eu possuia.
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orientais

14 expostas

eram

em

numero

muito

A estas moedas ha a juntar: — dois tijolos de cha comprido, com caracteres chineses e letras
russas, usados como moeda pelas caravanas da Sibéria e da Manchuria; algum papel moeda (notas
de Banco chinesas); uma espada de sapecas (dita da ‘Felicidade’), e um salvo-conduto para passar

aos piratas.”
OK

As moedas

sucederam

os bibelots, os bordados,

as porcelanas,

os chardes,os biombos,

os

quadros parietais de palha e de seda, aguarelas, litografias e outros apreciados objectos.
Conhecendo-me o

fraco, vendedores

ambulantes

de Cantao,

Hong-Kong,

Fuchao,

Xangai,

Singapura e terras vizinhas de Macau periodicamente me procuravam, na esperanga quase certa de
fazerem negdcio comigo.

Por outro lado, sabendo certos clientes como eu apreciava os objectos orientais, pagavam-me
com

eles os meus

servicos clinicos, — e assim adquiri, entre muitos

objectos,

duas pérolas vivas.

(Vitrina N.°4).
Aconchegadas em algodao em rama, vivem e crescem estas pérolas, devido a contacto entre si
e€ A accao trdfica dum pé, decerto da concha-mie, ou seja da madre, donde foram enucleadas.

E assim cresceram o débro de 30 anos.

Muitos objectos comprei no Japao e nas lojas japonesas de Macau, e em leilées de Macau ¢
Hong-Kong.
Nao poderia, porém, adquirir alguns deles se nao fosse a intervengao consular ou diplomatica.

Em Pequim valeu-me um funciondrio da Legacao de Portugal, com instrug6es do respectivo
Ministro para poder obter uma recordagao da Monarquia,ou seja uma carpette com Dragio de 20
garras (5 em cada pata), o Dragao imperial, o simbolo do Celeste Império.

Do exemplar do Catdlogo que juntamos a este singelo mas Justo in
memorium do distinguido aveirense que consagrou a Macau o melhor da sua
vida profissional e doou ao Museu da sua terra natal todas as colecgées de arte
oriental que reuniu, salientamos apenas as 22 pecas de mobilidrio Japonés.
Dentro do programa de renovagao do Museu d’Aveiro que nos cumpriu
realcar,

nao

olvidamos

reunir,

em

1962,

na

sala

anexa

ao

Salao

“Marques

Gomes”,nao sé esses méveis lacados japoneses como uma seleccionada mostra
das pegas mais significativas das colecgées.

PORCELANAS DA CHINA E MARFINS
DE ARTE MISSIONARIA DO MUSEU
NOGUEIRA DA SILVA/UNIVERSIDADE DO MINHO
CESAR VALENCA
Director do Museu Nogueira da Silva/ Universidade do Minho

A participagao do Museu Nogueira da Silva no IV Encontro de Museus de
Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa, vem permitir uma difusao
privilegiada do acervo desta Casa. Ser4 ainda uma forma de recordar e trazer as
margens da China 0 nome do seu fundador Anténio Augusto Nogueira da Silva
que em 1975 fez um legado, dando origem ao Museu Nogueira da Silva e ao
Centro de Estudos Lusfadas ambos entregues 4 Universidade do Minho,sediada
em Braga e cujo exemplo deveria incentivar outros coleccionadores a
acrescentarem o patriménio cultural dos paises e expressao portuguesa. Oriundo

pelo lado materno de uma préspera e velha familia da burguesia comercial-bracarense, o Senhor Nogueira da Silva nasceu no Porto em 29 de Janeiro

de1901. Langou-se na vida comercial muito jovem, casou com uma senhora
ligada a uma tradicional familia de provincia. Anos depois consegue que lhe
concedam

a exploracao

da Casa da Sorte, ligada as lotarias da Santa Casa da

Misericérdia, em todo o territério portugués da Europa e do Ultramar.
A sua excepcional
actividade econémica.

capacidade
Sem

de gestao

filhos, dedica-se

trouxe
além

um

imenso

do trabalho

éxito

a uma

a sua
intensa

actividade filantrépica, constrdi em Braga um bairro para os mais desprotegidos,
faz permanentemente generosas dadivas a diversas entidades caritativas e manda

acabar e restaurar a Igreja dos Congregados, desenhada pelo grande arquitecto do
Rocaille, o bracarense André Soares.
Seguindo um classico percurso da burguesia, trilhado desde a Renascenga,
primeiro em Italia e depois na Europa e nos Estados Unidos inicia uma colec¢ao
de arte que ao prazer estético juntar4 certamente o prestigio social ocasionado
pela posse de objectos de consumo cultural. Da sua heterogénea colec¢ao farao
parte alguns bons quadros flamengos, de acordo com o gosto dominante do seu

meio e na sua época, ter4 também muitos quadros de Henrique Medina. Por

>i

outro lado adquire boas faiangas portuguesas e um copioso conjunto escultdérico de

faianca de Jorge Barradas. Mas sobretudo o Senhor Nogueira da Silva foi um
homem dotado de um fervor coleccionista pelas coisas Orientais, como pode ver-se
nao

apenas

nas lougas da “Sala de Porcelanas de Encomenda”,

nos “blanc de

Chine” do seu gabinete, no pote da dinastia Ming do atrio superior, mas também
pelo contador Indo-Portugués e pela colecgao de Netsukes também no seu
gabinete ou de marfins luso-orientais que irao ser descritos depois das porcelanas.
Esta inclinagao parece ser uma constante nas mentalidades portuguesas mais

casticistas. Desde os Descobrimentos, os méveis, marfins e lougas orientais
inseriam-se naturalmente no recheio das classes privilegiadas com muitissima
mais frequéncia do que os méveis franceses ou depois as porcelanas alemas.

A porcelana, material que nos fascina pelo brilho translticido, leveza e toque
deve-se 4 China,

Tera

sido

na

uma

das mais brilhantes e requintadas

dinastia

T’ang

(608-907)

que

civilizagdes humanas.

a porcelana

apareceu

pelo

aperfeicoamento do grés, com uma pasta onde entra de forma indispensdvel o
caolino misturado a alta temperatura com outras substancias.
O centro da fabrica de porcelanas, Jingdzhen, ficava préximo de jazigos de

caolino e de florestas com madeira para alimentar os fornos e distava 900 Km de
Cant&o por onde a maior parte da porcelana era exportada.
A

palavra

porcelana,

utilizada

em

quase

todas

as

linguas

da

Europa,

é

originalmente um vocdbulo latino, que nomeava um molusco com uma
concha,de aspecto semelhante 4 louga importada da China pelos portugueses no
séc. XVI. Palavras derivadas de porcelana sAo utilizadas em quase todas as linguas
para a nomear. Embora as loucas da China, como outros produtos preciosos,
chegassem 4 Europa pelas diversas rotas terrestres que sempre a ligaram a Asia, é
com a descoberta do caminho marftimo para a India pelos Portugueses que as
porcelanas sao exportadas em quantidades significativas para a Cristandade. Este
precioso material vai obter grande éxito junto das classes ricas e cultas, substituindo parcialmente as baixelas de faianga, estanho, prata ou ouro utilizadas até

ao séc. XVI.

A China fabricava porcelana para consumo interno, onde gozava do mesmo
estatuto que a pintura na Europa depois do Renascimento. Produzia também
para o préximo e extremo Oriente. No entanto é com os Portugueses que se

inicia umas das mais interessantes porcelanas destinadas 4 exportacao. Estamos
assim perante a “porcelana de encomenda’” ocidental, esses magnificos hibridos

em que se interpenetram mentalidades e culturas.
Tendo os Portugueses tomado Malaca em 1511, poucos anos depois de Vasco
da Gama ter chegado a India, lancaram-se em expedigdes para a China, sendo os

nossos barcos os primeiros do Ocidente a tocar as margens miticas do “Império
do Meio”. Em 1557 é dada autorizagao aos portugueses para se estabelecerem em
ay

Macau que se torna o primeiro grande centro de exportagao de porcelana. Existe
um jarro desta época destinada ao Rei D. Manuel I, ostentando a esfera armilar
(Col. Medeiros e Almeida - Lisboa). Também no Museu do Palacio Topkapi em

Istambul se encontra uma pega Ming com as armas do Rei Venturoso.
Estas pegas, nao sao apenas das primeiras porcelanas de encomenda ocidental,
mas as predecessoras de todas as pecas brasonadas que irao satisfazer 0 gosto
estético e o orgulho da aristocracia europeia durante trés séculos.
Os antigos inventdrios portugeses sao ricos na enumeracao

de porcelana

anterior ao terramoto de Lisboa.
As porcelanas de encomenda do acervo do Museu Nogueira da Silva
pertencem a ultima dinastia a Quing ou Manchu que em 1644 substitui a Ming.
No séc. XVI 0 comércio florescente dos Portugueses fez de Lisboa o grande
mercado de produtos do Oriente.
A evidéncia do prazer provocado pela porcelana, est’ documentado pelos
presentes do rei D. Manuel I a membros da Casa Real. Também o Cardeal D.
Henrique, ainda Infante, mandou diversas pegas de “louga da India” ao Papa Pio
IV, por sugestao do Arcebispo de Braga, D. Frei Bartolomeu dos Martires, que
estivera em Roma por ocasiao do Concilio de Trento.
A importagao de louga da China para Portugal e mais tarde para o Brasil
mantém-se em quantidade, mesmo nos fins do séc. XVIII, quando o resto
daEuropa passa a preferir as porcelanas Europeias. E desta época o notavel e
célebre servico do Bispo do Porto, D. Frei Anténio de Castro, de que o Museu

Nogueira da Silva possui um prato na vitrine de louca brasonada. Podem referir“se nesta mesma colec¢ao e no mesmo gosto e época o conjunto da familia Sande
e Castro, ou 0 cesto do servigo do Morgado de Beire, cujo erro herdldico, a coroa
real em vez do coronel de nobreza, tornou uma pega rara. Na sec¢ao da louga

com as figuras Europeias, refere-se especialmente o prato comum par de amantes
em “pose” 4 antiga, tao do agrado da época, a poncheira com a deusa Diana e
uma cacada a cavalo, pintado em “grisaille” (tinta da China) e ainda o prato
tepresentando um piquenique entre ru{nas, cena que preanuncia claramente a
sensibilidade romantica.
Na mesma sec¢ao existem dois pratos, que se costumam chamar “Jesuftas”
sao
pintados

em

“grisaille’,

e

tém

temas

religiosos.

Tradicionalmente

a

sua

encomenda era atribuida 4 Companhia de Jesus, sabe-se no entanto que os temas

teligiosos e a pintura, em tons cinzentos, nado eram no séc. XVIII encomenda da

Ordem de St. Indcio. Sem se desmentir que a Companhia de Jesus tenha feito

compras de porcelana em épocas anteriores, dada a sua importancia na
missionacao do Oriente, da estima muito especial de que gozaram junto dos
imperadores Chineses e da empatia, fascinio e respeito que a Civilizacao Oriental

exerceu sobre estes religiosos. A provavel origem deste tipo de louca deve-se as
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motivos
encomendas feitas por comerciantes, baseadas em gravuras com
préideias
sem
s
religiosos e enviadas para a China onde os temas eram pintado
-concebidas.
entanto
Desde muito cedo os Europeus tentaram o fabrico da porcelana, no
ha,
Aleman
na
lmente
especia
s6 no ano de 1709 e devido A pesquisa feita
fabrico.
e
igao
consegue-se em Meissen, Saxe, descobrir 0 segredo da sua compos
nova
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o.
prestigi
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e
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,
curiosos
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a
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fabrico
©
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consegu
vadorismo estrutural e 4 dificuldade em encontrar caolino, s6
ncias varias
industrial de porcelana em 1824 na Vista Alegre. Antes houve experié
ga de se
numa das quais se enviou caolino portugués para a China com a esperan
servigo,
0
u
resulto
ncia
conseguir o fabrico da porcelana. Dessa experié
no qual consta esperanerradamente chamado dos “Meninos de Palhava”,
raridade e qualidade do
cosamente: — “Este barro é outro unicérnico, 1776”. A

barro s4o comparadas a do animal fabuloso. Um prato
encontra-se na vitrine da louca da China com figuras
Apesar da Coroa Real e das iniciais, nao se sabe quem
hipdteses seria a de uma encomenda pata o Colégio
Pombal.
Os Chineses

fabricavam para diversissimas

deste misterioso servigo,
Europeias com 0 n.° 34.
o encomendou, uma das
dos Nobres criado por

regides, dado o notdvel sentido

dos clientes
comercial que lhes é caracteristico e faziam-no de acordo com o gosto
e as finalidades da encomenda.
de louga da
Os paises mugulmanos foram desde cedo grandes importadores
inarias
extraord
mais
das
China e 0 Paldcio Topkapi em Istambul possui uma
“familia rosa’
coleccées de porcelana da China. Os dois jarres do séc. XVIII
a € s6 0 acaso
presentes na Sala de Porcelanas da China sao de encomenda Islamic
dos negécios e das colecg6es os trouxeram ao nosso pais.
mesa e alimentos
A Europa encomendava pegas proprias para o seu ritual de
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habituais da sua civilizacao, decorados de acordo com a sua prépria vis4o estética
do Oriente ou mesmo

com

desenhos

ocidentais.

Por vezes as formas

eram

transpostas dos objectos de estanho ou prata para as porcelanas.
Essa porcelana deveria chamar-se “louga encomendada da China”, mas a
palavra India desde cedo se tinha consagrado com o significado geral do Oriente,

ene

abrangendo regides desde a Africa Oriental até ao Japao e por outro lado sendo
a louga vulgarmente comercializada pelas “Companhias”, monopdlios
comerciais, inseridos na politica de nacionalismo econémico, que se conhece por
Mercantilismo, notabilizou-se internacionalmente com o nome de louga da
“Companhia das Indias”.
O Comeércio de Portugal com o Oriente inclinou-se conforme a situag4o de
expansao ou de retraccao econédmica do Estado, entre o monopdlio da Coroa,
auténtico mercantilismo “avant la lettre” de D. Manuel, a entrega de contratos a

SOD
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particulares. No entanto, as loucas nunca fizeram parte dos monopédlios do
estado e foram negociadas livremente, recebendo a Coroa apenas a sua
percentagem.
A primeira Companhia Portuguesa das Indias data de 1587 e dedicou-se
sobretudo ao comércio da pimenta. Houve uma segunda tentativa para a criacao
de uma companhia em 1619 tendo recebido regimento em 1628, foi extinta em
1633 sem grandes resultados. Em 1687 cria-se nova Companhia, extinta 12 anos
depois com o resultado da primeira.
O

Marqués

de Pombal,

no seu mercantilismo

comercial,

criou uma

nova

companhia de comércio Oriental em 1753 que nfo teve igualmente éxito.
De qualquer forma, trazido pelas Companhias, por particulares ou ainda por
encomenda da Coroa, avaliam-se em 10 milhdes 0 numero de pegas de porcelana
trazidas pelos Portugueses.
Lisboa no séc. XVI substitufra em parte Veneza nas ligagdes com o Oriente
sendo depois substituida por Amesterdao. A decadéncia da rota do Cabo e a
“sede” de prata da América espanhola para os pagamentos no Oriente prepararam
a unido dindstica em Castela. Filipe II de Espanha, neto de D. Manuel I, ao
tornar-se rei de Portugal exige que o pais assuma com os outros paises Ibéricos a

Oposi¢ao as poténcias protestantes e capitalistas do Norte. O bloqueio de Lisboa
obriga a que os Holandeses, nossos intermedidrios até entao, procurem os portos

orientais. Igualmente no reinado de Filipe I de Portugal a colecca0 de D. Manuel
da
1as
”

[SO

[OS

ter-se-4 junto a do neto castelhano.

Em 1602 cria-se em Amesterdio a Companhia Holandesa das Indias
Orientais que foi o maior fornecedor de porcelana 4 Europa, calculando-se em
43 milhdes de pecas importadas sé entre 1724 e 1794.
Os ingleses criam por sua vez em Londres, em 1708 uma Companhia das

Indias Orientais que instala em Cantao a sua primeira feitoria. Em pouco mais
DD

de um século chegam a Londres 30 milhoes de pegas. Posteriormente Franceses,
Dinamarqueses, Alemaes, Suecos e Austriacos, estes a partir do porto Belga de
Ostende, tiveram com maior ou menor éxito a sua Companhia das Indias, de

acordo com o mercantilismo e com a paixao da Europa pela “Chinoiserie”.
Na “Sala de Porcelanas de Encomenda” do Museu Nogueira da Silva constam
algumas pecas brasonadas vendidas pela Companhia da Indias Holandesa e
Inglesa.

Desta

ultima

destaca-se

uma

travessa

do

Visconde

de

Strangford,

tradutor de Camées e Embaixador em Lisboa e no Rio de Janeiro na época dificil

das Invasdes Francesas.
O “Rocaille” teve uma devogio especial por um Oriente utépico, imaginado
para uso de uma sociedade elegante, embora futil que se despedia alegremente do
“Antigo Regime” nos pavilhdes dos jardins e nas salas de porcelana de alguns
grandes palacios da Europa.
Os produtos coloniais como o cha, 0 chocolate e o café tinham-se instalado

nas classes privilegiadas da Europa

e da América

e os Chineses

fabricavam

servicos para estas bebidas que se tornaram pretexto para reunides mundanas,
antes de se democratizarem e entrarem nos hébitos alimentares comuns.
Os bules de café, de chocolate e cha, da colecgao Nogueira da Silva, sao
exemplares executados pelos artffices Chineses j4 nos fins do séc. XVIII.
Do ritual do cha faziam parte caixas de madeiras preciosas ou de porcelana de
uso semelhante aos frascos para cha, pertencentes 4 paleta “familia verde”. Esta
nomenclatura data de meados do séc. XIX e pertence 4 louca com elementos de
um verde vivo e transparente origindria das porcelanas policromadas da dinastia
Ming chamado na China “Wucai”. A familia verde aparece como no caso destes
frascos, na porcelana de encomenda e evidentemente também na porcelana ao
gosto chinés de grande qualidade.
A quase totalidade da porcelana presente na “Sala das Porcelanas de
Encomenda” pertence no entanto a familia rosa. Este tipo de louga nasceu no
reinado do Imperador Yongzleng (1723-1735) e teve um contributo ocidental.

Essa cor deriva da “Purpura Cassius” descoberta pelo médico de Leiden,
André Cassius. Inicialmente usada sobre os vidros alemies, depois sobre esmaltes,
devera ter sido introduzida na China pelos Jesuitas no reinado do Imperador
Kangxi (1662-1722). No reinado seguinte passou a ser aplicado sobre as
porcelanas com o nome de Jancai (cores estrangeiras).
A porcelana azul e branca foi a primeira a ser importada pelos Portugueses
ainda na época Ming. Teve uma enorme influéncia na Europa com o nome de

Kraak-porselein, derivado das carracas, barcos portugueses, que a transportavam
até Lisboa. Esta louga marcou fortemente a Europa e deu origem a faianga
portuguesa

do séc. XVII,

conhecida

por louga de AranhGes,

de que

existem

alguns bons exemplares expostos no Museu Nogueira da Silva. Os ingleses foram
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igulamente influenciados por esta cor da porcelana que se manteve nas duas
faiancas até aos nossos dias. Na Holanda a “Kraak-porselein’d4 origem a
azulejaria portuguesa figurativa do séc. XVIII inspirou-se por sua vez nos azulejos
azuis e brancos dos Paises Baixos. A porcelana de mesa com estas duas cores
mantem-se um cldssico.
As pegas azuis e brancas expostas na “Sala de Porcelanas de Encomenda’sao
ainda do séc. XVIII a oferecerem uma porcelana mais pesada e grosseira do que
a sua similar do séc. XVI e XVII sem que no entanto nfo lhes falte encanto.
MARFINS LUSO-ORIENTAIS

DA COLECGAO

NOGUEIRA DA SILVA

Estes marfins trazem a lembranga as palavras do autor do util livro de marfins,
Bernardo Ferrao; “Dois sentimentos animaram os Portugueses, a sua fé profunda
com 0 nitido desejo de evangelizacao dos infidis e 0 espirito de alargamento da
Nac4o”. Devem acrescentar-se os interesses mercantilistas que nao excluem os
primeiros e que sao obviamente tipicos de um Renascimento que nao cortou

amarras com o Mundo Medieval. Para além do inequestionavel prazer estético
proporcionado por estas esculturas, ligado a parte missiondria,recordam-nos a
extraordindria capacidade dos portugueses para a miscigenagao cultural, e especificidade que tornou possivel a presenga de um povo tao pouco numeroso nos
cinco continentes. As imagens desta colecgéo sao um elemento demonstrativo
dessa capacidade.

1 - Santo Anténio com Menino, corpo e base de madeira com cabega e membros de marfins como habito

policromado a ouro - Arte Indo-Portuguesa, séc. XVIII, muito semelhante ao descrito na pagina 158 do
Imagindrio

Luso-Oriental,

de Bernardo

Ferrao T. Tavora Lisboa,

1983 - Imprensa Nacional

Casa da

Moeda. (alt. 49,8 cm).

2 - Cristo Indo-Portugués da segunda metade do séc. XVIII com base de madeira de gosto neoclassico,
(alt. 35,5 cm).

3 - Menino Jesus “Salvator Mundi”,

Indo-Portugués

ou Hispano-Filipino,

séc. XVI

(2).(alt. 48,4 cm

c/peanha).
4

- Sagrada

Familia

de

marfim,

policromada

e ouro.

Trabalho

Hispano-Filipino,

séc.séc.

XVIII

(extremamente semelhante ao reproduzido na obra de Margarida M. Estella Marcos, pag. 292 “La
Escultura Barroca de Marfil en Espafia - Ed. I. DiegoVelasquez - Madrid,

1984). (alt. Senhora 22,5 cm;

S. José 24 cm).
5 - Menino Jesus “Salvator Mundi”

marfim Indo-Portugués, séc. XVII. (alt. 40,5).

6 - Nossa Senhora da Conceicao, marfim Cingalo-Portugués, séc. XVII. (alt. 9,3 cm).
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7 - Santo com chapéu e bordao marfim Cingalo-Portugués, séc. XVII. (alt. 9,3).
8 - Nossa Senhora da Conceigéo marfim Cingalo-Portugués, séc. XVII. (alt. 14 cm).

9 -”Bom Pastor” marfim Indo-Portugués, séc. XVII. As imagens dos “Bons Pastores”parecem dever a sua
origem 4 “apropriacao” pelos jesuitas na India de um heréi mitico de origem iraniana. No séc. XVIII,

adeptos de Zoroastro perseguidos no Irao pela corrente Islamica, refugiaram-se na India. Ymo representa

para esse grupo o bom pastor que guardava na caverna os homens e animais e lhes proporcionava4gua

salvando-os da seca. Aos “Bons Pastores” do Museu Nogueira da Silva faltam as bases elementares onde
se afigura a caverna com os animais, o tema da dgua e frequentemente Santa Maria Madalena que
representa os pecadores. (alt. 9,5).
10 - °Bom Pastor” marfim Indo-Portugués, séc. XVII. (alt. 9 cm).

12 - Placa de marfim da Virgem com o Menino, trabalho Indo-Porutgués de influéncia Mogol, meados
do séc. XVII (esteve na Europdlia em 1991 e é referido no catélogo “De Goa a Lisboa” na pag. 69) (alt.

17 cm). Os motivos florais que rodeiam a Virgem podem dever-se ao fosto dos imperadores mogéis que
tanto se interessavam pelo desenho de jardins, mas também a dupla influéncia ocidental proveninente de
obras sobre botanica vindas da Europa no séc. XVII por intermédio da Companhia Inglesa das Indias
Orientais e também por influéncia dos missiondrios jesuitas acolhidos na corte desde 1580 onde
estudavam plantas medicinais de quedeixaram elegantes esquissos que ter4o inspirado posteriormente os
Pintores e scultores que inclusivamente trabalharam, em Taj Mahal.
13 - Cristo coroado de espinhos, marfim Indo-Portugués, séc. XVII. (alt. 6,5).
14 - Nossa Senhora da Conceigao, marfim Indo-Portugués, séc. XVIII. (alt. 28,5).

15 - Santo Anténio com Menino, marfim Indo-Portugués, séc. XVII/XVIII
.

(alt. 8,2).

SAGRADA FAMILIA
Trabalho Hispano-Filipino
Nossa Senhora - 225 mm, Menino - 130 mn, S. José - 240 mm

Pote Celadon
China

Final da dinastia Ming
330 x 430 mm

By)
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ESTRATEGIAS CULTURAIS EM DEFESA DO
PATRIMONIO NO CONTEXTO DOS DIREITOS
CULTURAIS
EVA MARIA VON KEMNITZ
Conservadora de Museus

Um dos temas frequentemente abordados na agenda de muitos encontros
internacionais tém sido o problema dos direitos humanos. Surge de imediato a
sua associacdo com os aspectos politicos ou econdmicos ficando esquecida ou

relegada para o ultimo plano uma outra vertente desses mesmos direitos
humanos. Trata-se dos direitos culturais.
Os direitos culturais constituem parte integrante dos direitos humanos e devem
ser entendidos simultaneamente como direitos dos individuos e das comunidades.
Os direitos culturais englobam trés aspectos, nomeadamente o direito:

1) A identidade cultural que implica a liberdade das opgdes culturais
sobretudo no que diz respeito 4 lingua ou as linguas e as convicgées e ainda o
direito ao patriménio ou seja o direito 4 meméria colectiva e as politicas de
conservagao desse mesmo patriménio;

2) A livre participacao na vida cultural o que significa o exercicio da liberdade
de

consciéncia

e

de

expresséo,

0

exercicio

das

liberdades

essenciais

para

desenvolver a investigacgao e a criatividade, a liberdade de comunicar ¢ o direito
inerente 4 propriedade intelectual;
3) A educacio que se resume a educacao basica e geral e ainda a educacao
pratica e A orientacao e formagao profissionais.

Desta introducdo suméria aos principios juridicos convém reter a ideia basica
de que os direitos humanos sao unos, indivisiveis e interdependentes e que
pressupdem 0 respeito pelo “outro”.
Sendo a cultura uma condica’o da democracia e nao uma mera consequéncia
dela todos os direitos humanos devem ser interpretados na sua dimensao cultural.
O exercicio dos direitos humanos imp6e a existéncia de condig6es que permitam
que tanto os individuos como as comunidades possam tomar a iniciativa de os

desenvolver fomentando a cooperacao a nivel local e regional.
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No contexto do presente encontro que reune profissionais de museu dum
espaco lingufstico comum, o da lingua portuguesa, esta interveng4o nao pretende
ser mais do que um tema de reflex4o e simultaneamente um incitamento a busca
de solugSes que possam melhor viabilizar a preservacao, estudo e divulgacao do
patriménio nascido do percurso histérico comum assente nas raizes da cultura
comum cimentada pela unidade de lingua.
A escolha de Macau como lugar de convocaga0 do Coléquio do ICOM dos
Pafses de Lingua Portuguesa encerra em si um simbolismo carismatico e constitui
simultaneamente um paradigma de simbiose, evolucao e mudanga colocando
quest6es que urge analisar nesta plataforma.
Macau é um lugar de evocagées mtiltiplas mantendo por exceléncia a tradi¢ao
universalista de muitas cidades do espaco lusédfono como lugar de encontro de
povos e de didlogo de culturas.
Macau é também lugar tinico de simbiose ininterrupta, de coexisténcia
secular entre as culturas portuguesa e chinesa mas também lugar de passagem de
representantes de outras etnias e culturas, europeias e nao sé, que deixaram af o
seu contributo.
Macau,

pdlo, no passado, de trocas comerciais e culturais e, porque

nao

admiti-lo, de transferéncia de tecnologias para e da vasta 4rea do Extremo
Oriente esta afinal hoje no centro geométrico do arco-regiao onde ocorre a maior
taxa de crescimento do mundo.
Macau, com o centro da aldeia global a deslocar-se da América do Norte para
o Sudoeste Asidtico ser4 num mundo em transformacao e para além das suas
futuras transformacées, decorrentes estas da alteracao do seu quadro juridico e
politico apds 1999, um dos dois olhos com que a China olhar4 a Europa e 0 que
foram na China aqueles dois olhares.
Macau ocupa, de facto, uma situacdo impar como depositario de um rico e
diversificado patriménio em termos materiais e nao materiais, nascido da
coexisténcia das trés principais comunidades af radicadas, Chinesa, Portuguesa, e
Macaense que contribuiram para a singularidade do panorama cultural do Territério
do qual nao podemos excluir 0 contributo, embora naturalmente de um peso muito

menor, de Chineses nao residentes ou residentes mas nao naturais, outros Asiaticos

ou outros Europeus que demandaram estas paragens e até de Africanos.
Por um lado, o patriménio construfdo chinés caracteriza-se por uma
continuidade ininterrupta de formas e estilos num evoluir espontaneo patente
nas arquitecturas religiosa e civil que nao conheceu nem as pertuabg6es nem as
mutilag6es sofridas devido as vicissitudes resultantes das muitas e por vezes muito
violentas convulsées que afligiram a Nagao chinesa desde a chegada dos
Portugueses até aos anos mais recentes 0 que lhe confere afinal um estatuto tinico

no proprio espaco cultural chinés e certamente muito raro a nivel mundial.

Os Portugueses, por sua vez, enriqueceram o patrimdnio de Macau com
numerosas construges religiosas, militares e civis transpondo para o territério

modelos portugueses e europeus.
Desenvolveram-se assim processos

de aculturacao

gerando

formas

de

express4o artistica inconfundfveis que acompanharam os contactos comerciais,

religiosos e também culturais que os Portugueses desenvolveram a partir de
Macau com outras comunidades do Extremo Oriente.
Alias, o fenémeno de fascinio e interesse pelas culturas orientais e chinesa, em

particular, é desde sempre uma constante entre os Portugueses, visivel quer nas
letras quer nas artes quer sobretudo no secular e ainda hodierno usufruto
quotidiano dos multiplos objectos que dai lhe chegaram ou ai, ao seu gosto,
encomendaram.
Tudo isto constitui a esséncia da inconfundivel singularidade de Macau que a
diferencia de todas as outras cidades da regiao e que lhe foi impressa pela presenga
de quatro séculos de presenga portuguesa.
Quanto aos fenédmenos do passado estes so susceptiveis de andlise e apreciagao
critica 4 posteriori. No que diz respeito ao futuro, sempre imprevistvel, este tera
que ser preparado através de actuagGes concertadas no presente.
Nao se trata evidentemente da preservacao fisica de monumentos ou sitios

uma vez que
remontando
conjuntos de
Convém

estes problemas j4 foram contemplados em diversos documentos
ao Decreto-Lei de Agosto de 1976 que definiu a lista dos edificios,
edificios e sitios a proteger.
sublinhar que aquela medida se situa numa série de iniciativas

empreendidas anteriormente das quais a mais inovadora e reveladora de uma
outra viséo mais alargada do conceito do patriménio se deve a iniciativa do entao
Governador de Macau, General Nobre de Carvalho, que em 1974 instituiu uma

nova Comissao incumbida de “classificar, estudar e propér a valorizacao e a
conservacao do patriménio artistico da Provincia”. Merecem ser aqui destacados
dois aspectos, nomeadamente a inclusao neste projecto nao sé do patriménio

considerado erudito mas igualmente de pracas, percursos, bairros interiores,
modestos e anénimos pelo simples valor de referéncias colectivas. Mais revelador
ainda é o facto de serem no projecto contemplados em pé de igualdade os
monumentos de cultura chinesa e portuguesa como 0 prova 0 primeiro passo,
importante e simbélico, da recuperacao daquele que ¢ hoje o mais belo e
harmonioso jardim chinés de Macau, o jardim Lim locq.
A criacao do Instituto Cultural de ‘Macau em 1982, munido de um
Departamento exclusivamente dedicado 4 defesa do Patriménio cultural abriu

uma

nova fase no processo de recuperacao

instituigd6es

como,

entre

outras,

a

e valorizagao

Fundacdéo

actividades de relevo neste ambito.
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Oriente

daquele.
tém

Outras

desenvolvido

Hoje torna-se necessario repensar os valores que devem moldar as estratégias
do desenvolvimento cultural. Entre as prioridades devem constar a dignidade
humana, a observancia do principio de nao-discriminacao, da tolerancia, do
respeito mutuo entre as culturas, a participacao bem como a liberdade de op¢ao
e a liberdade dos artistas.
Nao se pode ignorar que os direitos culturais nao se limitam a fruicado das
artes seja na condi¢ao de criadores seja na de consumidores mas sao indissociaveis
dos outros direitos humanos nos seus aspectos econdmicos, sociais, politicos e

civicos o que evidencia plenamente a indivisibilidade e interdependéncia desses
mesmos direitos. Por isso, o direito 4 participacao na vida cultural pressupée
também a participacao na tomada de decisdes e da sua implementacao na medida
em que elas afectam a prdpria fruigao da vida cultural.
As medidas propostas devem continuar a assegurar que as decisées tomadas
na area da cultura reflictam a composicao demografica da sociedade de modo a
viabilizar a participacao plena de todos os grupos sejam eles maioritdrios ou
minoritarios.
Nesta sequéncia surge uma legitima interrogacao quanto 4s polfticas culturais

a conceber que tomem em consideracao a interdependéncia da cultura e dos
direitos humanos e uma outra questo que se coloca a seguir e até que ponto os

responsaveis pelas polfticas culturais tém a consciéncia desses direitos e das suas
implicag6es quando tomam decisdes ou implementam estratégias resultando dai
a unanime preocupacao pelas competéncias e obrigacoes éticas dos fazedores de
politica e dos agentes de cultura.
No contexto especifico do espaco luséfano na sua globalidade seria desejavel
promover um debate de ambito mais amplo para analisar a situacdo concreta que
por razdes de ordem histdérica contém no seu tecido humano um verdadeiro
mosaico de grupos culturais, étnicos ou religiosos além de outros grupos
minoritdrios desfavorecidos em termos sociais ou econdémicos e na sua sequéncia

elaborar um inquérito relacionado com a legislagdo em vigor e com a pratica
corrente no dominio dos direitos culturais propondo a partir desta base uma
nova abordagem da politica cultural.
Dai duas propostas.
Uma para Macau, lugar paradigmdtico desses processos complexos,
nomeadamente

a criaggo

de

um

Museu

da

Histéria

de

Macau

e das

Comunidades Luséfonas do Extremo Oriente para preservar a memoria colectiva
do seu passado e presente e para que as geracdes vindouras possam inscrever af 0
seu contributo, parte da sua histéria seguindo o princfpio de respeitar as diversas
continuidades e sem excluir nenhum grupo do gozo dos seus direitos culturais.
A outra proposta visa 0 espaco luséfono na sua totalidade no sentido dé
promover e implementar uma maior cooperacao na area do patriménio e da sua

preservacao situando-se neste contexto a organizacao de cursos de Aambito
alargado fomentando n4o sé o conhecimento de cultura e arte mas também de
cursos profissionalizantes com o objectivo de inventariacdo, estudo e restauro

(ateliers de talha, azulejo, porcelana oriental, artefactos de culturas diversas ou
técnicas de constru¢ao, etc.) e a sua divulgacao através da publicagao de catdlogos
criticos, através do intercambio de especialistas, criacdo de redes de informacao e

equipas de trabalho interdisciplinares, permuta de exposic6es, para além das
itinerantes, criagao de um banco central de dados com imagem e de acesso
publico, servicos de peritagem e ainda a organizacao e realizagao de programas e

projectos comuns na area do patriménio abrangendo sempre representantes de
mais de dois paises luséfonos e ainda a organizacao de workshops e seminarios

que largamente pudessem ultrapassar
ainda a promogao

0 4mbito da cooperagao bilateral como

de realizagdes culturais constituindo

uma plataforma que

pudesse reflectir a diversidade cultural e demografica do espaco luséfono.
Certamente no sera facil encontrar respostas cabais para todas estas interrogacoes. Contudo olhando para a cultura entendida como um processo de
educacao e chamando a atengao para o imperativo de ensinar a histéria nacional
vista num contexto alargado de modo, a estimular as criangas de hoje, adultos de
amanha a pensar a histéria numa perspectiva diferente da encerrada no binémio

do bem e
Como
educagao
todos os

do mal ficaremos mais despertos para a questo aberta.
consequéncia disto surge a necessidade de conceber novos processos de
e igualmente de politicas culturais inovadoras destinadas a integrar
membros de sociedade independentemente das suas origens étnicas,

culturais ou religiosas etc., a fim de corresponder

aos desafios

postos

pela

actualidade.
As decisées de profissionais de cultura terao necessariamente impacto na
construgao da cultura para hoje e para amanhi, isto é, j4 para o terceiro milénio,
advogando uma abordagem dinamica duma cultura sem fronteiras internas assim
como de solucées globais e nao apenas parcelares.
E pois vital que os agentes de cultura tenham consciéncia de que nao devem

ser substitufdos nas suas responsabilidades por fazedores de politica cultural e por
isso mesmo importa destacar as potencialidades de intervengao das instituigdes
nao governamentais como o ICOM ou outras que agrupam profissionais de
cultura, em sentido lato, a nivel local, regional, nacional ou supranacional.

Que seja este um contributo para a compreensao e consciencializagao da
problematica dos direitos culturais e da suas implicag6es culturais e polfticas do

desenvolvimento

cultural quer por parte dos

responsdveis

dos organismos

governamentais como das instituicdes nado-governamentais a todos os escaldes no

processo da cultura quer como criadores quer como consumidores e ainda a nivel

dos visados pelas politicas em causa promovendo um didlogo indispensdavel para
se obter um consenso, adequando os meios existentes as necessidades.
Como conclusao serd licito aceitar a necessidade de continuar a manter o
didlogo universal iniciado nos princfpios do séc. XV traduzido numa cooperacao
{ntima que se tem sabido adaptar as sempre reformuladas condicgdes de
coexisténcia ditadas pelos condicionalismos sécio-politicos ou seja fiel ao
“espirito de Macau”, nas palavras de Umberto Eco proferidas no Territério em
Junho passado por ocasiao do Coldéquio Internacional, “como sendo um exemplo
de reconhecimento das diferengas civilizacionais” e no sentido do “reencontro de
civilizag6es”.
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PROJECTO DE TRATAMENTO E RECUPERACAO
RUINAS DE SAO PAULO EM MACAU

FERNANDO ANTONIO BAPTISTA PEREIRA
Conservador de Museus
Director do Museu do Convento de Jesus — Setubal

DAS

1. PRINCIPIOS

1.1 Comegamos por lembrar 0 que dissemos no relatério apresentado no
Programa-base: qualquer estratégia de musealizacdo do Sitio de Sao Paulo tera de
dar-a-ver 0 conjunto monumental com o acréscimo de saber que toda a intervencao
permitiu, quer deixando a vista uma parte dos vestigios postos a descoberto, quer
Sarantindo a transmissto da informagao fundamental que foi seguramente
estabelecida,

quer, ainda,

revalorizando o lugar como

local sagrado,

tornando-o

também passivel de utilizacao espisédica enquanto sala de espectdculos ao ar livre.
1.2 Por outro lado, insistimos, em todos os relatérios anteriores, que se deve

abordar a fachadaa partir da escadaria, pois sé assim a leitura do médulo retabular

em que ela est4 composta se revela no seu espendor de mensagem e de insédlito de

alcado de um templo que desapareceu. De qualquer forma, a abordagem do Sitio

deve repousar no reconhecimento do espaco qualificado em que ele se tornou com a
intervencao: nao sé um monumento,

mas lugar de encenagao de um discurso que lhe

dd novo sentido, ou seja, actualiza o seu sentido original na sociedade dos nossos dias,
atribuindo-lhe novas fungoes (museu, santudrio de peregrinacao)
simbolismos (a meméria, a histbria, a redencao do Homem).

e

novos

1.3. Finalmente, a mensagem fundamental que se impée dar-a-ler, para além
do binémio escadaria-fachadalretdbulo, consubstancia-se nos seguintes pontos do
Programa cientifico resultante da pesquisa suscitada pela itnervencao:
a) a planimetria do templo, envolvendo as estruturas arqueoldgicas mais
Significativas postas a descoberto que permitiram esclarecé-la, como as da zona do
ttansepto, cruzeiro, Capela-mor e capelas laterais, sem descurar a divisao em trés

haves e destas em tramos ou a recuperacao da espacialidade do antigo Coro Alto;
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b) a volumetria do templo, no que foi seguramente estabelecida, desde 0 Coro
Alto & Capela-mor, mediante apontamentos e sugest6es de reconstitui¢ao,
sobretudo baseados em representagdes fotograficas, em maquetes, em esquemas
e no préprio percurso de visita através dos vestigios postos a descoberto;

¢) a pavimentagéo original da Igreja, bem como o que ela escondia, ou seja, 0
campo santo que era todo o templo;
d) a autoria do projecto do templo, atribuida ao Martir do Japao, 0 beato Carlo
Spinola;

e) a homenagem a todos os que ali encontraram a tiltima morada, em especial os
martires do Cristianismo que, naquele que foi 0 ponto de partida da envangelizacdo de todo o Extremo Oriente, podem encontrar, finalmente, um santudrio

de reliquias que se constitua como lugar de peregrinacao;
f) toda a informacdo minimamente necessdria para entender o edificio, ou 0
que resta dele, no tempo histérico e no espago do territério de Macau, sem
;
esquecer 0 seu papel na evangelizagao do Extremo Oriente;
g) finalmente, como em qualquer igreja, um espago efectivamente utilizdvel
pelo culto religioso, mas também por formas de espectdculo compativeis com a
dignidade acrescida do lugar.
2. PROGRAMA
2.1. CARACTERIZACAO

De acordo com os textos previamente elaborados relativamente aos principios ¢

ao programa de musealizagao do Sitio de Sao Paulo, textos que informaram 0
programa arquitecténico de recuperagao, define-se agora 0 programa museolégico de
todo o recinto, seguindo basicamente as linhas do percurso a percorrer pelos visitantes. refira-se que o grau de pormenorizacao deste programa, sobretudo ao nivel
museogrdfico, nao pode ser, por ora, definitivo, uma vez que se encontra dependente
de escolhas de pecas, quer do espélio arqueoldgico, quer de arte sacra, que terao de
ser feitas localmente, com 0 apoio de especialistas (por exemplo, o Senhor Sapage)

e das entidades proprietarias (episcopado, Seminario de Sao José). De resto, 0
programa de instalacao museografica dos objectos museoldgicos, enquanto definigao
concreta de apresentacio e legendagem de objectos ou de estruturas, s6 tera pleno
cabimento quando a interveng4o arquitectonica estiver integralmente aprovada.
Mantém-se as trés vertentes de abordagem do espaco musealizado que foram

oportunamente definidas:
2.1.1. A leitura dos vestigios, de cara4cter eminentemente

reconstituicao

do

templo

outrora

existente

no

local,

narrativo, visando a

a partir

da evidéncia

arqueolégica e de numerosos pontos de apoio a leitura — maquetes, esquemas,
mapas e sinalizacao dos prdprios vestigios.

2.1.2. A vivéncia religiosa do espaco, quer enquanto espaco funerdrio de
macaenses de outras épocas e relicdrio dos Martires do Cristianismo no Extremo
Oriente, quer enquanto lugar de celebragao liturgica, na Cripta e plataforma das
naves.
2.1.3. Finalmente, a experiéncia estética do Sitio, seja na leitura museoldgica de
obras de arte que outrora pertenceram A igreja ou a outras do territdrio, seja
mediante a fruicao de espectdculos ou de quaisquer outros actos culturais no
local.
Essas vertentes concretizam-se no espago fisico do monumento do seguinte modo:
2.1.4. O espaco propriamente museolégico da-a-ler 0 monumento segundo os
parametros acima discriminados, com recurso a textos,

a maquetes e a objectos

museoldgicos, permitindo, igualmente, através de competente sinalizacdo,
identificar os diferentes vestigios deixados a descoberto, integrando-os na
compreensao global do local proporcionada pela restante documentagio posta a
disposigao do visitante. Textos e maquetes serao realizados em materiais
duradouros (como a chapa de metal serigrafada ou o bronze).
Os objectos museolégicos serio fundamentalmente

(mas nao exclusivamente)

de dois tipos — arqueolégicos e artisticos — prevendo-se a sua apresentacao em dois
espacos especialmente estudados para o efeito:
2.1.4.1. a grande vitrine-parede, em vidro rochedo, essencialmente destinada
a objectos arqueoldgicos, seleccionados entre os vastos materiais exumados, que

serao acompanhados de textos, desenhos e fotografias, procurando dar uma visio
sobre a intervencao arqueoldgica e sobre 0 conhecimento do passado histérico do
Colégio e de Macau que ela permitiu;
2.1.4.2. uma Sala Museu, espaco museoldgico muito qualificado destinado a
tecolher algum do espélio de Arte Sacra de Macau
também

alguma

escultura,

alfaias littirgicas ou mesmo

(sobretudo pintura, mas
paramentaria),

que foi

pacientemente reunido nalgumas salas do Semindrio de Sao José e se encontra em

Precarias condicdes dé conservacao, especialmente o que se relaciona
directamente com Sao Paulo (caso de dois célebres quadros: um, representando
S. Miguel, que comprovadamente pertenceu a esta igreja, e outro que representa
os Martires do Japdo, jesuitas sacrificados na Colina de Nagasdqui, cujos ossos ha
que fazer regressar a este local sagrado, designadamente A Cripta).

TA

Devido as suas dimens@es e ao facto de ser observada de dois lados, a vitrine-parede pode receber também odjectos histéricos e artisticos, directamente
relacionados com a tematica af tratada, cuja proveniéncia ter4 de ser a mesma dos
que se propdem para a Sala Museu ou outra, como por exemplo:
a) parte do espdlio documental do extinto Museu Luis de Camées (desenhos
de G. Chinney, cartografia e iconografia macaense);

b) © conjunto de imagindria indo-portuguesa reunido na Igreja de Sao
Domingos em péssimas condicées de apresentacao e conservac4o;

c) ou, ainda, alguns dos objectos de arte sacra reunidos no pequeno “museu’
do Seminério de S. José.

2.1.5. O espaco religioso constitui-se como lugar de peregrinagao e esté
centrado na cripta, na qual foram contemplados um /ocal de passagem/visualiza¢ao, principalmente destinado a identificaggo monumental, e um local de
recolhimento/oragao, funcionando como Capela, destinada a albergar os ossdrios
dos macaenses de outras eras, sepultados na igreja, cujos ossos foram exumados
durante a intervencao, e os relicdrios contendo os ossos dos Martires do Japao e

do Vietname, hoje na Igreja de Coloane e outrora na Igreja de Sao Paulo, bem

como a reliquia de Sao Francisco Xavier, com a mesma origem e actualmente na

Igreja de S. José. Este espago religioso pode ser extensivel episodicamente 4
Plataforma superior (antigas naves da igreja) para missas campais em ocasides
festivas especiais. Nas paredes da Cripta serao inscritos os nomes de todos os que
— eclesidsticos e seculares — foram enterrados na Igreja de Sao Paulo. Além dos
ossdrios, na parede fundeira, e dos relicdrios, nas paredes laterais, e das inscric6es,
propoe-se uma grande cruz metdlica, um sacrario e a edicula para o relicério de S.
Francisco Xavier, como mobilidrio permanente, além de um pequeno altar, uma
sédia e um ambéo, em madeira, amoviveis.
2.1.6. Finalmente, o espago polivalente de animagdo centra-se na grande
Plataforma das naves, podendo entender-se ao varandim que evoca o Coro Alto.
Pensado fundamentalmente como espago para concertos de musica coral ou
sinfonica, mas abertos as formas teatrais que desejem explorar o potencial
cenografico do monumento, a drea em causa pode igualmente albergar
temporariamente exposic6es de objectos artisticos de ar livre ou mesmo desfiles
de moda, funcionando, assim, como um grande espaco cultural de prestigio da
Cidade de Macau. Por manifesta caréncia de espago, a logistica de apoio a este
tipo de actividades (cadeiras, luminotécnica especffica, camarins, etc.) terd de set
suprimida

pontualmente,

caso

a caso,

segundo

as necessidades,

em

solucées

provis6rias facilmente amoviveis, pelas entidades organizadoras dos eventos.

2.2. DEFINICAO DO PERCURSO
OS

OS

O percurso deverd ser sinalizado por um cédigo numérico que permita ao
visitante segui-lo sequencialmente e identificd-lo igualmente nos folhetos que
existam 4 sua disposica’o ou até aos materiais audio que eventualmente forem
produzidos.
2.2.1. ENTRADA/ACOLHIMENTO

[jde
0S OS

A entrada e a safda do recinto fazem-se pela porta principal da Igreja, ou seja,
pelo vao inferior central. Dela dirigem-se os visitantes ao pequeno posto de
informacdo e de venda de bilhetes e de roteiros do monumento, onde existirao
também postais, diapositivos, publicagdes e outras recordagées de Sao Paulo e de
Macau a disposicao do publico. O posto de informagio e vendas encontra-se
localizado num ponto de facil visualizagdo por parte de quem entra, algo disfarcado
na volumetria da escada de acesso ao varandim que reconstitui 0 antigo Coro Alto.

ng

2.2.2. LEITURA DE CONJUNTO

DO COMPLEXO

MONUMENTAL

por

la

Apés a entrada e 0 acolhimento é proporcionada ao visitante a primeira leitura
de conjunto do complexo monumental: a sinalizagao do percuso deve indicar ao
visitante a subida ao varandim que sugere 0 primitivo Coro Alto da Igreja; antes
porém,

o

visitante

pode

ler,

gravada

a

bronze,

na

parede

ocidental,

uma

inscri¢éo(1), em trés linguas (chinés, portugués e inglés) alusiva as origens institucionais do edificio, sua autoria e datas mais importantes da sua historia (fundacao,

construc4o, expulsao dos Jesuitas, incéndio e recuperagao).. A equipa fornecera

oportunamente esse tecto para ser traduzido. De qualquer modo, na separata, que
segue em anexo, intitulada “Ocidente e Oriente na obra jesuitica de Sao Paulo

(Macau)”, de autoria de um dos membros da equipa, encontram-se todos os
elementos necessdrios para a elaboragao deste e doutros textos explicativos que
serao exigidos ao longo do percurso.

Depois desta informacio, o visitante pode subir ao varandim e disfrutar de
duas panoramicas: a da cidade, através dos vaos da fachada, e a do complexo
monumental. Para sustentar esta ultima leitura, o visitante terd 4 sua disposicao

trés diagramas serigrafados sobre duas placas metdlicas(2) colocados como estantes
sobre a guarda do varandim. As placas deverao situar-se frente aos intervalos dois

vaos da fachada. Os trés diagramas, devidamente legendados, mostram, sucessivamente:
a) a planta do complexo Igreja/Colégio, com a escadaria, na sua implantacdo
urbana proxima (Fortaleza de S40 Paulo, Centro Histérico);

b) a planta da igreja, com sobreposigdo da intervenc&o, sinalizando as existéncias
€ as auséncias apenas sugeridas ou meramente assinaldveis; esta planta ird servir,
ao longo de todo o percurso, de sinalizador de todos os vestigios, sendo, a cada
momento, apontado a cor vermelha 0 ponto a que se reporta o vestigio
assinalado;
c)

um

desenho

em projecgéo

axonométrica

da reconstituigéo

conjectural do

interior da Igreja.
A equipa fornecerd oportunamente os desenhos para a realizacdo
diagramas, bem como as respectivas legendas para serem traduzidas.

dos

2.2.3. LEITURA DE INTEGRACAO E RECONSTITUICGAO VOLUMETRICA

Depois de ter descido do Coro Alto, o visitante deve dirigir-se, seguindo o
supracitado cédigo numérico do percurso, para o local de implantagao da antiga
Capela de Sao Francisco espaco coberto que alberga um painel explicativo e duas
maquetas em bronze:
a) 0 painel(4) — semelhante as placas metélicas que, em varios pontos do
percurso, desde 0 Coro Alto, vao assinalando os vestigios — é dedicado A leitura
da fachada, através de um curto texto e de um diagrama como o que vem
reproduzido
na fig. 9 da citada separata, e ao esclarecimento da autoria da Igreja,
a partir da prépria fachada — a edfcula que supostamente representa a efigie do
Beato Carlo Spinola, bem como as gravuras antigas que também o representam
(ver as figuras 2, 3 e 4 da citada separata ), acompanhadas das respectivas
legendas e de uma curta biografia do Martir do Japo;
b) a maquete(5) que fica mais préxima do painel deve representar a reconstituigao conjectural da igreja, com cobertura transparente para facil observacio do
interior;

c) a outra maqueta(6) deve representar a integracao do complexo
igreja/colégio no Centro Histérico de Macau, nos inicios do século XIX, ou
seja, poucos anos antes do incéndio que destruiu o templo, com base na
cartografia inédita j4 recenseada pela equipa e apresentada em

anteriores

relatérios. Ainda neste local, o visitante deve ler os vestigios postos a
descoberto da Capela de S. Francisco Xavier(3) e (7), a partir de duas placas
metdlicas

colocadas,

em

dois sitios diferentes,

sobre

a guarda,

placas essas

serigrafadas com a planta atr4s mencionada, nas quais os vestigios em causa

(no primeiro caso, a parede sul e no segundo caso 0 agueiro e a parede
diviséria da Capela de Jesus(8), em que cumprird assinalar os vestigios das

fundagoes, designadamente do arco e das paredes, bem como dos pavimentos.

2.2.4. RECONHECIMENTO

DOS VESTIGIOS NA ZONA DO CRUZEIRO

Segue-se, no percurso da visita,

o reconhecimento da zona do Cruzeiro(9),

antes da entrada na Cripta ou da descida a Sala Museu. Trata-se de um momento
decisivo na identificagao arqueoldgica do recinto: gracas 4 transparéncia dos
pavimentos ¢ & iluminacao subterranea dos vestigios (os carneiros do transepto,
as fundacées do arco triunfal e do altar do Espirito Santo), permitir-se-4 uma
compreensao deste sector fulcral do templo, auxiliada por uma planta serigrafada
numa placa-estante colocada sobre a guarda, assinalando a vermelho o sector em

que 0 visitante se encontra e, em particular, os vestigios mencionados. Perto deste

local deverd ser colocada a sinalética relativa ao prosseguimento da visita: as duas
opgoes de entrada na Cripta (uma para mera visita de reconhecimento, outra
prioritariamente para orac4o) e a direcgdo da Sala Museu.
2.2.5. VISITA A CRIPTA

A visita A Cripta pode ser feita de duas maneiras, algo complementares: através de
uma passarelle tem-se acesso a um varandim(10) do qual se obtém uma vista geral da
Cripta, designadamente dos Relicdrios dos Martires do Japao e do carneiro destinado
provavelmente ao ttimulo do Padre Alexandre Valignano; se se descer a escada, entra-

se na Area reservada 4 oracao(11), que deve estar assinalada como tal, a entrada, vendo-

-se por debaixo do varandim os ossarios destinados a todos os que foram enterrados na
Igreja e cujos ossos foram exumados durante a intervengao arqueoldgica. Enquanto
nos Relic4rios, os nomes dos Martires do Japao, cujos ossos regressarao a Sa0 Paulo

vindos da igreja de Coloane, se deixarao de ler através da luz que atravessa os vidros

opacos dos comparitmentos superiores (j4 que os inferiores sao ocupados pelos
proprios ossos), nos ossdrios os nomes dos eclesidsticos e seculares enterrados na igreja

(conhecidos a partir das listas j4 publicadas por C.R. Boxer e pelo Padre Vieira Pires)
serao gravados no mérmore polido, encimados pela inscrigéo R.IP. ¢ a duas colunas, a
da esquerda para os religiosos e a da direita para os seculares. Os nomes dos Martires
e dos macaenses sepultados serao escritos apenas em portugués, embora os titulos

gerais que identificam os dois conjuntos possam ser dados nas trés linguas. Para evitar
a multiplicacao das legendas pode pér-se a hipétese de transliterar todos os nomes e
inscrig6es para latim, l{ngua tradicional da igreja.
Na area rochosa da Cripta levantar-se-ao, sobre a direita, uma grande cruz metalica
€ O sacrario, e sobre a esquerda, a edicula para o Relicdrio de Sao Francisco Xavier,

excepcional peca de ourivesaria romantica inglesa (hoje exposta numa capela lateral da
Igreja de Sao José). O altar, a sédia e 0 ambio serao, como ja vimos, pegas de madeira
amoviveis.

TES,

2.2.6.

A SALA MUSEU

Este compartimento é a mais recente proposta deste Projecto, uma vez que foi

uma solu¢a’o encontrada para obviar ao problema do faseamento da obra
motivado pela Sub-Estacao Telefénica, que sé serd demolida num momento

posterior. Nem por isso é uma solucao menos original e sedutora, 0 que prova

que a equipa encontrou meios para transformar as desvantagens em vantagens (e
nao € esta uma das possiveis definicdes de arte?).
O compartimento propée ao visitante uma extensa vitrine-parede, ao longo

de um corredor, e uma sala de museu propriamente dita. Ao longo do corredor
devera existir um pequeno bengaleiro self-service para que os visitantes possam
deixar os seus abafos ou os chapéus de chuva, antes de entrarem na sala.
A sala foi pensada para receber qualquer tipo de objectos de arte sacra, com
predominancia de pintura, dai o sistema de iluminacdo que foi escolhido. A

vitrine(12) tem duas faces: do lado do corredor apresenta uma face continua

apenas pontuada pelos trés pilares; do lado da sala, a vitrine apresenta dois

sectores,

que

correspondem

aos

espacos

entre

pilares,

permitindo

total

transparéncia e visualizacdo a 360° dos objectos af colocados. O vidro serd vidrorochedo protegido por uma pelicula anti U-V, devido a fragilidade de alguns dos
objectos museoldgicos (texteis e papéis). Do lado do corredor, a vitrine serd
protegida por uma persiana metélica. A abertura serd feita do lado da sala. A
iluminagao foi estudada para ser controlada em funcao das exigéncias de
conservacao das pelas.
.
O contetido da vitrine do lado do corredor sera dedicado & intervengao
arqueoldgica: inicia-se com uma reconstituigao da estratigrafia encontrada no
terreno, usando exemplares dos objectos exumados, a que se segue uma seleccao
desses objectos. No caso da ceramica parece estar garantida a cedéncia, pela R.P.
China, de exemplares intactos aos dos fragmentos exumados para exposicao
conjunta. Completa este sector da vitrine um mapa luminoso da China com a
proveniéncia e cronologia da ceramica encontrada

nas escavacoes.

Todos

os

objectos serao legendados, havendo igualmente pequenos textos introdutérios de
enquadramento.
O segundo sector da vitrine (apés o pilar central) ser4 dedicado a evocacao da
vida cultural do Colégio de S. Paulo, expondo-se primeiras obras editadas em
Macau sob os auspicios dos Jesuitas (ou seus fac-similes), bem como alguma
paramentaria e alfaias liturgicas provenientes do Semindrio de S. José.
Finalmente,

o

ultimo

sector

da

vitrine,

corresponde

ao

terceiro

pilar,

sera

dedicado as imagens de S. Paulo, antes e depois do incéndio, que sustentaram a

Presente

intervencao.

Utilizar-se-ao

desenhos

reprodugao), bem como cartografia e fotografia.
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de

Chinney

(originais

ou em

Na sala(13) expdem-se as seguintes pinturas: o j4 mencionado quadro
representando S. Miguel; quatro painéis alusivos a histéria de S. Francisco de
Assis; um painel sobre o martirio do Japao e uma Epifania. Todas estas pinturas
se encontram

no Seminario

de S. José. A primeira

estar4 exposta

a entrada,

seguindo-se as quatro de tematica franciscana na parede frente A vitrine; 0 painel
dos Martires do Japao sera exposto na parede perpendicular a porta de safda. Na
parede oposta, a Epifania. A meio da sala, numa vitrine cilindrica, expde -se 0
Andor de N. Senhora do Rosario. Na vitrine-parede, além da paramentaria j4
referida, apresenta-se, no segundo sector, a coleccao de imagindria IndoPortuguesa da Igreja de S. Domingos e algumas pecas de prata do Seminario de
S. José.
2.2.7. REGRESSO

A PLATAFORMA

DAS

NAVES

E RECONHECIMENTO

DOS VESTIGIOS — OS CARNEIROS E OS TRAMOS

Finda a visita 4 Sala Museu e a Cripta, o visitante sobre as escadas de regresso
a plataforma das naves e no topo, sob o pavimento transparente, volta a defrontar
os vestigios das fundacées do arco triunfal, e agora também as do Altar de Sao
Miguel (a que pertenceu a pintura vista no Museu) e do arco da desaparecida
Capela das Onze Mil Virgens (cujo perimetro ficar4 marcado no pavimento da
rua). Em posicao simétrica 4 do lado oposto, uma placa-estante(14) colocada

sobre a guarda auxilia o visitante a identificar esses vestigios.
Saindo da zona coberta, o visitante depara com a 4rea dos carneiros situados

sob a antiga nave lateral oriental (visfveis embora tapados com vidro
transparente) e simultaneamente com a marcacao, no solo, dos pontos de
assentamento das colunas que dividiam os tramos das naves da igreja. Estes
pontos serao assinalados com um vidro e com iluminacao nocturna. Junto a
cada um deles, bem como junto ao presumivel lugar de assentamento dos
suportes do Coro Alto, placas-estantes(15), fixadas na guarda, serigrafadas com

a planta e a sinalizacao dos vestigios, como temos proposto ao longo do
percurso,

auxiliarao o visitante a identificar a planimetria e a volumetria

da

desa parecida igreja.
2.2.8. SAIDA

E chegada a altura de sair, dirigindo-se 0 visitante, de novo, ao posto de
acolhimento e vendas para deixar os materiais audio que eventualmente tenha
alugado ou para comprar publicacdes ou outros “souvenirs”. Depois de sair, 0
visitante deve ser convidado, gracas aos folhetos que tiver adquirido, a
reexaminar a leitura do monumento, seja a da fachada ou a da escadaria, a partir

V7.

do adro, seja de todo o complexo, rodeando o monumento ou subindo a
Fortaleza. Seria ideal que o visitante, a partir da visita 4s Ruinas de Sao Paulo,
pudesse, em seguida, guiado por folhetos, realizar, por si proprio, a descoberta do
Centro Histérico de Macau e dos seus valores patrimoniais.
2.3. ESPACOS LOGISTICOS DE APOIO

Para apoio de todos os espacos que acabamos de discriminar, foram as
seguintes zonas de apoio logistico minimo:
2.3.1. as instalaces sanitdrias para o ptiblico, situadas ao fundo do acesso a
Sala Museu, numa localizac4o que permite a sua utilizagéo mesmo quando a
Cripta e a Sala Museu esto fechadas (exemplo: por ocasiao de espectaculos);

2.3.2 no amplo dtrio que lhes dé acesso (e também 4s instalagdes dos guardas)
existe uma zona resguardada, com um arméario para guardar as alfaias € vestes
lituirgicas;
2.3.3. as instalacdes dos guardas, incluindo a central eléctrica e de seguranga,

dotadas com instalacdo sanitdria propria, situadas discretamente a seguir as
instalagdes sanitarias do publico.
2.4. INFORMACAO

FIXA DISPONIVEL

Os textos de apresentagao do monumento e a legendagem dos vestigios e dos
objectos museoldgicos serao realizados, como ja se deu a entender, em trés
linguas (0 chinés, 0 portugués e o inglés), com forte apoio visual em esquemas,
sendo parte integrante da sinalética que pontua o roteiro da visita. Esse apoio
informativo fixo da visita deve ser reduzido ao minimo indispensdvel, uma vez
que se garante um complemento informativo através de brochuras e outras
publicagdes que serao postas a venda.
2.5. CIRCULACAO

Pensamos que ficou vem claro que a circulag4o entre as diferentes 4reas do

monumento foi pensada, tanto quanto possivel, para garantir a maior fluidez,
qualquer que seja a hora do dia e 0 afluxo de visitantes (0 actual pico de visitas
situa-se ao fim da manha, mas nada indica que sera sempre assim), permitindo

que a visita rapida de grupos turisticos e a visita de peregrinagao de fiéis se
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possam realizar simultaneamente, sem atropelo mutuo. Este condicionalismo
informou a definicéo dos circuitos propostos especialmente no caso da Cripta,
como ja foi sublinhado.
Além do circuito interno de visita, nao devem os visitantes ser distraidos da
observacao das virtualidades esculturais do monumento depois de recuperado
e musealizado: serao de estimular, através de circuitos de visita recomendados
nos roteiros e noutros folhetos, a subida 4 Fortaleza e a circulacao pedonal em

redor do monumento, para observar todas as qualidades plasticas da interven¢ao.

3. FASEAMENTO
Por imposicao do dono da obra (que nao péde, até ao momento, determinar,
com precisao, a data da demoli¢ao da Sub-Estacao Telefénica), 0 projecto tera de
ser realizado em duas fases:
3.1. Na primeira fase, constroiem-se todos os elementos do projecto, excepto

a Sala Museu e a Casa dos Guardas, anexas as instalacdes sanitdrias. Estas terao

um acesso provisério a partir da zona do transepto. A central eléctrica e de
seguranca ficara provisoriamente instalada no vao das escadas de acesso 4 Cripta.
3.2. Logo que a Sub-Estacgao Telefénica seja demolida, constroi-se a Sala
Museu, bem como as instalagdes dos guardas, na sequéncia das Casas de Banho,

ae

mudando-se a central eléctrica e de seguranca para a sua localizacao definitiva.
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TEXTEIS — ORIENTE
Linguagem e Simbologia do Tecido
MARIA DA CONCEICAO

VELOSO SALGADO

Professora da Escola Anténio Arroio

Falar do Oriente é falar de uma zona de Histéria e Cultura multimilendria e
daf a sua multipla influéncia na nossa civilizagao Ocidental, quer tenhamos ou
nao consciéncia dela.
Fazer a escolha de uma das varias manifestag6es artisticas — grande dificuldade

e grande responsabilidade.
Depois de pensar um pouco optei pelos Téxteis, talvez por ser uma das manifestagOes artisticas mais antigas, mas também por o Tecido estar intimamente
ligado ao Homem desde o seu nascimento até 4 morte — é a sua segunda pele.
Nao irei fazer uma histéria cronoldégica da Tecelagem, mas nao posso deixar
de comegar por a encarar sobretudo no seu aspecto simbdlico, e debrugar-me

sobre essa simbologia, que desde os primérdios da sua existéncia multimilendria
a ela esteve ligada.
A descoberta da tecelagem foi rapidamente ligada 4 vida do homem — vestilo e cobri-lo; a criacao da indumentdria que exprime desde o seu injcio as fungoes
e a hierarquia social; — tecidos para decorar tendas, cobrir paredes; tapetes;
tecidos de decoragao; tecidos para transporte — velas de barcos, etc.
E extraordindrio constatar que h4 milhares de anos se criaram tecidos que

continuam no nosso tempo com as mesmas fungdes e com
semelhantes.
Mas 0 que se perdeu completamente no nosso mundo
ocidental, foi o conhecimento e a consciéncia de toda a simbologia
de tecer e que existiu em todos os povos antigos, dando-nos hoje

caracteristicas
tecnoldgico e
ligada ao acto
uma ideia da

importancia que nessas épocas passadas — das quais somos herdeiros — atribuiam

a tecelagem e ao seu artesao — criados — tecelao .
TECER nao significava somente predestinar — sob 0 ponto de vista do plano

antropolégico — é reunir em conjunto realidades diferentes sob o ponto de vista
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cosmoldégico, mas tendem CRIAR -, fazer sair da sua propria substancia, como

faz a aranha que constrdi a sua prépria teia.

E por isso que em varios mitos da Lua — guia de todos os destinos — ela é
concebida como uma intensa teia. E a imagem das forcas que tece os nossos
destinos — dona e senhora do Destino — tece-o, conhece-o.
EO ARTESAO DO
TECIDO

DO MUNDO.

A aranha é simbolicamente 0 corddo umbilical entre 0 criador — 0 tecelio
primordial — e a criagao. Realiza a unificacao césmica por lacos que estabelece
entre Os quatro pontos cardiais.
E pelo fio que ela segrega, que simboliza a ligacao entre o criador e a criatura,
evocando a fragilidade da obra terrestre e a sua dependéncia em relacdo ao
tecelao.
Na India, a criagao cosmogénica est simbolizada pelo acto da tecelagem —
que supde um tecelao em ligacao estreita e intima com a sua obra, que depende
inteiramente dele.
Este tema vamos encontr4-lo em Platao e na filosofia crista.

Platao, na «Republica» para encontrar um simbolo capaz de representar o

mundo, evoca o «FUSO» em que o peso, dividido em circulos concéntricos, sim-

bolizam os campos planetarios.
Na Africa do Norte,

tecer é um

trabalho

de criaggo — um

nascimento.

Quando um tecido est terminado, a tecela corta os fios que o seguram ao tear
pronunciando a bengao que a parteira faz quando corta o cordao umbilical da
crianga (Berbéres). Tudo se passa como

se a tecegem traduzisse em linguagem

simples, uma anatomia misteriosa do Homem.
TECER,

é também

participar na vida do cosmos,

unir-se a ele, recriar a

unidade do mundo na sua diversidade e na sua dualidade (TEIA e TRAMA).
No Bali, a criagéo do mundo consiste na unido do feminino e masculino, do
terreste e do celeste, do positivo e do negativo, da direita e da esquerda.

O cosmos

organiza-se em funcao de duas direccdes primordiais — a nascente e a foz de um

rio Esta dualidade universal encontrou o seu simblo eficaz na TECELAGEM.
Nao € sé a tecelagem que corresponde a esta anatomia misteriosa do Homem
e a palavra, mas ao seu destino face ao Universo.
TECER, sendo a PALAVRA, esta ligado a todas as outras actividades
criadoras — 0 vai e vem do camponés lavrando e semeando a terra; e vai e vem da

navette do tecelao — fazendo penetrar a Palavra dos antepassados na terra para
fertilizar. Cultivar é também tecer; tecer é também cultivar.

FIAR E TECER sao para a mulher 0 que o campo é para o homem. Daj que
a tecelagem seja também um simbolo de fecundidade.
Esta ligacdo da tecelagem com a mulher fez com que em muitas civilizac6es,

o nome de uma mulher estivesse ligado ao nascimento da tecelagem: ISIS NO

EGIPTO; ATENA EM ATENAS; MINERVA em Roma; ARACHNE na Libia;
MAMA OELLA no Peru; YAS na China.
Muitas destas deusas e outras tem na mao fusos — a Grande Deusa Hitita

(2.000 A.C.) por exemplo. Elas dominavam o tempo, a duracao da vida dos
homens por vezes revestidas de um aspecto duro e impiedoso da necessidade, a
lei que ordena a mudanga continua e universal dos seres e de onde procede a

variedade infinita das formas. O tecido do mundo cheio de cambiantes, que se
recorta sobre o fundo do sofrimento humano.
Fiandeiras e teceloes abrem e fecham indefinidamente os ciclos individuais,

histéricos e césmicos.
Por, TEAR,

FIO, TECIDOS,

sao outros tantos simbolos do destino:

—o TEAR simbolizando a estructura do universo;

— o FIO simbolizando essencialmente 0 agente que liga todos os estados da
existéncia entre eles e o seu Principio.

No plano césmico distinguem-se o FIO da TEIA e o FIO DA TRAMA:
— os da TEIA ligam entre eles os mundos e os estados; o desenvolvimento
condicionado, temporal de cada um deles estd configurado pela TRAMA. O
desenrolar de um fio de trama é simbolizado pelas Parcas, pelo fiar do tempo do
destino.
— TEJA e TRAMA,

sao respectivamente na India

- SHRUTI

e SMRITI

-

frutos da faculdade intuitiva e da faculdade discursiva.
— o FUSO — lei do eterno retorno — caracter irredutivel do destino — duplo
aspecto da vida que se manifesta: a necessidade de movimento, de nascimento a
morte, que revela a contingéncia dos seres.
— ainda em chinés o caracter KING, composto de “mi” (fio grosso) e de “king”

(curso de 4gua subterranea) designa ao mesmo tempo TEIA do tecido e os livros
essenciais WEI é ao mesmo tempo a TRAMA e 0 comentario desses livros.
— no caso dos TANTRA (doutrina e regras praticas de ritos esotéricos na
India) tambem com o significado de TEIA e TRAMA a tecelagem pode ser a
interdependéncia das coisas, das causas e dos efeitos. Mas o fio de Ariana no

labirinto da procura espiritual — ligacao ao Princfpio de todas as coisas.
Muita desta simbologia ainda hoje é conservada em alguns povos africanos e
nao sé, para quem o acto de tecer é uma festa e tem o seu ritual — O tecelao —
artista — criado — é recebido como tal pelas comunidades e 0 seu acto de criagao

acompanhado por mtisica.
VIAS ESPECIFICAS E ORIGINAIS DA LINGUAGEM

DO TECIDO

O tecido e os seus motivos — um itenerdrio concreto da linguagem.

A linguagem do tecido implica e compreende a mistura dos tempos, porque
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0 proprio tecido em si nos incita a isso. Sem cessar ressurgem nos tecidos novos

elementos tirados de antigos motivos — poder-se-ia dizer de ARQUETIPOS. Os
motivos tem, como as palavras, uma longa vida e sAo susceptiveis como elas, de
usos derivados de variaces.

A linguagem do tecido tem as suas rafzes, compardveis em certa medida, as
vezes etimoldgicas presentes e activas em todas as linguas. Todas as aproximacées

insdlitas, revelam uma soma de poderes sensiveis que sio préprios dos tecidos
Dao bem a medida de um modo, que em geral nao temos ocasiio de nos

apercebemos

da sua amplitude, nem da sua coeréncia. O sentido do tecido, as

suas grandezas e larguras, a sua pequenez, os seus signos, os motivos, as suas
diferencas de textura e as suas cores, so meios de expressio e de comunicacio.

A linguagem do tecido é uma linguagem perceptivel e corporal, que é
necessario reter a forca. Por isso nao ha nenhuma razao de recusar ao tecido

acesso ao mundo das realidades espirituais.
Sabemos como se encarrega facilmente de significagao simbdlica — papel que
teve e tem no dominio do sagrado, nas ceriménias.
Por outro lado, encontrou-se sempre confrontado com as linguagens e os
poderes da escrita, do ntimero, da representacao — motivos caligrdficos, motivos
ritmicos, motivos ou imagens.

Somente o seu enrafzamento e o seu empenhamento — compromisso no
dominio ¢ percep¢ao, no campo das significages gestuais eficazes é tal, que nos
pode valer certas revelacdes, ali onde, em geral, ficariamos surdos e cegos, usando

outros niveis de reconhecimento.
Nunca se pode separar esta linguagem da prdética comum. A sua linguagem
tem poderes universais, naturalmente transmisstveis.

Linguagem de livro aberto, a linguagem do tecido e dos seus motivos, nunca
conheceu fronteiras linguisticas. Linguagem tao velha como a civilizacao; tem a
natureza concreta do tecido em si — ela é SENSIVEL, TACTIL, e VISUAL — estd
entre as mais universais.

Um motivo milendrio, pode voltar num vestido de amanha. Némada e mével
por exceléncia, o tecido pode através dos séculos, viajar mais depressa e mais
longe, talvez que qualquer outra coisa — como por exemplo a difusao das sedas
chinesas e dos tecidos do Oriente. Por hoje basta evocar a exportacao e impottacao dos tecidos impressos do mundo; e com os tecidos viajam os motivos e os
seus poderes sobre as civilizag6es. O tecido é de todos os tempos, de todos os
lugares e de todos os meios. Pertence a todos — tendo de um lado os poderosos e
Os ricos — tecidos sumptuosos e no extremo oposto para a maioria tecidos
grosseiros sem a minima decorac¢io.
Muitas vezes a ternura, a alegria, a dor exprimem-se através de tecidos. O tecido
€ 0 contrario da insignificancia, mas raramente lhe damos a atengao que merece.
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O TECIDO — AGENTE E MEIO DE LEITURA DAS CIVILIZACOES
Eis um agente da nossa vida quotidiana.
O tecido apareceu no neolitico e desde essa altura, valores concretos, gestuais,

corporais, manuais

e valores mentais e psiquicos muito mais abstratos estao

ligados a éle:
— dum lado os gestos do tecelao, 0 tocar e 0 toque do fio e do tecido, 0 uso

corporal;
— do outro,

ao nivel do cruzamento

dos fios que constituem o

tecido, as

contas, os signos, os motivos, as configuragdes, os simbolos que nele se vao
inscrever.

A origem do tecido encontrou-se na ponta do esforgo humano, porque ele foi
o resultado duma das conjuga¢gdes mais completas de que o esforco do homem
foi capaz, entre a aplicacéo manual e a aplicacao mental. Assim nasceu uma
linguagem especffica — a linguagem do tecido e dos seus motivos.
O ponto forte desta linguagem é justamente a prépria natureza do tecido ao
mesmo tempo corporal e mental, concreta e abstrata.
Qual sera portanto esta realidade tao rara, que junta na nossa mao o

SENSIVEL e o INTELIGIVEL?

— Um pedaco de tecido cuja presenga nos leva a crer que as letras e os
algarismos, as representa¢Oes,

nado sao os unicos utensilios mentais e meios de

expresso e significacao que temos a nossa disposi¢ao; — que 0 tecido se pode ler,
antes do livro, como

uma banda de registo; que pode antes da escrita e muito

tempo a seguir, ser um meio de registo apto a escolher certos signos.
O seu papel na evolucao e orientacao das civilizacdes é geralmente mal conhecido.
O tecido é um medium insubstituivel — é um meio de ligar, a nivel das convivéncias

familiares, 0 sensivel e o inteligivel.
O tecido, cujo passado se perde na noite dos tempos, possui um cardcter temporal
bem particular — nunca foi um féssil, nunca uma lingua morta. Permite um questionar
de uma rara continuidade e ao mesmo tempo, uma leitura da evolugao das civilizagées,

sempre ligada a percepco concreta.
O tecido e os seus motivos, situam-se a um nivel de comunicacdo acessivel a todos
ea cada um. Ele sai do dominio das aptid6es, as mais espontaneas e as mais sensiveis.
Entre a noite e o dia; o sonho e a realidade, est4 sempre no tecido uma grande parte

de nds.

Entre o coberto do véu e 0 seu véu; entre a opacidade e a transparéncia; entre
o mével

e o imédvel,

Mmovimentos

e os ritmos

o tecido

anima-se

da nossa respiracao;

ou

repousa

neste espaco,

intermetidrio, s40 aqueles da comunicacao imediata.

Amplia o gesto e a palavra.
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conforme

os

nossos

esta luz, este tempo

Leve e nao constrangedor, o tecido anima-se ao minimo sopro.
O tecido tem o poder de intervir entre a carne e a alma. Dissimula ou ao
contrdrio revela a presenga dos seres.
A inscricao dos signos - motivos ao longo da tecelagem do tecido ¢ 0 facto duma
materializacdo muito mais integrada que as letras e as palavras numa pagina de um
livro — nao ha dois agentes: a tinta e o papel, — mas sé ha um — 0 fio
O corpo ea leveza esvocante do tecido, nascem um para 0 outro. Isto implica
muita coisa para a reparticao dos motivos.

Segundo que ritmos, que escalas... os motivos serao chamados a interferir
com os gestos e os movimentos do corpo, com a sua respiragao na deslocacao do
tecido sobre o corpo e depois...? Que sobrecarga de fios susceptivel de dificultar
inflexdes e o cair do tecido, serao no entanto consentidos 4 decoragao para a
tecelagem do tecido?
O tecido é uma realidade continua, uma superficie ilimitada.
Os signos do tecido sé existem se eles entram em associa¢ao ritmica com 0

jogo dos fios
Antigamente os signos dos tecidos e a sua significagdo, tinham um poder de
imediato tao grande como os simbolos e os ritos, para 14 de todo o encadeamento
narrativo e légico universal. Guardavam a ligacao com os signos da linguagem
simbélica susceptivel, como eles, de virtualmente imprevistas e de ambivalencias
diversas.
Com efeito os motivos devem manter-se nas possibilidades de ambivalencia
fora da qual deixariam de ser texteis; dito de outra maneira — incluidos numa
rede pluridirecional, onde toda a leitura se pode inverter, ser obliqua, alargar-se

ou estreitar-se em zonas de interesse variavel, sendo todavia partes componentes
indissociaveis do conjunto do tecido.
Excepgao se a estructura textil nao é continua; — excep¢ao ainda se a superficie

do tecido se propde como parcialmente ou completamente limitativa. O caso
extremo é o das grandes imagens tecidas das Tapecarias, que sé se definem em
limites claramene estabelecidos, como acontece tambem com os tapetes. Os casos
intermédios sao os chailes.
A VIDA DOS MOTIVOS

A leitura dos signos originais do tecido, permite descontar 0 reconhecimento
de significagées simbélicas, de caracter cosmogénico — como nos desenhos de
areia ou nas mantas tecidas dos Indios Navagos — mais do que a representa¢ao

explicita dos mitos e do seu herdi.
Desprezaremos, por se tratar de um baixo nivel do solo, debaixo dos nossos
pés, um textil que tem a fungao de um tapete? De notar que os seus desenhos
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que finalmente chegam os esquemas de estructuras de conjuntos mitolégicos, a

um nivel que n4o se situam voluntariamente ao nivel da terra.
Semelhangas que podem existir, por exemplo, entre as configuracdes dos
motivos peruanos pré-incas e dos antigos Kilims da Anatdlia — esta semelhanca
ultrapassa de longe a analogia formal.
Os texteis e a linguagem do tecido encontraram-se a intervir na passagem
entre os mitos e os rituais. Na realidade presente, continuam a intervir numa

posigao andloga.
Valor simbélico e valor ritual, valor de representagao e valor de acg4o que sé

fazem um quando intervem o tecido e os seus signos.
Os tecidos intervem muitas vezes, nas civilizagdes tradicionais, como agentes

rituais, e os signos que eles transportam; a maior parte das vezes, signos
repetitivos, equivalendo “a um desmembramento”, a um interesse pelo pequeno
detalhe, a repeticao. Estes signos — simbolos e motivos repetitivos; estes ritmos
ornamentais, conforme a moda, sao como notas de chamada nas representa¢6es

miticas. Estas eram evocadas somene na ocasiao de actos rituais e o tecido podia
ser precisamente um dos principais agentes reveladores.

OO

we

dependem, formalmente deslocados, de variag6es, de oposigdes ldgicas, de
inversdes notaveis de sentido, de configuracg6es estructurais analogas aquelas a

»S

OS TEXTEIS ORIENTAIS — SUA LINGUAGEM E SIMBOLOGIA
Depois das varias consideragoes gerais sobre a linguagem do tecido, ha que

especificar os principais elementos que tem a capacidade de transmitir a cultura
da China e facilitar a sua leitura.
Esses elementos sao os signos e os motivos

que se inscrevem

nos varios

objectos de arte e dos texteis em particular.
Tendo em conta toda a civilizagao Oriental e neste caso, a China, vale a pena
debrucarmo-nos um pouco sobre a sua filosofia e mitos, e verificar a importancia

que tiveram como encararam o mundo o universo.
Nos tempos antigos, um

mito estelar opunha e casava duas divindades — 0

Boieiro ou trabalhador, principio masculino e a Tecela, principio feminino. A Via
Lactea separava-os. Este mito correspondia ao casal real da vida rural.
A Tecela era rica de tecidos, feitos ao longo do inverno. Tecidos de canhamo
ou tecidos de seda. A sua festa, era a festa da Primavera, no momento da colheita

das folhas novas da amoreira.
Ao trabalhador era atribuida a festa do Outono; era entao rico de cereais
colhidos no Verao.
A tecela tinha uma riqueza, que durante muito tempo, era mais considerada que
a dos cereais. Os seus tecidos, nao sé eram uteis, como serviam de moeda de troca.
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Até 4 época Han, a tecelagem era geralmente uma atribuicao feminina.
Desde esses tempos longinquos os tecidos, podiam ser tecidos de motivos —
motivos

florais, em particular, — assim como

tecidos lisos. Assim

nos diz uns

versos de CHE KING (sec. V):

“Com saia de flores, com saia simples
Com fato de flores, com fato simples
No carro, leva-me para tua casa.”
Os motivos de flores e outros, nasciam do contacto estreito com a natureza,
que se animava ao ritmo das estagGes.
Os

ritos sexuais

e sociais, tinham

lugar em

sitios livres do campo,

vastos

campos sem perspectiva, prontos para 0 encantamento — que o liga aos campos
livres do tecido.
Portanto, numa paisagem vasta e livre, quando da Festa da Primavera, rapazes

€ raparigas tomavam contacto com a natureza, ela prépria pronta para a festa,
entre orquideas, flores das ribeiras, arvores cheias de pdssaros e de ninhos de
andorinhas.
Muitas vezes a confluéncia de duas ribeiras era o lugar consagrado aos
namorados — ¢ 0 tecido af tinha o seu papel.
Com a dinastia Han (séc. IV e II A.C.) a China renova com forca a sua

propria cultura, dando 4 sua arte as bases, que serao fundamentais.
Foi por volta do séc. [V A.C., com os contactos com diferentes povos, tribos
iranianas de Este, conquista de Alexandria, os helenos, assimilados pelos chineses

e confrontados com as suas préprias nogoes, primitiram-lhes uma tomada de
consciéncia do Universo e foram incitados a precisar de uma maneira mais
sistematica, os conceitos muito antigos e ainda nao definidos.
E entao que se organizam as relagdes espaco — tempo A volta dos 5 elementos
AGUA

- FOGO

direccoes NORTE

- MADEIRA
- SUL

- METAL

- ESTE

- TERRA,

- OESTE

as quais se associam 5

- CENTRO,

as 4 EstacGes,

as 5

notas musicais e as 5 cores.
E igualmente nesta época que se define

o YIN e YANG,

velhos termos ricos

de ressonancias diversas — principio feminino e masculino — sombra e luz — humidade e secura, cuja alternancia e sucesso harmoniosas criam o TAO — ritmo
universal.
A descoberta conjunta do mundo, do homem e das suas relacgdes mutuas,
explicam, por um lado o nascimento do humanismo e do outro o papel que tem
os elementos naturais na poesia e na arte chinesa.
Em quasi todos os casos utilizaram os animais, os vegetais e motivos
geometricos e abstractos, para marcarem certos sentidos simbédlicos ou narrativos.
No entanto, em certas ocasides particulares, usaram também _ versdes

esquematicas de trés idiogramas

- CHOU - FOU

e CHOWANG - HSL, que

ata

a

baad

ha

significam respectivamente LONGA VIDA - SORTE e FELICIDADE NO
CASAMENTO.
— CHOU aparece muitas vezes sob a forma de um medalhao central esquematizado;
— FOU, menos corrente, preferem-lhes simbolos como 0 morcego;
—~ CHOUANG -— HSI, nao é um verdadeiro idiograma mas um duplo HSI
que nesta forma € 0 simbolo da felicidade no casamento.
O significado simbdlico de numerosos animais e de objectos diversos que
estao nos tapetes chineses, explica-se pelo sistema fonético do “colembour” e
também ligado ao comportamento deles e assim:
—~ O MORCEGO — FOU -— é um simbolo de prosperidade porque a
pronuncia é aa mesma do idiograma que significa prosperidade.
— HOU — a BORBOLETA -— tem 0 mesmo sentido, pois pronuncia-se quasi
da mesma maneira;

— LOU — que significara recompensa oficial ou bem-estar.
A simbologia de certos objectos é devida a conotages de ordem religiosas e
de associacao de ideias.
O mesmo se passa em relagao aos animais. Neste contexto, por exemplo:
— PEIXE — é 0 s{mbolo da abundancia;
—CARPA — € s{mbolo de longividade;
— SUASTICA — é 0 ntimero chinés para 10 mil. Uma barra tendo uma
sucessio de sudsticas, significava portanto 10 mil vezes Felicidade.
O numero 10 mil é a totalidade dos seres e da Manifestagao.

E também a forma primitiva do caracter FANG — indica neste caso as 4
direccdes do espaco quadrado da terra, expancao horizontal, a partir do centro.

Evoca também o movimento ciclico e giratério.
— FENIX — os taofstas designam o fénix pelo nome de PASSARO DE CINABRIO
— TAN-NIO -. O fénix corresponde, emblematicamente ao SUL, ao Verao, ao Fogo,
4 cor vermelha. O seu simbolismo est ligado ao sol, 4 vida e 4 imortalidade.

O fénix é androgino — masculino e feminino. O fénix masculino é simbolo de
felicidade; 0 fénix feminino é simbolo da Imperatriz em oposigao ao dragao
simbolo do Imperador.
O Fénix masculino

e feminino

em conjunto, simbolizam a uniao do casa-

mento feliz.
— DRAGAO -

tem aspectos distintos de um simbolo tinico, que é 0 do.

principio activo e demiurgo (principio ordenador do mundo); poder divino;
simbolo celeste, poder da vida e da manifestaga0; cospe as 4guas primordiais ou
0 Ovo do mundo, 0 que faz uma imagem do Verbo Criador.
Ele é 0 principio K'IEN, origem do Céu e produtor da chuva; o seu sangue,
é negro e amarelo, cores primordiais do Céu e da Terra.
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'O poder do dragao, ensina TCHOUANG-TSEU € coisa misteriosa: ele é a
resolugao dos contrdarios; é por isso que Confucio viu, segundo ele, em LAOTSEU a personificagéo mesma do dragio.
Os dragoes voadores sao para os chineses, as montadas dos Imortais, levanto-

-os aos Céus.
Poder

celeste

criador,

ordenador,

o dragao

é naturalmente

o s{mbolo

do

Imperador. E notdvel, que este simbolismo, aplica-se nado na China, mas também
nos Celtas.

Ele esta associado ao raio (cospe fogo) e a fertilidade (faz a chuva). Simboliza

assim as fungoes reais e os ritmos da vida, que garantem a ordem ea prosperidade
— por isso se tornou o emblema do Imperador.
Como manifestagao de todo o poder imperial chinés, a face do dragao
significa a face do Imperador; 0 andar do dragao é 0 ar majestoso do chefe; a
pérola do dragao, que segundo se diz, possui na garganta, € o brilho indiscuttvel
da palavra do chefe.
“Nao se discute a pérola do dragao” declarou, ainda no nosso tempo MAO-

TSE-TUNG.
O

aparecimento

do trovio,

que € o do YANG,

da vida, da vegetacao,

da

renovacao ciclica, € figurada pela aparicéo do dragio,
que corresponde a
Primavera, ao ESTE, a cor Verde; 0 dragio eleva-se no Céu, no equindcio da

Primavera, e afunda-se no abismo, do equindécio do Outono.
Ha um aspecto obscuro do simbolismo do dragao, mas

a ambivaléncia

é

constante: o dragao é YANG, como signo-sinal da trovoada e da primavera, da
actividade celeste; é YIN, como soberano das regides aquaticas; YANG, como signo-

sinal da trovoada e da primavera, da actividade celeste;

é YIN, como soberano das

tegides aquaticas; YANG naquilo em que se identifica com 0 cavalo, ledo — animais
solares, as espadas; YIN, quando é metamorfose dum peixe ou se identifica com a
serpente; YANG, como principio geomantico (adivinhacio pela terra); YIN, como
principio de alquimia.
O drag4o, como signo-motivo, é 0 mais antigo de todos nas sedes chinesas.
Simbolizava a uniao sexual.
No entanto, o dragéo, nao simbolizou unicamente, sé talvez na origem, a
confluéncia da teceld e do trabalhador — as duas divindades do mito lunar
Simbolizou e¢ figurou igualmente entre os emblemas simbélicos do Rei e do
Imperador.O DRAGAO AMARELO, que o legendario Imperador FOU-HI tinha
mandado fazer com os 8 trigrama, é suposto estar na origem da escrita chinesa.
Como apareceu nos tecidos? Como as flores da Festa rtistica em motivos
sobre

0 tecido.

:

Este animal, que evoca os monstros desaparecidos, é 0 resultado dum trabalho
imaginério, o resultado duma hibridacdo simbélica. Nasceu de dangas
colectivas,
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com a maior parte das figuras emblematicas, tecidas como caligraficas da China
Antiga. Na origem est4é um gesto dangado, estelizado ou melhor dizendo
ritualizado.
E a este nivel que se concebe melhor a “tomada tecida” da figura emblematica
do dragao. E a este nivel desta ritualizagao de gestos dancados, que se estabelece

manifestamente a correspondéncia entre simbolo e motivo.
Correspondéncias ritmicas nao se estabelecem entao, de uma maneira natural
entre a danga e a tecelagem.
A tecelagem, apta por natureza as hibridagdes, por simples variacdes de
contexturas, dispde de todas as vias uteis para a inser¢gao da figura hibrida e
imagindria do dragéo. Campo de entradas multiplas, 0 tecido podia acolher e
manifestar facilmente as diferentes virtualidades expressivas do dragao, dividindo
a sua presenga ambivalente entre motivos e intervalos, entre motivos e fundo.
Simbolo de confluéncias, segundo a nocao comum e natural, o dragao
significava também, de maneira mais imagindrio, uma manifestacdo fundamental

de eficacia do herdi-fundador. O emblema era objecto de uma tomada de posse
privada, tornava-se signo-distintivo classificativo perante a pratica comum.
Na tecelagem, a vinda para o tecido do dragao como motivo, registava e
levava precisamente este duplo significado que tinha, da sua dupla origem,
comum e distintiva.
~UNICORNIO ~ aparece ligado a festa do meio do Outono. Mas parece ser
uma variante do dragao simbolo real, mas sobretudo da chuva. A luta contra o

Sol. Como o dragéo, o Unicérnio nasceu da contemplacao das nuvens, com
formas inumerdaveis, mas sempre anunciadora da chuva fertilizante.

A sua apari¢gao anuncia o nascimento dum sdbio. Sera também o simbolo da
sabedoria.
— TARTARUGA — tem um papel importante: é a imagem do Universo e
contribui para‘a sua estabilidade. Segundo certas lendas, é a Tartaruga que suporta
a coluna do Céu. Juntamente com o GRU, é um simbolo de longevidade.
Imagem do Universo, a sua carapaga é redonda por cima, como o Céu, plana
por baixo como a terra; encontra-se aqui o simbolismo da Cupula. Entre as duas

escamas, a tartaruga é medianeira entre o Céu e a Terra. Simbolo do Homem
Universal e do Imperador, submetida a acgdo do fogo, a parte plana da carapaca
(Terra) exprime a linguagem do Céu e serve para a adivinhagao. Sdbia, porque ela
€ idosa e trazendo caracteres sobre a sua carapaca, a tartaruga é em diversas
circunstancias a enviada do Céu.
E algumas vezes no Japao, é-o sobretudo na China, onde, safda do rio LO leva
sobre as suas costas YU- o Grande, o LO-CHOU que é a chave da organizacao

dos diques que parariam a forca das dguas.

Instrumento de estabilidade, NIU-KOUA corta as patas da tartaruga para
estabelecer os 4 pdélos do mundo. As Ilhas dos Imortais, diz LIE-TSEU, sé
encontram o seu equilibrio, quando as tartarugas as levam As costas.
Elas contribuem na ordem e no equilibrio do mundo. As suas 4 patas tém
naturalmente o papel de colunas; sao estabilizadoras das Ilhas e do Cosmos.
Ela esta associada as Aguas Primordiais, como na India.
E porque ela esta ligada ao elemento gua, que a tartaruga simboliza, na
China, o Norte e o Inverno, e que a associam as fases da Lua. E pela mesma razao
que a filosofia taoista a faz corresponder 4 Agua Fraca e 3 producao dum “sopro
original” htimido e é associada, também, 4 cor Negra.
A retragao da tartarura na sua carapaca, é num outro plano, o simbolo de uma
atitude espiritual fundamental, a concentra¢ao, o retorno ao estado primordial.

Para além destes simbolos-motivos, dos quais os 4 ultimos, sio também
considerados os 4 animais sagrados na China, existem muitos mais.

Inumerarei sé os mais importantes, que s40 simbolos e motivos, ligados, uns

4 filosofia taofsta; outros A religido budista e outros ainda, ligados ao homem.

Muitos destes signos-motivos encontram-se nos tapetes chineses.

SIMBOLOS TAOISTAS — OS 8 ESPIRITOS

—
—
—
—
—
—
—
—

LEQUE ~ revivescencia da alma dos desaparecidos
ESPADA — poder sobrenatural
PAU e CANTIL — farmacia e cura
CASTANHOLAS - reconforto e consolacao
CESTO DE FLORES — poder sobrenatural
FLAUTA — magia
BAMBU - profecia
LOTUS — poder sobrenatural

SIMBOLOS BUDISTAS

— RODA — magestade da lei
— CONCHA - chamada para a oracao
— GUARDA-CHUVA -— dignidade
— BALDAQUINO ~— proteccao

— VASO — paz duradoura

— NO SEM FIM - destino
— FLOR DE LOTUS - pureza

COISAS PRECIOSAS
— PEROLA — pureza
— DINHEIRO -— riqueza
— LIVROS -— vantagens da leitura
— LOSANGO -

(vazio) — vitéria e prosperidade

— PEDRA DE MUSICA - bencio
— CORNOS DE RINOCERONTE ~ resisténcia
— FOLHA DO LIMOEIRO -— dignidade

SIMBOLOS DOS 4 TALENTOS DO HOMEM

CULTO

— FLAUTA — miisica

— TABULEIRO DE XADREZ — jogo de xadrez
— LIVROS -— poesia
— ROLOS -— pintura
A maior parte destes simbolos sao representados entrelacados com bancos de
nuvens.
O Yin e Yang sao acompanhados de 8 triagramas:
~ CEU - VENTO — TERRA FOGO —- AGUA— MONTANHA - TROVAO
e NUVENS.
Também as 4 direcg6es do espago, sao na China representadas por:
— OESTE - tigre branco
— ESTE — dragao verde
— SUL— passaro vermelho ou fénix
~ NORTE— guerreiro negro — tartaruga e ainda o quinto ponto cardeal, que
existe para os chineses e que € 0 — CENTRO — 0 Homem ea

cor que 0 representa

€ 0 cinzento.
Existe também uma relacao {ntima entre as cores e os elementos principais do
pensamento chinés, a saber:

—
—
—
=~

VERDE — MADEIRA
VERMELHO — FOGO
BRANCO — METAL
PRETO — AGUA

Os tecidos antigos chineses, nao sao de uma tecelagem simples. A decoracao

€ tipicamente chinesa — tem caracteres chineses, frequentemente, e lembra-nos a
correspondéncia sempre possivel nas tecelagens chinesa entre a caligrafia e a
linguagem dos motivos.

O significado do conjunto dos tecidos, manifesta fortemente e materialmente as
confluéncias e a hibridagGes entre a natureza e o imagindrio.
O tecido recebeu propostas simbélicas, materializando-as pelas suas vias prdéprias,
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confirma-as como signos; da realmente uma existéncia concreta aos animais fabulosos,
na proporc4o do que retira do natural dos seres comuns.
No tecido chinés, como 0 dragio estA em todo 0 lado, o movimento também.
Tudo o que af figura esta estreitamente ligado 4 mobilidade do tecido. Trata-se de
motivos no sentido prdprio da palavra, mesmo que se fale de imagens — estas so
elementos de movimentos tectveis. Estao implicadas pela tecelagem nos meandros dos
intervalos; elas s6 tém definic&o e significado em relac3o com eles — intervalos e As fitas
correndo. O sistema de linhas assimétricas, sem eixos verticais e a estrutura ritmica em
meandros, donde elas procedem, nasceram muito provavelmente na China, nos tempos
mais antigos em estreita relac4o com a dobagem do fio do casulo e a fiacao da seda.

Sera mesmo, sem dtivida, para o motivo “I’CHI” (a nuvem), fita ondulante,
evocador das nuvens e do céu, transmitido ao Ocidente pela Pérsia para servir de fatos
as Nossos anjos, enquanto que o drag4o estava ligado 4 terra.
Nenhuma generalizaco é possivel.
Os caracteres da escrita chinesa aparecem frequentemente nas sedas Han.
Eles nao aparecem nos tecidos em que o rapport — sentido teia se alonga desmedidamente. Sé est4o presentes nas sedas, em que as teias determinam de maneira evidente

toda a decoragao sem desdobramento simétrico no seu sentido, portanto, com um
curto desenvolvimento do rapport — sentido teia.
Isto punha, de uma maneira nftida, a questo da relagao entre o sentido da escrita e
o sentido determinado pela inscrigao da decoragao na tecelagem.
O sentido da leitura da escrita chinesa, é na vertical; a direccao da decoracao do tecido
€ vertical, também, como o do seu cair; € 0 seu comprimento quer dizer, o da teia.
A inscri¢ao da escrita na tecelagem, esta estreitamente ligada As condicées

precisas da intervengao dos fios da teia, em toda a determinago da decoracdo dos
fundos e motivos.
No desenho das formas e motivos ha uma tendéncia para a abstracc4o, para a
generalizacao
presente;

mas

das formas,
o sentido

em
vivo

que se retém
do

movimento

os tracos essenciais esta sempre
“césmico”,

base

da unidade

da

criagao, que exprime as concepgoes de uma época, anima-os dum espirito novo.

A linha leve e ondulada que os contorna, participa do ritmo de vida — pode-se distinguir nela 2 partidos: um, que nos mostra os motivos herdados do
passado — dragao com fitas e cabeca de felino ou de pdssaro, espirais dominadas
por um ritmo dum extremo rigor, que torce as formas mas num jogo sdbio de
curvas € contra-curvas; outro, que ao pé destes motivos estilizados, aparecem

formas mais realistas, — 0 animal irrompe na arte chinesa.
A espiral antiga, transforma-se em nuvens ou montanha e torna-se num dos
elementos principais da decoracao.
Neste mundo da linguagem do tecido e dos signos-motivos, existem uns, que tm
uma vida tao longa quasi como a histéria dos texteis; némadas, por exceléncia, que
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se vao encontrar, — umas vezes com a mesma simbologia, outras vezes nao —, em

povos e paises distantes.
Temos, como exemplo, nos tapetes persas e do C4ucaso, a aparicao das nuvens
chinesas, do dragao e do fénix; interpretados de maneiras diferentes, 0 que é natural,
dada a diferenca de culturas.
Signos-motivos, como estes, chegaram até ao Ocidente e A religiao crista, sendo-

lhes atribuida simbologia diferente.
Para reforcar, e de alguma maneira, completar a verdade da linguagem do tecido
e da vida dos seus motivos, junto em anexo, exemplos de mais alguns signos —
motivos € a sua simbologia, de alguns paises do Médio e Extremo Oriente.
Junto também um glossdrio e ornamentos dos tapetes Orientais.

A FLEXILIBIDADE DOS SIMBOLOS
Da ideia césmica cujas regras da Arte Asidtica derivam os varios significados
dos seus simbolos, quer sejam geométricos como animalistas e os seus diferentes

significados relacionados com as suas origens.
Alguns simbolos cujos significados passram através de milhares de anos.
EGIPTO
— Abelha — imortalidade

— Caranguejo — passagem da vida terrena para a vida espiritual
— O botio de flor — vida feliz
— Barco — serenidade
— Touro — a fonte da vida
— Borboleta — espirito irrante
— O crescente — a virgem
— Pena de avestruz — verdade

— O lagarto — sabedoria divina
— O lI6étus — renascer

— A palma — longevidade
— Abeto — providéncia
— Roma — posteridade

~— Serpente — sabedoria cientifica
— Sol — poder divino
— A roda — eternidade
— A ra — renascer

INDIA
— Bananeira — protecga4o divina
— O macaco — austeridade

—
—
—
—
—
—

O laco — bondade
Serpente — proteccao da casa
Veado — nobreza de coracao
Cabega de touro — 0 pao de Buda
A tartaruga — o Universo
Salamandra — desejo

— Pato— contentamento doméstico

— Um par de pdssaros — felicidade conjugal
— O ovo — infinidade metafisica
— A suastica — boa sorte-sucesso

PERSIA
—
—
—
—
—
—
—
—

A
A
O
O
O
O
O
O

A4guia em descanso — a alta inclinacao do espfrito
aguia a voar — boa fortuna
cao de caga — gléria e honra
leopardo — coragem
ledo — poder
pavao — proteccao divina
fénix — imortalidade
sol — luz radiante — lucidez

— A arvore da vida — inteligéncia, verdade

— A lamina da espada — forca virilidade

— A garca — graca divina
— Penas-passaros — felicidade conjugal
— Peixe — amor imortal

TURQUIA
— Lampada — fé
— O crescente — poder
— Octdégono — universo césmico

—
—
—
—

O lirio — pureza
Jacinto — juventude
A estrela — luz
A tulipa — prosperidade

— O cravo — sabedoria
— O narciso — 0 unierso, a luta contra a adversidade

— O peixe — respeito pela religiao

TURQUESTAO — MONGOLIA
— Papagaio— boa sorte
— O circulo— eternidade
— A cruz— 0 cosmos, os 4 pontos cardeais

— A nuvem — imortalidade
— A maci — fertilidade
— Zig-zag — raio
— Fenda — dgua
~ Arvore — inteligéncia
— Tarantula — exorcismo contra a ma sorte

— Passaro —vida sobrenatural

CHINA
—
—
—
—

Morcego — variedade na felicidade
Linha obliquas — ondas do mar — adversidade
A montanha — desprendimento das coisas terrenas
A papoila — influéncia, riqueza

— Tartaruga — longevidade
— Crisantemo — sabedoria, maturidade

-~
—
—O
—
—

Bambu — satide
Salgueiro — meditacao
galo ea galinha numa rocha — os prazeres do campo
O cao Fé — forga protectora
A peonia — respeitabilidade

— A rosa e a anémona — paciéncia

— Chapéu de chuva — o Estado — camada alta da sociedade
— A roda a arder — destino brilhante
—Moeda — contentamento material
— Orquidea — morte em paz
— Arvore da vida (7 bras) — criacao do mundo

— O dragao com 5 unhas e 4 patas — o imperador
— O cepto budista — sucesso literdrio
— O polvo — constancia, determinacao

SIMBOLOS GEOMETRICOS
— portao

— série de portées simbolizando poder
— tanga ou sinal de Genghis Khan
— ampulheta
ARVORES
—
—
—
—
—
—
—

Pinheiro — longa vida
Salgueiro — meditacao
Bambu - vida longa e feliz
Sicomoro — Deusa Hator (Egipto, Pérsia, India)
Cipreste — serenidade — uniao da vida 4 morte
Figueira — arvore da vida dos budistas
Boteh — hindus — simbolo do sexo feminino, fonte da vida

PASSAROS
— Galo — Oriente — sfmbolo do renascer
— Pato — mitologia eg{pcia — filho do sol
Par — fidelidade do amor
— Aguia — origem caldeia — poder
Bizancio — mensageira do céu
— Falc4o — virilidade
— Grou — boa vontade
Taoistas — mensageiro de Deus
Egipto — Pérsia — amor entre pais e os filhos
— Pavao — imortalidade
Pérsia — passaro da imperatriz princesa
— Papagaio — Mongéis — sorte

GLOSSARIO DE ORNAMENTOS

DE TAPETES ORIENTAIS

— A CRUZ (fig. 1) — nao tinha simbolismo no Oriente, excepto na Arménia
em que os tecelées eram cristaos. A forma mais comum era a cruz grega, usada
horizontalmente ou verticalmente no Cducaso e no oriente do Turquestao. A cruz
horizontal. foi encontrada nos tapetes do ocidente do Turquestao e de Yomud.
~O TRIANGULO

(fig. 2) € o simbolo de felicidade da mae terra, dos deuses;

encontrado na sua forma mais simples entre os némadas, e uma versio mais
complexa no Préximo Oriente, Sfria e Marrocos.

—~O DESENHO ACIDENTADO - era 0 simbolo do Sol entre os némadas.
Originariamente era um circulo dividido por 2 diagonais, mas para facilitar o
trabalho dos tecel6es mudou-se para um quadrado — Beluquistao e Turquistao.
~O MOTIVO

DA SUASTICA (fig. 3) (do Sanscrito-SUASTI — simbolo de

felicidade e fertilidade) existe desde tempos muito remotos em todas as culturas;

nos tapetes é usada nas
~ O CIRCULO sem ter sido ensinado.
— O DIAMANTE

barras India, China e CAucaso.
é 0 emblema do Buda, que, quando crianga o desenhou
Sem principio nem fim é 0 simbolo da eternidade.
(fig. 4) é um simbolo religioso em todos os tapetes

orientais. Era muitas vezes rodeado por raios.

— A ESTRELA JUDAICA DO REI DAVID (fig. 5) — emblema de Salomao e
estrela dos Medos, sao muitas vezes encontradas nos tapetes Sommak e do Caucaso.
~O OCTOGONO (fig. 6) combinado com motivos florais, produz o padrao
“GUL” — a rosa persa. Um tema frequente nos tapetes Turcomanos e KaraKirghiz e Cducaso. No odsis de Achal e Merv é chamado “GUL REAL”
BARRAS
— ZIG-ZAG (fig. 7) — é 0 simbolo da dgua a correr que para os Egipcios
significava eternidade, é também 4gua ou barra de onda. Encontra-se em todos

os tipos de tapetes orientais. E particularmente vulgar no Céucaso.
— O

MEANDRO

(fig.

8)

—

aparece

em

todas

as

civilizag6es,

mas

especialmente na China e India. Variag6es sao as barras Chave e Cao a correr.
— BARRAS COM LETRAS (fig. 9)
T — China, Oriente do Turquestao e Caucaso
X, Y — Tekke (Bucara)

S, Z — nos antigos tapetes persas, simbolo de luz e devoc4o; quando estilizado em
serpente simboliza a sabedoria humana. Encoraja-se muitas vezes nos tapetes Silé.
- BARRAS

COMO

A

“NAVALHA

DE

BARBEIRO”

(fig.10)

— com

diferentes espirais coloridas (riscas) — Cducaso, Pérsia, e tapetes Turcomanos.
— PONTOS DE ARCO, assemelha-se a escrita cuneiforme. Era o emblema
dos deuses caldeus e encontra-se em tapetes do Cucaso e Turquestao.
~ MONTANHAS E

VALES

(fig. 11) — em tapetes chineses ambos como

barra ou desenhos separados. Os mongéis acreditavam que as almas dos homens
justos voavam do cimo ds montanhas para o céu.
—- ORNAMENTOS DE MURALHAS (fig. 12) — encontra-se em muitos
tapetes, onde era o resultado natural da técnica.
~ AMPULHETA (fig. 13) — simbolo da eternidade-Caucaso.

—O desenho geométrico conhecido como Barra de GALE (fig. 14) porque lembra
os homens com remos — tapetes do CAucaso feitos nas dreas costeiras do Mar Negro.
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A suastica numa forma complexa torna-se no desenho de COLCHETE (fig. 15),
encontra-se nos tapetes do Caucaso, Turquestao e nalguns da Pérsia.
— O COPO

DE VINHO

(fig. 16) — no Caucaso e Arménia

— A ESPINHA DE ARENQUE - simbolo de riqueza e satide — Cducaso (fig. 1)
~ PAVIO DE VELA (fig. 19)
— LINHA TURCOMANA (fig. 18) linha quebrada Turquestao

FLORES

Flores, rebentos e botées a desabrochar da vegetacao do Paraiso sio usadas
frequentemente. Ocasionalmente nalgumas antigas e luxuosas carpetes-tapetes da
India aparece toda a planta com rafzes e flores. Mothos de flores dao a ideia de
palmeiras, derivada da palma egipcia com o seu significado simbélico.
— O CRAVO (fig. 20) — tapetes de oragao Asia Menor e Marrocos.

— A TULIPA (fig. 21) — Asia Menor.

— O LOTUS - flor sagrada do Buda, simbolo de imortalidade e pureza.
— O LIRIO (fig. 22) — na Pérsia e na India é 0 simbolo da virgindade e pureza.

~ O LIRIO DE RODES ~ Konia, Asia Menor

A forma da lingua da IRIS (fig. 23) dé a posicao do intérprete das flores; é
também um simbolo da liberdade religiosa e do libertador das peias terrestres. Iris
aparecem nos tapetes luxuosos indianos e némadas e nos tapetes da Asia Menor

ou Pérsia.

~ O CRISANTEMO ~ usado na China, é simbolo da felicidade e fertilidade.
Na Pérsia o poder divino estava ligado A ROSA — ROSETA — (fig. 25).
Era o simbolo da vida eterna e também aparece nos tapetes da China e
Turquestao.
A FLOR da HENNA (alfena egipcia), a flor favorita de Mohammed aparece
na Pérsia.

FOLHAS

As folhas aparecem principalmente nos tapetes luxuosos; aparecem sempre
nos tapetes dos némadas. As folhas séo dos poucos desenhos que ajudam a
determinar a idade dos tapetes.
Aparecem numa larga variedade e com desenhos diferentes, mas hd 3 tipos bdsicos:

— o desenho

geral da folha (fig. 26) com

2 ou 3 recortes; numa

forma

altamente estilizada (muitas vezes como as folhas do cravo) sao tipicas nos antigos
tapetes Arménios-Joraghany.
— FOLHAS LANCEOLADAS

(fig. 27) com uma forma de lancga em forma

conica no fim, que derivam da forma do acanto selvagem.
Muitas vezes tem a forma de peixe; 0 peixe era o simbolo do sagrado da deusa

ISIS. Encontram-se muitas vezes em tapetes Persas antigos de 1500 a 1700 e

depois de 1630 em tamanhos maiores; na asia Menor eram ricas, também
chamadas “formas Sirias”.
— TREVOS SARRACENOS

(fig. 28) — derivados da arte sarracena, aparecem

muitas vezes nas barras dos tapetes persas.
As muitas variagdes complexas dos desenhos das gavinhas e astes (fig. 29) —
espirais, arabescos, ondas e cruzes — adaptadas de modelos antigos, so muitas
vezes encontradas em luxuosos tapetes da Pérsia e Asia Menor e em trabalhos
ndémadas. A haste floral altamente estilizada é tipica dos tapetes USHAK e da
Transilvania. Nos tapetes luxuosos persas, as gavinhas formam muitas vezes as

barras. As gavinhas entrelacadas sao o simbolo da fora, repeticao.

ARVORES
As arvores tém muitas associagdes e muitos povos primitivos acreditavam que

as almas dos homens justos cresciam com os ramos de altas 4rvores e com 0 cume
das montanhas em direccdo ao céu.

Os persas tém 2 espécies de drvores sagradas.

A LISAMEN e ALLHEIL. As

sementes caem na terra no momento em que a aguia mistica a sobrevoa. Debaixo

do peso de mil ramos se partem e as sementes sio dispersas. Quando 0 péssaro
abre as asas endireitam-se outra vez. A 4rvore HAOMA era a 4rvore da vida do
Paraiso; quem bebesse o seu suco era imortal.
Os indianos combinam as qualidades das arvores para fazer a SOMA simbolo
da imortalidade. Cada pais tem a sua propria arvore sagrada na arte antiga era a
FIGUEIRA e a VIDEIRA; no leste do Turquestao CEDRO; na Peérsia o
CIPRESTE. As arvores nos tapetes dos némadas do oeste do Turquestao parecem
“abetos” com cones.
O desenvolvimento do desenho das drvores nos tapetes persas ajuda a daté-las; por volta de 1400 a 1470, 0 desenho das Arvores era rudé e arcaico; os ramos
tinham frutos, mas nao folhas. No periodo de 1470 a 1600 acrescentara-lhe as

folhas; antes disso drvores e arbustos eram decoradas com rafzes e solo. Depois de

1600 aparecem as flores nos tapetes Persas e Indianos. Na India e Pérsia sao feitos
tapetes com grupos de arvores.
— CHOROES

(fig. 30) — simbolo da morte, encontram-se geralmente em

tapetes funerdrios, com

os quais os mortos

eram tapados.

— A PALMEIRA — que aparece nos tapetes Persas, era o simbolo da realizacao
dos desejos secretos.
— O COQUEIRO ~

satisfaz os indianos de muitas necessidades da vida:

madeira, dleo, remédios, alimento, fibras para tecidos e tapetes, por isso é a arvore
de pedidos e da realizacao dos desejos.

— O CIPRSTE (fig. 31) — simbolo da terra da tristeza, devido as suas folhas

verdes permanentes, simbolo do futuro; encontra-se muito mos timulos em
tapetes funerdrios e nos tapetes antigos persas de Kerman e Shiraz.

— A ARVORE DA VIDA (fig. 32) vem da Assfria antiga.

MEDALHOES (fig. 33)
O motivo central do interior do chao do tapete é muitas vezes formado por um
medalhao. H4 muitos desenhos diferentes: espirais, rolos diamantes, folhas de trevo,

chamas arabescos, trevos, circulos (o velho simbolo chinés da forca natural), yin-

yang — medalh4o circula dividido por uma linha ondulada em 2 formas de peixe —
a parte escura YIN

— 0 simbolo

feminino,

YANG — a forca masculina da virilidade,

a forga do nascimento;

a parte clara

0 medalhao SHU (originalmente um

caracter de escrita geométrico circular. No séc. XVIII a China utilizava-o com o

motivo do dragao. Mais tarde colocavam as folhas colocavam folhas e flores), varas
(3 a 5 medalhées juntos com barras folhas e flores), varas (3 a 5 medalhdes juntos
com barras,

o medalhao TURUNJI — 4 gavinhas bifurcadas, encontrado na Pérsia.

A forma mais compliexa e rica sao as dos tapetes Persas e Indianos. Nalguns
tapetes da Pérsia de 1500 a 1680, o medalhao central tem um desenho como
uma cruz ou um brasao de armas.
Os tapetes transilvanos da Asia Menor tém medalhées geométricos ao longo
da barra.
As origens do desenho da PALMETA

(fig. 34) esta na flor de lotus ou no

fruto da romanzeira. Os tipos diferentes sio chamados conforme o seu desenho
e contetido: desenho em coroa rodeado por uma espiral;
CALICE — com motivo central de um célice
LEQUE -— quando os contornos exteriores lembram um leque aberto.
DESENHO DE FOLHA - feito com motivos de folhas
BIZANTINO ou SARRACENO - desenho de folhas enroladas cruzadas —
aparece no inicio da ornamentagao Bizantina ainda estavam em uso.
ARABESCO — composto de lacos de arabescos
SHAH-ABBAS — 0 mais espalhado, tem um motivo isolado no centro,
separado por uma tinica linha, um chlo colorido.
ARABESCO (fig. 35) — um ornamento plano, composto por uma gavinha

em espiral ou circular, existe em varios princfpios religiosos que proibem a
representacao de seres humanos

e animais: Egipto, Norte de Africa, Turquia,

India, nalgumas areas da Pérsia e Espanha.
HERAT]

(fig. 36) — um motivo em forma de diamante, floral muito variado

com 4 folhas projectadas, encontra-se em todos os .tapetes Persas — principalmente Feraphan, Korasan e Sehna.

ANIMAIS

Os tapetes dos némadas tém muitas vezes animais caseiros estilizados como
cao, galos e camelos. Nos tapetes luxuosos persas ha animais selvagens muito
naturalistas, normalmente em cenas de caga.

ANIMAIS MITICOS
DRAGAO (fig. 37) — é um animal muito popular nalguns paises.
Aparece frequentemente nos tapetes Persas, onde havia 0 culto do deménio
dragao; na China

é 0 simbolo

do infinito e do poder Imperial;

na India é€ 0

simbolo da morte.
~ DRAGAO FEMEA (fig. 38) — cabeca de serpente e corpo de crocodilo;
encontra-se nalguns antigos e luxuosos tapetes indianos.
A legenddria FENIX (fig. 39) — que renasce das cinzas € 0 simbolo da vida e
da imortalidade, aparece sé ou aos pares nos antigos tapetes Persas e Indianos.
- O CH'LLIN

(fig. 40) — animal com corpo de veado, cauda de boi, um

corno na cabega, animal sagrado na China e encontrado nos tapetes chineses.
— OUTROS ANIMAIS
Raposas, veados, linces, lobos, chacais, panteras, tigres, ledes, leopardos,
cabras, antilopes, gazelas, elefantes, cada um com significado simbélico em paises
diferentes; aparecem nos tapetes luxuosos chineses e indianos. Muitas vezes fazem
parte de cenas de caga.
— CAMELOS (fig. 41) — e PORCOS — tapetes némadas
— CAES (fig. 42) — tapetes némadas, sao desenhados muito estilizados; nos

tapetes Persas usam uma coleira como simbolo de lealdade. Um cao sem coleira
significa posigao humilde.
— A AGUIA — aparece em todos os tipos de decoracdo oriental em tecidos e
arquitectura como nos tapetes mas muito estilizada até nao ser reconhecivel.
Aparece muito frequentemente nos antigos tapetes de luxo e némada do leste do
Turquestao.
Entre os PASSAROS (fig. 43) — papagaios, falcdo, garcas, cegonhas, pavoes,
perdizes, gansos e patos encontram-se nos tapetes da India e Pérsia com variado
significado simbélico. Cegonhas, pavoes e garcas sao frequentes nos tapetes da
China; galos sé na Pérsia e trabalhos de némadas.
— PEIXES (fig. 44) de muitas variedades encontram-se muitas vezes nas barras

ou emoldurando outros motivos, muitas, vezes cobrem uma 4rea toda. Sao
particularmente comuns nos tapetes da China, Pérsia-Arménios, Persas-Herat,

Seha, Feraghan, Khorasan.
~— A SERPENTE

(fig. 45) — simbolo de sabedoria e conhecimento, aparece

Nos antigos tapetes indianos.

— A BORBOLETA -— simbolo de namoro, encontra-se na China e India
— TARTARUGA -— um dos 4 animais divinos na India. Sao retratados realisticamente nos tapetes luxuosos indianos. Na China sao simbolos de longa vida.
Altamente estilizadas as tarta aparecem nos tapetes némadas particularmente nas
barras.
— CARANGUEJOS (fig. 46) encontram-se nas barras dos tapetes do Cducaso.
— ARANHAS, ESCORPIOES, TARANTULAS
(fig. 47) sao tecidas nos
tapetes como protec¢ao contra as suas perigosas picadas. Sao muitas vezes tema

para as barras nos tapetes némadas do Céucaso, do este e oeste do Turquestao.
— animais selvagens e de LUTA, tfpicos nos antigos tapetes Orientais, s4o

simbolos religiosos da luta do bem e do mal; o triunfo do bem sobre 0 mal, da

noite sobre o dia e do forte sobre o fraco. Muitos dos animais sao selvagens: ledes,
tigres, panteras vencendo veados, antilopes, touros.
— DRAGOES GUERREIROS encontram-se na China e nos tapetes antigos
persas, pertencem 4 lista do simbolismo chinés e mais tarde passam para os Mitos

Mongéis.

FIGURAS HUMANAS

As figuras humanas estao banidas s6 para algumas seitas Islamicas. Figuras

aparecem

em certos tapetes Persas, particularmente como

motivo

decorativo

importante sem grandes composig6es, em cenas de caca. Estilizadas, simplificadas as figuras humanas aparecem também em tapetes dos némadas (fig. 48).
MISCELANEA

— MINA-KHANI — é um par de flores repetido contra uma rede ou uma
grande flor central rodeada por 4 outras pequenas.
— MIR-I-BOTA (fig. 49) — assemelha-se ao desenho de um punho fechado ou

dedo; pensa-se ter tido a sua origem na marca de um punho fechado ou
impressao digital em sangue, com que identificavam as suas posses. Estes
desenhos, pensa-se muitas vezes que sejam chamas, pinhas de abéto, o leito
serpenteante do rio Ganges ou outro. Sao usados na Pérsia e [India (Indus) no
chao do tapete, muitas vezes cobrindo toda a Area.
— CHINTAMANI

(fig. 50) — 3 bolas, esferas ou pérolas; so o emblema do

Buda e do Conquistador Mongol Timur, que em 1402 subjugou os Turcos na
Asia Menor.
— CHI (fig. 51) — simbolo de imortalidade, uma nuvem com varios desenhos:
curva massi¢ga, como uma concha, fita rodeada por nuvens e estrelas — Pérsia,

China e Caucaso.

— BANDA CHI (fig. 52) derivada do motivo “Chi” que é apresentada num
grupo estilizado. Entre 1500 e 1680 era um motivo importante na arte Persa e
nos seus tapetes do perfodo Safavida.
— RELAMPAGOS

(fig. 53) — duas linhas gémeas simbolizando nuvens, 14,

relampagos ou fogo; encontram-se em todos os tipos de tapetes Orientais.
— PAU SAGRADO (fig. 54) — Turquestao Oriental
— NO DO DESTINO (fig. 55) — simbolo do infinito do Buda; aparece na
China, Caucaso e Samarcanda.

— LAMPADAS; VASOS; JARROS; BUSSOLAS (fig. 56), PENTE (fig. 57)
sao tecidos em tapetes de oracgao como objectos essénciais para ofertas dos
orantes. Os pentes também se referem aos pentes usados na tecelagem para
apertar a trama e€ os nds.

INSCRIGOES
As inscrigdes nos tapetes tem um significado decorativo e ornamental e é
muitas vezes ilegivel. Nos antigos tapetes sao frases de poetas drabes, os teceldes

ou a data aparecem muitas vezes. Mas sao uma pequena ajuda na atribuicao das
datas, porque com outros motivos é mais dificil, pois sio muitas vezes repetidos
em tapetes modernos. Inscrigdes s4o encontradas muito frequentemente nos
tapetes luxuosos Persas de 1500 a 1650.
— CARACTERES CHINESES (fig. 58) — sinais de felicidade
— ESCRITA CUFICA (fig. 59) a mais antiga forma de escrita Islamica deriva

da cidade de Kufa na Mesopotamia.
— Inscrigées THURGA (fig. 60) — assinatura do Sultao Adbul-Aziz, é suposto
ter sido escrita com sangue e 3 dedos da mio direita. A forma estilizada aparece
mais vezes em bordados do tapetes.

— ESCRITA ARABE (fig. 61)
SIMBOLOS CHINESES

~ SIMBOLOS TAOISTAS (fig. 62)
— SIMBOLOS BUDISTAS (fig. 63)

— SIMBOLOS DAS ARTES (fig. 64)
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GASTRONOMIA:

ENCONTRO

DE CULTURAS?

MARIA ELISABETH CABRAL
MARIA LUISA ABREU NUNES
MARIA MANUELA OLIVEIRA MARTINS
Conservadoras de Museu

“Ao beber agua, convém pensar na fonte”
(Provérbio chinés)

Diz- se que os primeiros passos da gastronomia foram ensaiados a seguir a

descoberta da técnica de fazer fogo. Assim fala a tradicao, e é bem possivel que a
partir de certa altura o homem se apercebesse de que os alimentos cozinhados
(assados, grelhados ou cozidos) eram mais facilmente mastigados,

deglutidos e

digeridos, além do processo de cozimento lhes conferir um sabor mais agradavel.
Desde esta fase inicial, até que se possa chamar 4 Gastronomia uma Ciéncia
e uma Arte, decorrem certamente alguns milénios de transformagées. Sao estas

transformag6es, que vao fazer com que a Gastronomia integre toda uma heranga
cultural para além de ser uma Ciéncia e uma Arte.
Uma Ciéncia , pois de uma forma geral em culindria, as “mesmas causas
produzem sempre os mesmos efeitos” a que nds acrescentariamos, quando os
ingredientes sido os mesmos e doseados da mesma maneira. Mas todos nds

sabemos que muitas vezes quando é dada uma receita, esta nao resulta igual
quando executada por pessoas diferentes. Casos hd em que receitas de manjares
deliciosos, sao transformadas em algo bem desagradavel ao paladar, simplesmente
porque foram confeccionadas por pessoas que nao detém a “Arte”. Mas também
sabemos de receitas vulgares e insipidas, que quando elaboradas por quem detém
a “Arte” se transformam, como que por um passe de magica, em manjares
suculentos, de delicado sabor, agradaveis quer 4 vista quer ao paladar.
Diriamos mesmo

que a Gastronomia

mais as suas técnicas culindrias sao

verdadeiros tratados alquimicos que sé deverao ser executados por iniciados
nestas matérias, nos seus laboratérios/cozinhas.

Ora nesta Ciéncia/Arte de manipular os ingredientes, e de através do fogo

transmutar a matéria, sempre Portugal foi perito. Pais de longa Histéria, muitos
foram os povos que passaram e viveram no que é hoje o seu territério, e que af
foram deixando

uma

parte da sua cultura, e dos seus sabores, enriquecendo

Hie)

e

sedimentando uma heranga cultural, de saberes e sabores de que muito nos
orgulhamos.

A China, pais de civilizacao milenar, transporta na sua tradicao cultural, uma
Gastronomia de cariz extremamente delicado, sabores tinicos, agradavel a vista e
ao paladar. Tal como Portugal, foi ao longo da sua Histéria, palco de iniimeras
transformag6es que produziram uma cultura propria, riquissima em muitas dreas
sobejamente conhecidas, como filosofia, musica, arquitectura, artes decorativas,

etc, e como nao podia deixar de ser também na Gastronomia.
Quiseram os deuses que estes dois povos se encontrassem, e fossem coabitar

num mesmo espaco.
Quando em 1553, os portugueses se instalaram em territério chinés,
fundando Macau, nao podiam sequer sonhar, que iam iniciar um percurso tinico
na histéria do planeta.
Ao instalarem-se levavam com eles as tradig6es da mae patria, a sua religiao,
a sua lingua, a sua cultura, a sua forma de estar no mundo, as suas receitas de
culindria. Mas tal como sempre o haviam feito, também desta vez, absorveram a
cultura do local, transmitindo e dando a conhecer a sua prépria. E tal como
noutros locais do planeta, este contacto, com uma outra civilizacdo e uma outra
cultura, igualmente ancestrais, germinou de forma original, nascendo uma nova

tradi¢ao fruto do encontro de duas diferentes mentalidades.

Um mundo de coisas haveria a dizer sobre Macau mas 0 nosso trabalho é
modesto, ¢ s6 pretende levantar a ponta do véu que cobre a célebre e divulgada,

€ ao mesmo tempo tao misteriosa Gastronomia macaense.

Nao existem muitos estudos feitos acerca dela, mas todos os que dela falaram
ou falam, a descrevem como uma gastronomia tnica que nao é nem portuguesa
nem chinesa. Daquilo que dela conhecemos e sobre ela lemos, dirfamos que na

maior parte dos casos, a partir de receitas portuguesas se conseguiram novos
pratos, com a introducao ou substituicao de ingredientes ou especiarias locais.

Noutros casos sera exactamente 0 inverso que se verifica, ou seja, a partir de
receitas de inspiragao chinesa, se introduzem ingredientes e ervas
aromaticas,

tradicionalmente portugueses. “Nas casas macaenses, porém, a comida nao
é¢

chinesa,

salvo

num

ou

prato.

Nao

é chinesa,

nem

portuguesa

também.

E

macaense como as pessoas. Uma sabia combinacao de ingredientes e processos
portugueses, chineses, malaios, indianos, filipinos, japoneses, que
sei eu, fazem
da culindria local alguma coisa de muito tipico e muito saboroso”(1).
E se nos lembrarmos do chamado “Cha Gordo”, da profusao de receitas e pitéus

que 0 compoem, da forma de como é servido, 0 seu hordrio alargado,
com o seu

equivalente em Portugal o chamado “Lanche Ajantarado”; ou ainda
0 cozinho e a
Feijoada 4 moda de Macau, que embora partindo de receita original portuguesa,

adquire aqui um novo sabor especial, sobretudo pela introducao
de outros temperos.

Mas nas suas viagens para o Oriente os portugueses que aportaram a Macau

também levaram nas suas bagagens outras receitas j4 “contactadas”, com outras
civilizag6es e outras culturas. Ao aportarem a Macau levaram também receitas
que jé tinham “passado” na India ou em Malaca, e que influenciaram necessariamente a culindria macaense.

Assim atrevemo-nos a dizer que as donas-de -casa macaense, sejam elas de
origem chinesa ou portuguesa, criaram uma nova Gastronomia incompardvel,

com personalidade prépria, cheia de vida e forca capaz de sozinha fazer as honras
de Macau.
Efectivamente existe uma nitida “independéncia da cozinha macaense em
relacao a chinesa. Aquela é notoriamente baseada na da Metrdépole, modificada e
enriquecida de acordo com os recursos culindrios locais, principalmente com as
famosas “especiairias” de cujo comércio cheg4mos a ter 0 monopélio e que
modificaram substancialmente toda a culindria europeia”.(2)
Os portugueses chegados em 1553 permanecerao em solo chinés, no
territério de Macau, durante 446 anos, contendo este numero em si mesmo, toda

aa simbologia do numero (5), ou seja, a uniao, o centro e o nimero nupcial de
harmonia e equilfbrio. Representando ao mesmo tempo o homem e o universo
ele é também dentro da simbélica chinesa o nuimero do centro, da terra e do céu.
Do casamento entre YIN e o YANG.
Assim, mais do que um encontro de culturas, a gastronomia macaense é um
novo caminho encontrado pela imaginacao e pelo tempo. E é esse novo caminho
que

se

torna

necessd4rio

manter,

como

um

registo

fundamental,

para

a

compreensao da Histéria Cultural de Macau.
Nao nos atrevemos a propér ao Governo de Macau, a criacao de um Museu
de

Gastronomia

Macaense,

pois

certamente

serao

outras

as

prioridades

museoldgicas. Mas parece-nos pertinente, quando se fala na criacao de um
Museu da Histéria da Histéria de Macau, propér a organizacio de uma seccao
ligada a gastronomia, onde sejam expostas as diferentes técnicas culindrias, os

recipientes caracteristicos dessas técnicas, os tipos de cozedura, os diferentes
condimentos,

as formas de comer e de estar 4 mesa,

a miscegenagao e

indivi-

dualizacao das culturas.
Esperamos pois, que no programa museoldgico do futuro Museu de Histéria,
que se espera pluridisciplinar, seja reservado um importante espaco de saberes e
sabores, 4 Gastronomia Macaense.
(1) BATALHA,

Graciete Nogueira,

professora em Macau, Macau, Macau,

(2) JORGE,

“BOM

DIA,

S’TORA!”

Diario duma

1991, pro:

Graca Pacheco, A Cozinha de Macau

Macau, 1992, p.11
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da Casa do meu Avé,

CONTRIBUICOES

PARA O ESTUDO

DO EXOTICO

Orientalismos na arte e na moda
MADALENA BRAZ TEIXEIRA
Directora do Museu Nacional do Traje

O facto de Portugal estar localizado no extremo ocidental da Europa conduz
4 imediata conclusao que os muitos povos e culturas que nos precederam tiveram

origem no Oriente mais ou menos préximo. Este facto pode ser associado a uma
certa curiosidade e interesse que os portugueses sempre mostraram, mesmo
durante a Idade Média pelo exédtico. Em territério nacional sempre houve
mouros e judeus, com os quais os portugueses conviveram em tolerancia até

1496, data em que D. Manuel decreta a expulsdo de ambos os grupos étnicos.
Mas claro, uma heranga cultural nao se extingue por decreto. A prépria palavra
Oriente ainda é hoje conotada com um imagindrio de histérias e de lendas, em
que nao faltam princesas mouras, pactos de sangue, cavernas de Ali-Babd, enfim
as Mil e Uma Noites. A lenda das amendoeiras é apenas mais uma de tantas
outras, conhecida entre os algarvios e que refere 0 caso de uma bela moura cativa
que suspira pela sua terra natal, onde ha neve. Neve, em terra berbere tem o
nome de Atlas, a grande cordilheira marroquina que Deus ou Alah fez descer na

forma de flor de amendoeira, transformando assim os campos algarvios em terras
salpicadas de neve.
Se é verdade que durante 0 perfodo medieval se mantiveram cultos pagios
anteriores ao cristianismo com

suas ceriménias e rituais préprios,

o mesmo

aconteceu com as festas de tradi¢ao islamica e judaica. “Festejam-se nao somente
os fastos do catolicismo, como também es do paganismo com cor de ceriménia
crista e até usos pagaos. Era o caso das Janeiras e das Maias que varias vezes se
Procuraram reprimir sem resultado conseguido”. Neste caso se consideram os
Mascarados de Trds-os-Montes, os quais correspondem a momentos

de cardcter

inicidtico. O traje aqui nao é relevante pois se trata de um disfarce ou seja, uma
forma irreconhecivel o portador das méscaras. Todos os condimentos destes
mascarados fazem imaginar figuras diabélicas conotadas com o despertar dos
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adolescentes para a sexualidade, encarada como uma enefgia vital de explicacao
méagico-religiosa. Esta festa é anual e esta ligada as festividades pagas do Inverno.

Todos os rapazes e homens solteiros da freguesia e arredores ttm de comparecer, ainda
hoje, neste dia, senao pagam multa que reverte a favor da comunidade. Esta multa é

tao mais extraordindria quanto todas estas cerimdnias apenas ttm como base um
dever social e um costume. A forca desta tradigao é, contudo suficientemente forte,

para se continuar a realizar e a ter uma presenga milenar e uma obrigatoriedade.
Mas, durante o perfodo medieval, as mais importantes festas cristas e
conhecidas em todo o pais, eram as do Natal, da Pdscoa, de S. Joao Baptista, do

Corpo de Deus e de Todos os Santos. “Nelas se incluiam ceriménias religiosas
(especialmente procissdes), mercado ou feira, repicar de sinos, baile, cantorias e
refeigdes colectivas emprestando o colorido tipico habitual. Também pouco
diferentes se haviam de mostrar as grandes festas “citadinas” (que comemoravam
nascimentos, baptizados ou bodas de grandes senhores). No entanto, algumas
caracteristicas particulares as distinguiam em primeiro lugar, as touradas”(1)
Por ocasiao do casamento da infanta D. Leonor com o Imperador Frederico
III, em 1451, o infante D. Fernando “veio com seus ventureiros vestidos de
guedelhas de seda fina como selvagens, em cima de bons cavalos envestidos e
cobertos de figuras e cores de alimdrias conhecidas e desconhecidas e outras
disformas e todas mui naturais” (2). E a primeira referéncia ao homem

silvestre

que, associado a nova experiéncia, ter4 préspera fortuna nos divertimentos do

Renascimento. Nao se deverd esquecer os cortejos organizados pelos jesuitas de
S. Roque em que se representavam os personagens, os trajes e as dangas dos povos

conhecidos até entao.

O homem silvestre aparece nalgumas pecas de ourivesaria

do séc. XVI € nao pode deixar de estar ligado ao contacto dos portugueses com
os povos africanos e americanos. Estas culturas eram desconhecidas e os contemporaneos assim as representavam, integrando os selvagens nas suas florestas, o que
mais nao significa senado o conceito idflico de paraiso terrestre, adaptado e
analisado com os olhos de quinhentos.
Nao podemos deixar de referir aqui, a comemoragao do sexto centendrio do
nascimento do Infante D. Henrique, e os 550 anos da chegada dos primeiros

africanos a Portugal, vindos da Foz do Senegal. Deste facto também se deverd
falar, pois é tanto mais de assinalar quanto a influéncia das culturas africanas se
vai reflectir sobretudo no dominio da mtisica de que as célebres modinhas sao
exemplo. No entanto, a grande marca que estas culturas deixam vai localizar-se
no Brasil, onde, como se sabe, constitui uma forte dominante cultural. (Em
Portugal, a moda africana aparece cerca dos anos 20 deste século, por via interna-

cional e tem significado verdadeiramente politico e ideoldgico no post-25 de

Abril. Neste contexto a moda-afro também provém dos EUA e do célebre slogan
“Black is Beautiful”).

Da rota amerindia

novos valores chegaram,

os quais sao imediatamente

recuperados. O indio do Brasil tanto esta representado na figura do diabo no
Inferno como na do Rei mago na Adoragao de Jesus, como se pode observar na

pintura de Grao Vasco que pertence ao retabulo da Sé de Viseu. Este quadro faz
parte das colecgdes do Museu Grao Vasco constituindo a primeira representacao
conhecida dos indios brasileiros.
Se acrescentarmos a estas inovag6es a utilizagao do rio Tejo para a localizagao

de acontecimentos fantdsticos, ficar4 completa a variedade tipoldgica e
estrutural das festividades no pais. Continuaremos a encontrar nos séculos
seguintes as dancas de variadas culturas, assumidas por cristaos mascarados,
juntamente com as dangas de um novo grupo étnico que vem agora juntar-se a
populacao: os ciganos que emigram para Espanha e Portugal sao oriundos da
Hungria. Nao admira pois que em quatrocentos anos de contacto se registem

algumas influéncias deste povo ndémada, sendo de registar a semelhanga de
alguns bordados portugueses, nomeadamente ribatejanos com os bordados
magiares. Por outro lado, os conhecidos lengos da minhota eram importados da

Europa Central, do Império Austro-Hungaro, desde o século XVIII, pais de
origem de D. Maria Ana de Austria, mulher de D. Joao V, o monarca que reina

em pleno perfodo barroco e rocécé. Como se pode verificar nalguns lengos a
semelhanga com os motivos decorativos que se vieram a executar em Portugal,
quer os de fabrico manual no século passado, quer os industriais, reflectem a sua
origem eslava e a dissiminacao pela Europa de Leste até chegar ao norte do pais.
A decoracgao romantica dos ornamentos e as proprias cores foram e sao razao
suficiente para terem sido adoptados e nacionalizados entre nds, como noutros

Paises europeus.
A voga mourisca, sobretudo, muito longe de desaparecer, aumenta, nao sé na

Peninsula como em toda a Europa, inserida no gosto pelo exdtico que caracteriza
uma das vertentes do renascimento portugués. A permanéncia de certos trajes
regionais deve-se as suas origens islamicas, como a capucha serrana que se prende

na testa, deixando bracos e maos livres para o trabalho. A forma circular da
mesma e€ 0 corte que a obriga a ser enfiada de tal modo que tapa a cabega,
referenciam-na como de fonte muculmana e lato sensu mediterranica. Os
Mantos romanos eram mais abundantes de tecido e 0 capuz estava, geralmente
separado da restante parte.
Este gosto pelo exdtico também faz incluir tecidos islamicos nas vestes das
figuras religiosas. Do mesmo modo esses téxteis serviam para panos de fundo, na
tepresentacao da histéria sagrada. A influéncia oriental também atinge os
caracteristicos azulejos portugueses, sobretudo em certos frontais de altar que

parecem

por

vezes

auténticas

reprodugdes

provenientes das Indias.
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de bordados

ou

de

tecidos

O Renascimento dé origem a introducao “dos arcos triunfais propriamente
ditos ou seja, inspirados nas formas romanas e erigidos em materiais leves,
revestidos por forma a imitar uma construgao duravel num claro reflexo pela
exaltacio dos valores da Antiguidade Classica, nomeadamente romana (3).
Existe uma curiosa descricao de D. Joao de Castro, entrando como Vice-Rei na
India,

transformado

em

Principe

Humanista,

com

saudacao

em

latim,

pelo

Senador, encontrando-se D. Joao de Castro debaixo do palio.
O casamento do principe herdeiro em 1552, em que o pretexto era a noiva
atravessar o Tejo, deu azo a realizacao de um grande espectaculo: “o rio esta coalhado
de monstros terrestres e marinhos, grifos, selvagens, cavalos marinhos, serpentes,

leGes, tigres, e de muitas figuras galantes por iniciativa de grupos profissionais
lisboetas, além de batéis que apresentavam cantores e musicos”.(4) Esta descrigao
remete novamente para o gosto pelo exético, ao povoar o rio Tejo como se fora um
jardim zooldgico. O espanto dos portugueses perante as novas culturas transferia-se,
como se vé, para o mundo animal.
Ainda no reinado de D. Joao III também se introduz o fogo de artificio o qual
provém dos contactos com a China, ocorridos a partir de 1514. Passou a constituir

uma

forma de comunicar

regozijo e alegria, sendo

hoje uma

caracteristica

portuguesa. Deitar foguetes é, nao sé uma expressao que significa algazarra festiva,

como um acto considerado distintivo nacional.
Todas as festas e romarias tém o seu comego e acabam com sinais de estrondo e
com fogo preso sobretudo no Norte do pais e na Madeira.
A partir de 1640, as festas régias regressam ao esquema tradicional em honra da
monarquia e deixam de ser momentos de criag4o ou modernizac&o artistica para se

tornarem

na exibicao de objectos decorativos

mais

ou menos

académicos,

provenientes da oficializagao de movimentos estéticos que se geram noutros locais ¢
noutras circunstancias(5). A assimilagao das artes indianas e portuguesas deu origem

a duas capas de homem datada de cerca de 1620, atendendo 4 forma do traje
portugués, nela bordada. Demais a caca é indiana e os ornamentos também tém
caracteristicas orientais. Ainda do século XVII se podem exemplificar 0 gosto
orientalizante e a apropriagao dos ornamentos e do simbolismo indiano e sobretudo
persa, nas colchas de Castelo Branco e nos tapetes de Arraiolos. No entanto, pode

observar-se um corpete do séc. XVII a incluso de dois pormenores de raro interesse:
uma embarcagdo, a que nao poderemos chamar caravela e um pagode chinés. Este
tecido é, muito provavelmente de origem espanhola pois a aquisicao de téxteis em
Valéncia, tinha nesta época um grande favor cortesao. Como se sabe é no periodo
barroco que a moda das chinoiseries se estende por toda a Europa.

D. Joao V confere grande pompa 4 corte barroca, acrescentando o cerimonial
religioso fazendo assim convergir o trono e 0 altar. Estado presentes 0 luxo e a

magnificéncia, tanto na decoracao como nas indumentirias religiosa e civil.

Para

tal,

o rei encomendava

Itdlia,

de

expressamente

nomeadamente

de

Roma, a paramentaria e, de Franga, os trajes que ia usando nos diferentes e
constantes cerimoniais de caracter politico-religioso. Existe um traje de crianga
que deverd ter sido encomendado em Franga onde podemos notar o gosto pela
chinoiserie que aparece perfeitamente integrado num tecido do século XVIII.
As festas de rua organizavam-se segundo um programa de que constava a
“comunicacao da noticia, a sua divulgacao através de pregao, pelo qual todos os
moradores eram informados da boa nova e intimados a porem em suas casas
luminérias durante trés dias, no denominado triduo, em que havia repique de
sinos, missa solene, Te Deum e procissao. As ruas eram limpas e as janelas
deveriam estar ornamentadas com colchas, flores, perfumes e ramos. Este habito

de colocar colchas a janela é como se sabe secular e mantém-se ainda hoje, em

todo o pais tanto nas ceriménias religiosas como nas de cardcter politico. Entre a

variedade de colchas ha que destacar os muitos damascos manufacturados em
varias épocas como as colchas de variadas proveniéncias trazidas das longinquas

paragens. Com frequéncia, as pecas consideradas mais preciosas nao se
encontravam a uso e sé eram retiradas das arcas em momentos mais solenes.

Podemos apreciar colchas designadas como indo-portuguesas, isto é, executadas
por indianos com elementos decorativos portugueses e indianos. E ainda colchas
de Castelo Branco executadas no nosso pais sob motivos de influéncia oriental,
nomeadamente persa. Ainda se incluiam nestas pegas de pdr a janela, colchas
chinesas e indianas, consideradas como as pegas ricas da casa.
Um bando a cavalo, fazia um percurso pela cidade convidando a alegria com
o colorido dos trajes e o som dos instrumentos”. Também nesta época se
demonstrou o gosto pelo estranho e pelo bizarro pois o homem barroco tinha
imensa curiosidade pelas singularidades dos paises nao europeus. Nos festejos que
se fizeram no Porto, nos Aniversdrios de D. Joao VI, recorreu-se ao exotismo

através de elementos inspirados na China e na América, também se denotando a
permanéncia dos “infiéis” através de cortejos de mouros e turcos’ (6).

Muito interessante e desta época é a peca de raiz erudita que se descreve:
compée-se

de

uma

fita branca

com

enrolamentos

caracteristicos

do

estilo

Império. Tem uma forma bizarra pois esta faixa era colocada sobre a cintura da
mulher gravida. A decoragao dos medalhdes é chinesa com pagode e com uns
dizeres “Flores que curam males de amores”. Deveria ser usada durante a gravidez
pois a forma de atar pressupée a possibilidade de se vir alargando 4 medida das

necessidades. Desconheco o cerimonial mAgico-religioso que se adivinha existir
por detrds desta faixa. Mas é perceptivel que se tratava de um ritual e que se esta
perante um talisma ou uma fita considerada de bom pressdgio para a gravida ou
até para a parturiente.

Quem

fazia as rezas

pergunta a que ainda nao conseguiu responder.
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ou

dava

as bengaos

constitui

a

E nesta época que introduzem o xaile indiano em seda e que é grande moda
tanto no nosso pais como em todas as cortes europeias. Por outro lado, também

proveniente da India aparece 0 algodao que é usado no nosso pais como um
tecido suficientemente digno para ser usado na corte. A voga das “indiennes” em
Franga tem grandes adeptos nos acessérios do traje e nos tecidos usados para a
decoragao de janelas e de estofos. Assim se entende que a mulher de um general
de Napoleo se indigne ao ver que a mulher do Principe Regente vestida daquilo
que ela chamava de reposteiro. Em branco ou em madras, D. Carlota Joaquina e
as mulheres elegantes de Lisboa vestiam-se deste tecido indiano executado em
algodao e seda e que vai dar origem ao escocés 0 qual conhece grande voga,
durante o século XIX e que est4 presente no bem conhecido traje dos pescadores
da Nazaré.
Ainda relacionado com a moda das “indiennes” hé a referir a repercussao
destas pecas imitadas e reproduzidas ao gosto nacional, dando origem as chitas
de Alcobaga, tanto usadas na manufactura de lencos como de colchas. Estas pecas

eram estampadas manualmente, tendo sido adoptadas pela média burguesia e
posteriormente pelas classes populares que usavam este tecido por ser vistoso e de
baixo custo.
Ainda que continue a haver uma evolucio no traje, este tende a constituir-se,
na justaposi¢ao de dois estilos, o erudito e 0 popular. Nao admira pois que a
importancia da festa publica e erudita tenda a diminuir a partir do séc. XIX e que
0 povo tenha retido na meméria o fausto das festas barrocas, criando o mito de
uma Idade de Ouro. Nao se podera esquecer que, de facto assim aconteceu.
Durante o século XVIII, chegavam vindos do Brasil carregamentos de ouro e
diamantes que brilharam por todo 0 pais, nos paldcios como nas igrejas, nos
conventos, nas casas burguesas e entre 0 povo, pois, até as escravas usavam
pulseiras de ouro fino. Parece assim que a simbélica Idade de Ouro se continua
a tepetir nas festas populares com as formas e os processos setecentistas em que 0
traje esta, claramente contido. O arraial constitui e mantém as caracteristicas de
uma festa barroca com os seus momentos religiosos e lidicos.
Voltando 4 moda das chinoiseries gostaria de mostrar uma sala do Paldcio

Angeja-Palmela onde o Museu Nacional do Traje est instalado, para mostrar que
0 orientalismo se estendeu a todas as partes desde a arquitectura ao mobilidrio, a
porcelana, aos tecidos e aos azulejos.
Tanto os botées de finais do século XVIII como do principio deste século e
até aos anos 20 se foram usando intermitentemente formas 4 moda da China. O
roupao de homem tanto do século XVIII como do século XIX filiam-se na forma

do quimono japonés, mas o pijama sé usado pelos homens

ocidentais neste

século é de influéncia chinesa tanto na estrutura como na maneira de abotoar.
De influéncia oriental, entram no nosso quotidiano duas pegas que posso

considerar essenciais:

o Leque que ganha tanto o favor cortesao como burgués e

é usado no quotidiano como nas salas de baile, na 6pera e nos banquetes
realizados em todos os paldcios portugueses. O leque deixou de ser utilizado, a
partir da II Guerra Mundial pois, até aos anos 40, fazia parte do quotidiano da
mulher portuguesa e era extensivo a todo 0 territério nacional.
Uma outra pega de origem asidtica é a sombrinha ou chapéu de sol que passou
a ser designada como chapéu de chuva por ter passado a ser usada para abrigar
das 4guas. Peca fundamental do guarda-roupa de homens, mulheres e criangas, a
sua inspiragao asidtica estd esquecida, mas porque na utilidade e no conforto que
ela nos propicia no nosso dia-a-dia.
Muitas outras pecas poderiam ilustrar esta pequena viagem pela histéria do
ex6tico e da moda na sua inspiragao oriental.

NOTAS
(1) MARQUES,

p. 202
Oliveira, A.H., A Sociedade Medieval Portuguesa; Lisboa, Sa da Costa, 1971,

( 2) PINA,Rui, Crénica de D. Afonso V Caps CXXXVI.
(3 ) ALVES, Ana Maria, As Entradas Régias Portuguesas, Lisboa, Livros Horizonte, s/d. p. 32
(4 ) ib, p.37
(5) ALVES, Ana Maria, ob. cit., pg. 72
futuro D. Joao VI em
(6) ALVES, Joaquim Jaime B. Ferreira, ob. cit., p. 12 e seguintes: Aniversarios do
1797, 98 e 99
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Trajava o. Povo

O ORIENTE
Nas coleccdes da Casa Museu Guerra Junqueiro
MANUEL E. ANTUNES
Conservador da Casa Museu Guerra Junqueiro

A CASA MUSEU E MARIA ISABEL GUERRA JUNQUEIRO
A Casa Museu Guerra Junqueiro é um dos museus da Camara Municipal do
Porto.

E uma criacao original, na década de 40 da filha do poeta Guerra Junqueiro,
Maria Isabel com a finalidade de reproduzir o ambiente que envolveu o
escritor. (1)
A criacgao desta Casa Museu com as suas caracter{sticas préprias (zona aberta

ao ptiblico e zona de habitagao das doadoras), as clausulas de doagao a
Camara,(2) o usufruto e o espfrito que presidiu 4 montagem integram a Casa
Museu Guerra Junqueiro num numero consideravel de instituicées semelhantes
que incluem em Londres a Wallace Collection, em Paris

o Museu Jacquemart-

André, em Nova Iorque a Frick Collection e em Boston o Museu Isabella Stewart
Gardner.

O fenédmeno das Casas Museus conhece uma grande voga numa determinada
€poca, tanto na Europa como na América, podendo situar-se de modo lato entre
1880 e 1940.

Estes museus transmitem a marca dos valores estéticos do séc. XIX da maioria
dos seus fundadores,

mesmo

quando

apenas

nas primeiras

décadas

do nosso

século se tornam instituigdes ptiblicas.
Em cada um daqueles casos a intengao é duplamente individualista: trazer a
experiéncia estética do visitante até uma escala doméstica, através do aspecto de

uma residéncia, e preservar a concepgao criativa do coleccionador.
Como concep¢ao, indicia um novo tipo de museu — publico e privado ao
Mesmo tempo, e por isso mesmo

menos austero e mais personalizado.

Em todos e cada um destes ha um esforco em diferenciar 0 intimismo da Casa
125

Museu — sua contrapartida museoldégica, mais ampla e manifestamente mais
profissional.
Em cada um dos mencionados casos, a linha-mestra é uma costura invisivel
entre os objectos coleccionados por um determinado individuo e o seu interior
doméstico.
Esta intima ligagao entre os objectos e a sua colocag4o era tao importante para
os fundadores, que muitos protegeram as suas instalagdes com testamentos
detalhados e vinculativos.

Entre os fundadores de Casas Museus as mulheres desempenharam um papel
muito activo, nao sé coleccionando objectos, mas também no delinear e instalar.

Nélie Jacquemart, por exemplo, nao era apenas a alma da colecc4o JacquemartAndré, como a instalou com cardcter permanente no Boulevard Haussmann.
Isabella Stewart Gardner fez igualmente construir Fenway Court para instalar as
suas coleccdes e como a sua residéncia.

Estas mulheres conduziam a concepgio e instalacao de grandes casas, porque
a casa do séc. XIX era um dominio da mulher, e a decoragao de interiores conta-se entre as poucas oportunidades deixadas 4 criatividade feminina.(3)

AS COLECCOES DE GUERRA JUNQUEIRO
As colecg6es legadas 4 Camara Municipal do Porto em 1940 sao apenas uma
parte das colecgGes originais e nelas nao estao identificadas eventuais aquisic6es

da senhora Dona Maria Isabel, ou pegas oriundas da familia do seu marido Dr.
Luis Pinto de Mesquita Carvalho.

As colecg6es sao formadas por 623 pegas de: pintura — 1; mobilidrio — 184;
ceramica —220; vidro — 24; metal — 81; prata — 89; téxteis — 21; armas — 3.4
Um importante nucleo de escultura foi legado ao Museu Nacional de Arte
Antiga e constituiu um depdésito permamente na Casa Museu.(5)

Um nticleo de pintura foi vendido ao Museu Nacional de Arte Antiga por
uma quantia simbdlica.(6)

Duas pinturas de Greco que pertenceram ao poeta foram vendidas para 0
estrangeiro e encontraram-se hoje no Museu Htingaro de Belas-Artes em
Budapeste.(7)

AS PECAS ORIENTAIS

DA CASA MUSEU

Entendamos como oriente
rodeiam:

Islao, India sanscrita,

GUERRA JUNQUEIRO

0 Oceano Indico e as grandes civilizagdes que 0
Sudoeste Asidtico

e Extremo

Oriente.

A Casa

Museu Guerra Junqueiro possui pecas provenientes de trés destas quatro grandes
civilizacées: India — Gujarate, Bengala, Ceilao, Goa(?), (téxteis, mobilidrio, prata

126

e escultura em marfim); Sudoeste Asidtico — Reino do Pegu (ceramica); Extremo

Oriente — China e Japao (porcelana e mobilidrio).
Nao se procede aqui a investigacio original, mas trata-se apenas da recolha de
varios dados dispersos e da traducao e citagao de textos, formando um dossier de
documentagao sobre as pegas de arte oriental, que tem vindo a ser objecto de
estudo, fazendo uma sintese de informagées existentes, para melhorar a acessibilidade intelectual desta parte da coleccao e permitir trabalhar de forma
inovadora a sua interpretacao.
E determinacao da Casa Museu elaborar programas de comunicac¢io ricos,
destinados a uma variedade tao grande quanto possivel de ptiblicos potenciais.
Para isso torna-se necessdrio explorar todos os desafios apresentados pelas
obras de arte, rebuscando em todas as dimensdes que a obra contém,

desde o

anedético-histérico até ao estritamente formal.
Uma vez estabelecida em linhas gerais as caracteristicas fisicas das colecgGes
orientais, e as matérias-primas de que sao feitas, tem-se tentado encontrar o seu

local provavel de fabrico e finalidade, e ao mesmo tempo situd-las num contexto
cultural

mais

alargado,

no

pafs

de

origem

ao

tempo

da

sua

fabricagao

ou

comercializacao.

Este trabalho esta largamente dependente da investigacao de outros autores e
os lapsos e incorrecg6es sao de atribuir simplesmente 4 minha prépria ignorancia.

O ORIENTE A CHEGADA

DOS

PORTUGUESES

Rotas do Indico

Por volta de 1500 havia na Asia um certo ntimero de rota internacionais bem
definidas, as mais importantes das quais eram:
— Da China e da Indonésia para Malaca;
— De Malaca para o Gujarate;
— Do Gujarate para o Mar Vermelho;

— Do Gujarate para o Malabar e portos intermédios na costa ocidental;
— De Aden para Ormuz;

~ Da Africa Oriental para o Gujarate; .
— Do Gujarate para Ormuz;
Apesar da complexidade desta teia de rotas, é de salientar um facto: os
mercadores mais importantes em todas estas rotas “internacionais” com apenas

duas excepgées, eram habitantes do Gujarate transportando nao sé os seus
Proprios tecidos, anil e dpio, mas também

tudo especiarias.
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as produgées

de outras dreas, sobre

Produtos e dinheiro de It4lia, Grécia e Damasco eram trazidos pelo mar
Vermelho por mercadores do Cairo e de Jiddah até Aden. Ai eram trocados por
produtos trazidos para Aden em navios locais, ou os produtos da Asia Ocidental
e da Europa seguiam em navios arabes até ao Gujarate. As cargas inclufam ouro,

prata vermelhao, cobre, 4gua de rosas, las e brocados. Nos grandes portos do
Golfo de Cambraia eram trocados por produtos locais: tecidos de algodao, e por
produtos de importagao: especiarias de Malaca.
Os produtos do Gujarate e da Europa eram importantes para este grande
entreposto do Sudoeste Asidtico e trocados por produtos chineses, especialmente
sedas e porcelanas, rubis e lacre do Pegu, por tecidos de Bengala e Coromandel e
por cravinho, noz moscada e macis das Ilhas Molucas e de Banda.
Os mercadores Gujarates monopolizavam virtualmente 0 comércio de além-mar
na Africa Oriental recolhendo ouro, marfim e escravos em troca dos seus tecidos.
Em

termos do comércio total asidtico,

e mesmo

em termos do volume

do

comércio total asidtico de especiarias no Mar Vermelho até ao Suez, Cairo,
Alexandria e Veneza nao era de maior importancia.
No séc. XVI apenas uma pequena parte da producao total de especiarias era
consumida na Europa, o resto sendo usado na prépria Asia. Apesar disso, em
relacao aos mercadores de Veneza e aos governantes mamelucos do Egipto este
comércio para a Europa era vital. A prosperidade de Veneza no final da Idade
Média foi baseada nele, bem como os redimentos do Egipto mameluco. Este
tiltimo colectava impostos em Jiddah, Suez e Alexandria; em cada uma destas

paragens as especiarias eram transbordadas, de maneira que, ao entrarem em

Jiddah ou ao deixarem Alexandria iriam pagar pelo menos 30% de impostos.
Neste ponto torna-se necessario definir quem eram os principais mercadores

na Asia desta época.
Os chineses tinham desaparecido dos mares a Ocidente de Malaca durante 0
séc. XV por raz6es de politica interna.
Para o restante da drea, é evidente que os Muculmanos eram dominantes na
maioria das rotas de longa distancia, embora isto nao signifique que se possa falar
de um “perfodo muculmano”. Era certo que os 4rabes controlavam o comércio
entre Calecute e o Mar Vermelho e Malaca via Gujarate, mas sé eram dominantes

até Aden. Nas restantes rotas eram ultrapassados por outros mugulmanos,
gujarates, persas, turcos.(8)
Tentativa portuguesa de dominar 0 comércio maritimo na Asia
No séc. XV nao existiam tentativas de controlar totalmente o comércio
maritimo; os estados que beneficiavam com a presenca de mercadores
estrangeiros e locais conseguiam-no por lhes garantir condi¢Ges atractivas.

Em terminologia juridica, o Oceano Indico era um “mare liberum” nao
existindo o conceito de soberania seobre ele, 4 excepgao de algumas reas
costeiras € rios.

A justificagao portuguesa para a sua tentativa de controlar totalmente o

comércio marftimo na Asia baseia-se no argumento de sermos os senhores do

mar da Asia.

Na Europa os mares abertos a todos, mas isto nao se aplicava na Asia e a nao-

ctistdos. Nem lhes assistia o direito de passagem, pois antes da nossa chegada
ninguém havia reclamado o mar como propriedade sua. Nao existindo assim
nenhum titulo precedente, nao havia direito de passagem presente ou futuro
exceptuando os que fossem autorizados pelos portugueses. Assim, a todos os
navios que comerciavam na Asia era exigida a posse de um salvo-conduto ou
“eattaz .
Os cartazes eram emitidos pela autoridade portuguesa competente.
Declaravam quem era o capitao do navio, a tonelagem e a tripulacao. A
quantidade de armas e munigées era estritamente limitada. O navio tinha de
abordar um forte portugués para pagar um imposto antes de seguir viagem. Um

depésito em dinheiro era deixado no forte como garantia de que 0 navio voltaria
a fazer escala no regresso para pagar novo imposto.

Era proibido transportar

inimigos dos portugueses e produtos de monopdlio tais como especiarias.
Qualquer navio apanhado sem cartaz era imediatamente confiscado e a
tripulacdo passada a espada ou enviada para as galés.(9)
As Civilizacdes do Oceano Indico

Os limites exteriores do Oceano Indico como unidade espacial sao definidos
a Ocidente pelo Golfo Suez e os pantanos de Shatt al-Arab; a Oriente pelo mar
que fica para além do Japao formando uma barreira indefinida 4 navegacao.
Quando a identidade do grande Oceano e das suas sub-unidades se projectam
nas identidades colectivas dos povos nas terras que rodeiam o mar, emergem
algumas unidades distintas, havendo quatro civilizagdes dominantes no Indico:
Islao, India sAnscrita, Sudoeste Asidtico

e Extremo Oriente.

Estas diferentes civilizacdes sao reconhecidas pelos seus respectivos membros
no seu enquadramento temporal como separadas e distintas entre si.
Os limites e fronteiras so estabelecidos a varios niveis perceptivos e
frequentemente as unidades e desunidades estruturais encontram-se abaixo do

nivel da consciéncia colectiva.
Para dar um exemplo,os povos que comiam arroz, peixe e derivados do coco,
distinguem-se grandemente daqueles que vivem a base de pao, carne ¢ lacticinios.
Esta é uma separacao largamente definida pelo clima e a geografia sobre os
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habitos sociais e tradicdes. As comunidades consumidoras de arroz dividem-se
por sua vez entre si pela lingua, religiao, cultura e identidades étnicas.

Os contrastes visuais e a consciéncia do seu significado interior fortalece a
identidade de cada uma das civilizagdes que se consideravam separadas umas das
outras no Oceano Indico, e ao mesmo tempo acrescentava ao sentimento de
pertencer a uma liga comum. Acima de tudo, o comércio que trespassava através

das cidades caravaneiras, dos grandes portos de mar e das grandes capitais
formava uma cadeia imensa de interdependéncia econdmica e cultural que era
tao integral e indivisivel como as chuvas da mongao que fundem os elementos
comuns da agricultura do arroz e do trigo
Os povos identificavam o seu lugar colectivo ou individual no espaco
econdémico ou social por uma consciéncia intuitiva ou condicionada de uma
construgao mais ampla formada pela religiao, a lingua, as obrigagoes e direitos
politicos as tradic6es artisticas e as praticas quotidianas. Estas fronteiras visiveis e
as que n&o sao visiveis so desenhadas nas cartografia cultural da Asia por estas
quatro civilizagdes na época pré-moderna.(10)

AS IDENTIDADES DAS QUATRO GRANDES CIVILIZACOES DO
OCEANO [NDICO
Islao

No Ocidente, 0 dominio mental do Isl4o, unificado por forgas espirituais de
intensidade extraordindria, radiou para horizontes espaciais que tinham
caracteristicas topolégiocas: uma 4rea abstracta definida por limites que
separavam os mugulmanos dos nao-muculmanos. A expressao — Dar al-Islam ou
Casa do Islao, simbolizava a identidade abstracta; a sua representagio fisica tinha
outra designacao.
A zona geografica de Balad al-Islam expandiu-se ou contraiu-se segundo
circunstancias

histéricas,

conservando

no

entanto

as

suas

caracter{sticas

estruturais essenciais. O sentido de identidade mugulmano, que assume muitas
formas tangiveis, reduz as definigées grograficas a um conjunto secundario de
consideragées. No entanto a sua deslocacao latitudinal assume dimensées
notaveis.
Desde Hijaz até as altas montanhas do Atlas do Magrebe, o Islao traga a sua

drea de influéncia ao longo do Mar Vermelho e a totalidade da metade Sul do
Mar Ardbico e a Baia de Bengala antes de chegar a uma paragem nas ilhas do Mar
de Java. Para Norte, o Islao0 segue as antigas rotas caravaneiras através da terra de

estepe da Europa e da Asia Central e chega a atingir mas sem penetrar muito
além, as Grandes Muralhas do Celeste Império.
O Islao nao possufa nem unidade politica nem geografica. Os seus membros
no entanto eram facilmente reconheciveis por um conjunto definido de
atributos:
— Qualquer que fosse a escrita como simbolo visual, corria da direita para a
esquerda;
local de culto sempre apontava na direccao de Meca: a Kaba sagrada era
—O
um objecto fixo num ponto fixo do espa¢o;
— Os muculmanos usavam roupa diferente: o turbante de algodao branco
identificava a regiao do seu portador;
— A comida recomendada e a proibida.(10)
India sAnscrita

Os povos da India Antiga também forjaram uma civilizagao universal. No
entanto, os princfpios que integram a sua ordem social nao podem ser mais
diversos.
Os antigos indianos que aceitavam a vasta autoridade do imenso corpus de
textos sacerdotais snscritos, transmitidos de mao em mao desde o tempo dos
quatro vedas, nao estavam preocupados com o cumprimento de crengas ou
praticas sagradas. Mas descobriram e aplicaram com uma energia sem tréguas um
principio invaridvel no processo de transformagao social: os caminhos de

“varnasrama-dharma”, um conceito plural que engloba a totalidade da vida e
aponta para as regras inviolaveis da resposta humana.
Do

séc VII

ao XII,

e mesmo

para

além

dessa

data,

a civilizacao

Hindu

constituiu o adversdrio mais importante do Islao no Oceano Indico ocidental e
um rival ainda maior no dominio mental. Nenhum pensador drabe ou persa
jamais se aproximou da profundidade intelectual e do brilho de um Sankara, ou
de um Ramanujam.
Os sistemas filos6ficos que emergem na India a partir do séc. VIII, com o
lento recuo da influéncia budista, provém da enorme forga dos ensinamentos
bramanicos.
Na viragem da Era Crista, a civilizagao indiana tinha j4 alcangado uma série

de triunfais “primeiros lugares” em descobertas da mente
cientificas de linguistica, gramatica,

humana:

teorias

0 conceito matematico do conjunto vazio,

zero, os ntimeros negativos.

Estes espantosos resultados intelectuais acompanharam um rapido progresso
material na tecnologia,

producao

econémica,

organizacao

social e expressao

artistica que est4o patentes 4 vista de todo o mundo. A inspiragao para esta
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movimentagao dindmica veio tanto da sociedade indiana como das civilizagoes
vizinhas: Irao, Grécia, Asia Central e China.(10)
Sudoeste Asidtico

Na Asia pré-moderna existia uma consciéncia da identidade distinta percepcionada neste mundo de ilhas e de mar, de rios e de montanhas, na fisionomia das
pessoas, no seu vestuario, o seu traje, a sua alimentacao, as suas casas, a maneira

de construir os templos, em terras onde crescia o sAndalo e especiarias aromaticas.

Aqui nao existe uma ideologia dominante singular que permita criar através
de um processo dialéctico de aceitagdo e sangdes uma civilizagao unica.
Os elementos externos, das civilizag6es indiana, chinesa

e muculmana foram

absorvidos progressivamente em diferentes partes da Indonésia, no antigo
Cambodja e terras vizinhas, por reinos, sociedades e comunidades que ja
possuiam as suas préprias identidades internas articuladas.
Assim, 0 principio da integracaéo e de diferenciacéo na estrutura destas
civilizagdes operava simultaneamente.

As identidades priméarias sao definidas a nivel basico pela geografia local e a
comunidade étnica.
Os Mons, Kmers e Tailandeses que partilham com outros grupos tribais
menores a 4rea territorial entre a Birmania e a Peninsula da Indo-China, falam
diversas linguas e conservam as técnicas cognitivas de diferenciacao cultural que

coincidem com unidades territoriais.
A pratica de ritos ptiblicos e privados, 0 padrao de parentesco, a divisao do
calendério

solar

numa

hierarquia

de

acontecimentos

sagrados,

a submissado

mental a um poder idealizado de antepassados defuntos — todos estes sistemas
operativos numa estrutura alargada da sociedade, caracterizam tanto a histéria do
arquipélago Malaio e a parte continental do Sudoeste Asidtico como as da India
ou da China.(10)
China
Para os navios 4rabes que singravam nos mares do Sul da China ruma 4 ilha

de Honan, 0 primeiro indicador de uma separagio tecnoldgica e cultural deve ter
sido a vista de um junco chinés de alto-mar com as suas velas em forma de leque
feitas de esteiras de bambt.

Desembarcadas, as tripulacdes arabes e hindus viam e ouviam os sons de um
enquadramento urbano totalmente diferente daquilo que conheciam.
A civilizagao chinesa é estruturada pela contribuigao de prdticas sociais,
tradigdes culturais e as experiéncias partilhadas de uma longa histéria.
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A unidade histérica da civilizacdo chinesa baseia-se na teoria do poder
absoluto, e no principio da integracdo que consistia num cinjunto em definido de
relac6es entre o governo central, a administragao civil e a estrutura da sociedade.
A populacéo comum das diferentes regides da China falavam dialectos
incompreensiveis. Por outro lado a linguagem do governo e da administragao era
de uma uniformidade cldssica, com um privilégio de acesso, necessario 4 minoria
social educada.
A civilizacdo chinesa é praticamente tinica no seu tratamento da educagao, da
aprendizagem religiosa e nos altos niveis de especializagao, como instrumento
combinado do sistema de estado.
Quer os membros da administracao entrassem ao servico do estado através de
exames ou de recomendacées influentes, 0 dominio da comunicagao verbal e

escrita era condicdo essencial para futuras promogoes. A estrutura formal de graus

de educacao, estabelecidos pelo estado, introduzia uma nota abstracta e invariavel

na mobilidade social ligada ao mérito académico.(10)
Uma pega indiana da Casa Museu

O séc. XVI assiste a dois acontecimentos maiores na histéria cultural da India:
0 inicio de um desenvolvimento europeu no comércio externo da India, e 0
estabelecimento do Império Mongol.
As pecas orientais da Casa Museu Guerra Junqueiro, produzidas sobretudo
nos sécs. XVI/XVII sao testemunhos dos come¢os dessa velha associagao entre os

produtores indianos e os consumidores europeus.
A titulo de exemplo apresentamos seguidamente uma colcha de Bengala:
Colcha
India (?) Bengala
1.° terco do séc XVII
298x200 cm

Algodao branco bordado a seda amarela
N.° inv. 624
C.M.G_.J. — adquirida em 1992
Motivo central dentro de um campo rectangular.
Esse rectangulo é emoldurado por um largo friso encaixado entre dois frisos
mais pequenos.
Esses frisos mais pequenos sao formados de trés barras: duas finas e uma mais
grossa. Os finos sao enrolamentos de folhagem, o largo sao enrolamentos de

flores e folhas. Aparecem dois tipos de flores, alternando, umas sugerem cravos €
a outra é mais dificil de identificar.

A bordadura mais larga apresenta um friso com animais, flores e folhagem em
simetria total. Na parte inferior aparecem um c4o em corrida que persegue dois
coelhos e um veado entre flores e folhagem, num registo acima aparecem pdassaros
esvoacando entre flores e outros pdssaros pousados num ramo, entre flores, folhas
botdes de flor e talvez frutos, ledes, pavoes.
O grande rectangulo central apresenta quase em simetria uma cena de caga no
registo circunvizinho do medalhao.
No canto superior esquerdo:
Um cavaleiro com langa fere um javali em corrida, ao centro afrontam-se dois
coelhos, 4 direita outro cavaleiro com langa fere um veado, aparecendo ainda
passaros, flores e folhagem.
Acima dois ledes rampantes em simetria feridos de cada lado por um cavaleiro
com langa entre pdssaros e flores. Nos cantos superiores dois pavoes.
O medalhio central apresenta um busto de mulher tocando guitarra.
Os cabelos soltos apresentam um toucado com fitas e plumas.
O traje tem mangas de balao golpeadas e um corpete com gola muito subida.
A figura é rodeada por enrolamentos vegetais ¢ flores e de um lado, dois passaros
pousados que se olham.
O medalhio central é rodeado por sete molduras praticamente idénticas as da
orla da colcha: em jogo de duas mais largas entre duas mais estreitas com flores e
folhas, e uma maior que todas com configuragao de caga: cavaleiros com langas,
javalis, veados, passaros.

Os veados e os coelhos sao em tudo semelhantes aos que aparecem na faianga
portuguesa do séc. XVII.
Os cavaleiros, com chapéu, trazem um gibao, cal¢des tufados e botas.

Pecas com decoragio do medalhao central
europeia ver Carmingnani, M. “I Ricami dal
zione Carrand Museo Nazionale del Bargello,
Miniatura Mughal, com mulher trajando
Gahlin, “The Courts of India” pp. 45 n.° 43.

com figura de mulher trajando a
XIV al XVII sécolo” nella colleFirenze 1991, pp. 102/110.
4 europeia tocando guitarra ver:

LOCALIZACAO GEOGRAFICA
O Sub-continente Indiano:
O su-bcontinente.indiano é uma vasta area, do tamanho da Europa, hoje em
dia dividida em diversos paises: India, Paquistao e Bangladesh.
Na India propriamente dita ha uma enorme variedade de povos, linguas e
teligides. A sua distribuicdo deve-se em grande parte as caracteristicas fisicas do
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terreno,

que por sua vez vao

moldar

os acontecimentos

histéricos

tais como

migracOes e invasoes.

A India do Norte
A grande barreira dos Himalaias que atravessa o Norte da India restringiu os
contactos com o resto da Asia, exceptuando certos passos estreitos como o
chamado “passo biker” na fronteira noroeste. Isto impediu que a maioria das
influéncias externas entrem no noroeste indiano através do Afeganistao, trazendo
as primeiras vagas de povos migratérios que se estabelecem no Norte da India.
As férteis planicies dos rios Indus e Ganges tinham sido o centro de grandes
civilizagdes, pelo menos desde 2000 anos antes de Cristo, e vao continuar a ser 0

coracio dos principais poderes que governam a India, incluindo ainda hoje as
4reas mais ricas da India.
A India do Sul

A Peninsula da India é constituida em larga medida por um planalto alto e
arborizado conhecido como o Dec4o, com grandes rios que descem até ao mat.

A India Central foi o bergo de algumas das primitivas populacoes indigenas e
muitos grupos tribais habitam ainda as florestas da India Central e Ocidental.
O extremo sul manteve-se largamente fora do alcance das invasées
muculmanas do Norte, e mantém uma cultura tradicional hindu sem desvios,

que se apresenta bastante diversa da cultura das planicies do Norte. Aqui sao
faladas linguas de origens antigas tais como o Tamil, Telegu e 0 Malaialam com
gramaticas complexas e escritas muito diferentes das dos Hindi Bengalis e dos
Urdu que tém influéncia persa, das regides do Norte.
O Impacto do Norte

Se é verdade que as barreiras terrestres condicionam muito da Histéria interna
da India, 0 acesso ao sub-continente indiano através do mar desempenha um
papel importantissimo nos contactos com o mundo exterior. O comércio entre a
India e o mundo romano tinha sido levado a cabo através do mar, e as sedas
preciosas, os algodGes e 0 ouro indianos sao famosos por todo o Mundo Antigo.
A religiao islamica chega 4 India primeiramente, nao por terra, através do
Médio Oriente, mas por mar, directamente a partir da Arabia cerca do ano de 700.
Os primeiros contactos com a Europa moderna estabelecem-se através do
comércio, primeiramente com os portugueses, e de seguida com ingleses
holandeses, franceses, dinamarqueses, através de companhias comerciais.(1 1)
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A tradicao téxtil da India

Segundo os dados que temos, esta colcha parece ser uma pega indoportuguesa fabricada possivelmente na India na 2.4 metade do séc. XVII.
A produgio parece poder situar-se em Bengala.
A India produz tecidos em abundancia ao nivel das aldeias, mas a producao

téxtil para exportac4o concentra-se em trés areas principais. Estas sao respecti-

yvamente a India Ocidental, centradas em redor da Cambaia; na Costa do
Coromandel do sudeste da {ndia; e em Bengala. Cada qual dotada de portos de
mat com capacidade para a navegac4o trans-oceanica e com facil acesso aos
territérios do interior. Em algumas 4reas, as particularidades do solo e cila
definem as caracteristicas regionais. Cada drea tem as suas especialidades pelas
quais s4o famosas, mas as trés produzem grande variedade de produtos que
divergem em tipo e qualidade segundo os mercados a que se destinam.
Quando as primeiras esquadras portuguesas chegaram a Aguas asidticas no

infcio do séc. XVI, jA af existiam ligacdes comerciais marftimas entre as trés

grandes Areas de produgao téxtil e Malaca (Bengala, Coromandel e Gujarate).

E essas produg6es eram distribuidas nao sé ao longo da Peninsula de Malaca,

mas até Java e aos restantes arquipélagos, trazendo de volta para a India via
Malaca, as especiarias do arquipélago malaio, produtos chineses, madeiras
perfumes e metais.(12)
A economia de Bengala, tal como a de outras regides do sub-continente
indiano estava predominantemente orientada para a subsisténcia; 0 grosso dos

produtos manufacturados nao eram produzidos para o mercado, mas
distribuidos através do sistema tradicional da troca reciproca entre as castas
agricultoras e as castas nao agricultoras.
Haveria uma troca de Ambito muito limitado nos mercados rurais periddicos.
Ea maioria dos produtos consistia em artigos grosseiros produzidos no Ambito
de unidades familiares de grupos de castas especiais.
A tecelagem era frequentemente uma actividade subsididria, e 0 artesao
poderia facilmente trocar a enxada pelo tear durante a estagao das chuvas.

Ao lado deste sector da produgio orientado para a subsisténcia, desenvolveuse um outro anterior 4 chegada dos europeus e que fornecia uma clientela urbana,
0 comércio inter-provincial e entre paises,

e mercados distantes através de rotas

terrestres do Norte da India com destino 4 Asia ocidental e 4 corte mongol.
Esta expansao dos mercados levou a uma grande diversificagao da produgao
desde materiais caros e luxuosos até panos brancos grosseiros.
Estas exigéncias ligadas a um comércio de longo curso podem ter levado a
mudancas nos sistemas de financiamento mesmo antes do séc. XVII, além de um
aumento da produtividade, uma standardiza¢ao dos produtos, uma variagao de
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sortidos, mantendo os baixos custos de produgao.
Duas caracteristicas principais tornam os téxteis de Bengala proeminentes nos

mercados de exporta¢ao: a boa qualidade do produto e o baixo prego.
Segundo os calculos do prof. Chaudhuri, 0 baixo prego dos téxteis de Bengala
vai manté-los como artigo lucrativo no comércio de longo curso bem até meados
do séc. XVIII.(13)

Na maioria dos distritos de Bengala eram usadas duas variedades principais de
algodao: o “gossypirium herbaceum” que se encontrava em estado selvagem em
Bengala como arbusto, e era cultivado para fins comerciais numa variedade de
locais: Dinajpur, Bogra, Rajshani, Rangpur,...; ¢ 0 “gossypirium arborlum”
variedade que crescia de maneira menos corrente em Bengala, e era geralmente
importada a partir do Deco.
O algodao, ao contrario do que aconteceu com o cha, nunca se tornou numa
cultura de plantagdes em Bengala. Manteve-se como uma cultura sazonal ligada
a uma agricultura de camponeses. Nas terras baixas havia duas safras por ano,
sendo a da Primavera de melhor qualidade. Apés trés ou quatro anos a terra era
deixada de pousio. Para além da cava inicial e da sementeira, a cultura nao exigia
mais atengao.(14)

As colchas de Bengala
Um dos produtos mais caracteristicos do comércio dos portugueses com a
India entre os bordados indo-portugueses conservados em museus e colecgées
particulares por todo 0 mundo, destaca-se um grupo distinto e bem conhecido
de colchas e panos de armar bordados que parecem ter sido produzidos em
Bengala, em Satgaon velha capital mercantil junto da actual Calcuté.
Estas “colchas de Bengala” bordadas a sedas selvagens (tassar, munga ou eril)

sobre um fundo de algodao ou de juta combinam motivos europeus e indianos.
Os bordados pertencentes a este grupo sobrevivem em quantidades
apreciaveis.
Duas das principais caracteristicas do grupo sao:
I. a seda monocroma

utilizada no bordado, invariavelmente de cor amarela

(por vezes desbotada num castanho/dourado) e
II. o trabalho de bordado cobrir praticamente toda a superficie de fundo.
Os desenhos sao do tipo pictérico, incorporando cenas de caga com figuras
europeias, cenas maritimas, lendas e histérias...
O exemplar recentemente adquirido pela Camara Municipaldo Porto para
integragao na coleccao da Casa-Museu Guerra Junqueiro apresenta justamente

cenas de caca com figuras europeias.
Um dado importante para a datacao deste grupo de bordados é fornecido

pelos pormenores do traje das figuras europeias nos desenhos. Estes pormenores
s40 tipicos daquilo que sabemos sobre a moda colonial dos portugueses no final
do séc. XVI e a 1.2 metade do séc. XVII.
Se nos basearmos neste ponto de referéncia, apesar das suas limitagoes,
poderfamos supor que os exemplares deste grupo que chegaram até aos nossos
dias teriam sido produzidos entre 1570 e 1650.
A atribuicdo a Bengala deste grupo baseia-se em noticias hist6ticas: os relatos
de Tomé Pires, Linschoten, Pyrard de Laval, e nos arquivos da Companhia das
Indias Orientais inglesa a partir de 1618, 1620, Sebastiao de Manrique, 1629.

A tinica discrepancia entre as colchas descritas por estes autores € as pecas que

esto em andlise reside na qualidade do fio utilizado no bordado que todos os
contemporaneos

referem como

etva, e que é de facto uma variedade

de seda

selvagem a seda “Tassar”, a partir do casulo de Antherea-Paphia.
E a razdo pela qual a “seda Tassar”, é originalmente tida como de origem
vegetal nao é dificil de explicar.
Os casulos da “Tassar”, no seu habitat natural, suspensos dos ramos terminais

de um arbusto ou de uma drvore, parecem de tal modo fazer parte do organismo
da planta, que até o proprio botanico Rumphius se deixou enganar e foi levado
a pensar que se tratava do fruto da planta; até que em 1691 dissecando um casulo
encontrou crisdlidas no seu interior.
E se um experiente botanico orientalista é levado a fazer semelhante confusao nao
éde admirar que os outros autores que se lhe referem, se tenham enganado também.
Outros factos que levam a supor que a “erva” era a seda “tassar”, residem nas
caracteristicas de brilho e da cor amarela.
Ao contrario do que sucede com as fibras arredondadas da seda vulgar, a fibra
Tassar, vista ao microscépio é chata, e esta diferenga na estrutura da a Tassar uma
natureza brilhante, incomparavel com a seda vulgar.

Analisando amostras de sedas de 10 pegas de museus e colecg6es particulares

na Europa e na América verificou-se que se trata de Tassar. A diferenga entre as
pecas com fundo de algodao bordadas a seda Tassar e as de linho bordadas a seda
“Bombix mori”.(15)

Segundo os grupos sugeridos pela Sr.* Dona Maria José de Mendonga em
1978 numa publicacéo do Museu Nacional de Arte Antiga “Colchas Bordadas
do Museu Nacional de Arte Antiga” esta colcha pode integrar-se no grupo
segundo, de acordo com o tipo de composicao: “Campo com medalhiao central”.
Na composicao desse género de bordados 0 campo tem um medalhao central
circular tangente nos lados, e barras nas cabeceiras; faixas estreitas dividem as

diferentes partes do campo e circundam a cercadura.
A nossa colcha ostenta ao centro um busto de figura de mulher trajando a
europeia e tocando guitarra.

Nas barras largas cenas de montaria aos veados, javalis e coelhos.
Nos campos, jarras floridas.

Os temas de caga nos téxteis
Antes de os expulsar do Parafso, Deus teve o cuidado de vestir Adao e Eva
com peles de animais! Este detalhe indumentdrio que nos fornece o Livro do
Génesis querera significar que a caga seria uma inveng¢ao divina da primeira hora?

Sem querer chegar absolutamente as origens da humanidade, é no entanto
certo que a caca foi em todos os tempos uma das actividades humanas com a
finalidade de assegurar a sua alimentacdo essencial, mas via também, que os
proprios animais se viam reduzidos a essa tarefa sanguindria para viverem. Os

nossos antepassados rapidamente se lembraram também de utilizarem o seu
instinto animal. O cao e algumas aves de rapina tornaram-se os seus compa-

nheiros indispensdveis na caga.
Se o homem cagava principalmente para assegurar a sua sobrevivéncia,
rapidamente ganha gosto nesta actividade. Esta luta pela vida transforma-se
numa actividade com diversos aspectos agrad4veis, um jogo que se tornou 0
primeiro desporto praticado pela raca humana. Por outro lado o cacador preéhistérico procura rodear-se de representag6es pintadas ou gravadas dos animais
que quer matar. E certo que estas primeiras expressdes artisticas estavam
intimamente ligadas as praticas fetichistas feitas para garantir o almejado sucesso
cinegético.

Na Alta Antiguidade o motivo da caca encontra-se presente em todo o lado,
seja na China, no Jap4o, na India, na Babilénia como nos egipcios. Mais tarde,

os gregos e romanos serao grandes apaixonados, e€ os tiltimos irao ao ponto de a
transformar em grande espectaculo organizado nos circos para divertimento da
populacao.
As representagdes mais antigas de cenas de caca orientais datam do III
milénio.
Sao por vezes conservadas em ciclos pintados ou esculpidos no Egipto. Como
em todo o lado nos paises orientais, a cacga era exclusivamente reservadas ao
soberano, 4 sua corte e 4 sua nobreza. Em todas as civilizagdes do Préximo-

Oriente e na Pérsia, a caca era uma verdadeira paixao régia da qual se queria
conservar a recorda¢a4o nas grandes decorag6es arquitectdnicas ou sobre objectos
preciosos.
Assim o rei Assurnazirpal II faz comemorar as suas proezas cinegéticas nas
paredes do seu paldcio de Kalkhul. Baixos relevos de uma qualidade artistica
extraordindria,

detelhes

hoje

no

British

as cagadas

do

rei.

Museum

Estas

de

Londres,

recordam-nos
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que

evocam

estas

em

regides

todos

os

da Asia

regorgitavam

nessa época de animais

selvagens,

mas

que os reis guardavam

ciosamente o privilégio de serem eles os tinicos a poderem cacar os ledes,
elefantes, leopardos, panteras, ursos, lobos buifalos, touros, javalis, veados, gazelas
e lebres que af pululavam. E além disso surpreendente constatar uma
extraordindria longevidade dos habitos de caga na Pérsia através de numerosas
ilustracdes que af foram esculpidas, pintadas, tecidas ou bordadas até ao pleno
séc. XVIII.

Contrariamente aos costumes dos pajfses do Oriente, a Grécia Antiga, democratica,
consentia a todos o direito de cacar pelos campos, sem a menor restri¢ao.

Xenofonte via na pratica da caca desde a mais tenra idade uma preparacao

indispensdvel & arte da guerra. Este estado de espirito explica o culto muito
divulgado de deuses ¢ herdis mitoldégicos ligados 4 caga. Artemisa antes de todos
os outros, Meléagro, Atalante, Ulisses, Hipdlito ou Hércules e as suas cacadas

épicas onde ainda as podemos admirar, enquanto que as cenas pintadas
desapareceram na sua totalidade.
Roma, no seguimento da Grécia pratica a caga com uma paixao igualmente
unanime. Na época imperial, Roma submetida as diversas influéncias orientais,
imita os costumes babildnicos de cacadas organizadas num recinto e reconstitui
o cenério de cacadas monumentais nos circos e nas arenas em que a arte
cinegética vai degenerar rapidamente para se tornar nas carnificinas de grande
espectdculo que faziam as delicias das multidées da Roma decadente.
As frequentes representag6es de cenas de caga sobre os pérticos € nos capitéis
das igrejas medievais so provas evidentes que a igreja soube habilmente
recuperar com fins educativos a pratica em si pouco pacifica de caca. Algumas
raras referéncias biblicas datam do Antigo Tesamento, enquanto muita inspira¢ao
provém dos romances épicos e cortesaos (trovadorescos) adaptados conforme as

necessidades.
directamente
Segundo
religiosas ou

O culto lenddrio de St.° Huberto e de St.° Eustéquio provém
desta fusao renovada de textos pagaos.
as normas feudais, a caga volta a ser o apandgio das classes dirigentes,
seculares. A nobreza faz da caga a sua preocupagao principal ao lado

da profissao das armas.

As praticas frustes de populagées némadas civilizadas de fresco e sedentatizadas s40 afinadas apenas com 0 contacto decisivo com o Oriente por ocasiao
das Cruzadas.
Numerosos tratados de grande conhecimento tentam codificar as regras deste
estilo de caca tao apreciado, sendo o mais famoso redigido pelo Imperador
Frederico II de Hohenstaufen intitulado “De arte venandi cum avibus” de 1247.
A Europa compreende entao que as tradig6es classicas das diversas formas de
caca se tinham mantido mais vivas no Oriente que no seu seio, e em especial na
Pérsia.

A Pérsia dominava este dominio. De 14 provém no séc. X, XI e XII sedas
sumptuosas, frequentemente ilustradas com cenas de caga segundo esquemas
ancestrais. A partir de ent3o as prdticas, as armas, as montadas e as indumentarias

de caca europeias imitam estes modelos

ilustres e luxuosos.

Estes diversos

contributos fundem-se numa mistura especial feita de experiéncias reais, crengas

fantasiosas e lendarias forjadas pelos romances épicos. Estes ultimos dao origem
’ ideia da cacada alegérica, muito divulgada na época medieval, na decoragao de
objectos do quotidiano, nas tapecarias ou nas pinturas murais. Esta simbologia
complexa que decorre da arte da caca fazia as delicias dos nossos antepassados
mesmo se hoje nos parece incompreensivel: as lendas em redor do unicérnio, do
veado, do elefante ou do javali branco s4o portadoras de mensagens que sao hoje
impossiveis de decifrar completamente.
Com a recuperagao do bem-estar e da opoléncia apds a terrivel Guerra dos
Cem Anos os costumes tornam-se mais brandos e as habitagdes exigem maior
conforto.
Para se protegerem do frio, as paredes sao revestidas de lambris ou de tecidos.
As tapecarias, primeiramente de pequenos formatos, e em seguida cada vez mais
monumentais aparecem nas castas mais sumptuosas.
A fim de satisfazerem a sua predileccdo pela sua ocupag4o favorita, os
principes pedem aos mestres teceldes de reproduzirem as cagadas nas tapegarias
fabricadas em quantidades cada vez maiores. Ao lado das produc6es artesanais, 0s
grandes ateliers criam ent&ao verdadeiras obras-primas, algumas das quais
felizmente chegaram aos nossos dias. O célebre ciclo do conjunto de tapegarias
(“tenture”) dita dos duques de Devonshire,

datando de meados

do séc. XV,

conservadas no Museu V&A de Londres, é 0 protétipo de outras tapecarias com

motivos de cacadas da Corte.
As cacadas de Corte serviam de pretexto a verdadeiras festas que reunem a

nobreza em redor do soberano. E os prdprios paldcios aos quais se destinam estas
tapecarias devem muitas vezes a sua existéncia 4 paixao venatéria dos reis. Nao

esquecemos

que os mais

célebres paldcios

de Franca

como

Fontainebleu,

Chambord ou Versailhes nao eram originalmente senao pavilhdes de caga!
A arte venatoria tem

uma

importancia

considerdvel

por toda a Europa;

a

Alemanha, a Italia contam igualmente na época da caca. Todos estes edificios sao
naturalmente decorados com tapegarias ou tecidos ricos com motivos adequados.

NOTAS
1 “Mais do que um museu pretendeu-se fazer um lar” Guimaraes, L. de Oliveira, Junqueiro e 0 Bric-aBrac. Lisboa 1942, p. 17
2 Civitas, Revista da Camara Municipal do Porto, Ano 1.° — 1945 N.° I, p. 61/63.
3 Higonnet, A. “When there’s a Will” Art in America (May, 1989), p. 65/74 e outros escritos

4 Civitas — Revista da Camara Municipal do Porto, vol. cit., p.62.
5 Inventdrio orfanolégico instaurado por dbito do Sr. Dr. Abilio Manuel Guerra Junqueiro, Distribuigao
em 28 de Marco de 1938 — 1.4 Secgao - 3°Juizo Civel. “6 Cristos, sendo trés em madeira e 3 em marfim;
Dezanove esculturas em madeira; Trinta e uma cabecas, retabulos e bustos; Doze figura diversas em jaspe;
Quatro Virgens em tamanho grande, sendo 3 em madeira e uma de pedra; Trés Virgens em tamanho
meédio, sendo 1 em barro e 2 em madeira, Dez Virgens em tamanho pequeno, sendo 7 em madeira e 3
em marfim; Trés esculturas em grupo, sendol de pedra; Oito cruzes e 4 turibulos; Uma estante em ferro
e relicdrios em madeira
6 “Trinta e nove pecas de museu, das miniaturas do séc. XVI, uma pasta com vinte e oito desenhos e um
pequeno album”.
Dionisio, Sant’Anna, “A coleccao de Obras de Pintura de Junqueiro”. Coléquio n.° 45 Outubro

1967,

p. 4/8.
7 Haraszti-Takacs, Marianne. “Contribuition a l’histoire de la collection Greco du Musée. “Bulletin du

Musée Hongrois des Beaux-Arts — 53, 1979.
Budapeste, p. 115/124
Garas, Klara. Die Gemiilde des Museums der Bildenden Kiinste. Budapeste Corvina Verlag.. Budapeste
1975, p. 114 e 257. Agradeco a Sra Dra. Inés Diogo Costa da Fundagao Maria Isabel Guerra Junqueiro
a informacao quanto ao artigo do boletim do museu huingaro.
8 Pearson, M.N. Merchants and Rulers in Gujarate M. Manoharlal Publishers. New Dili, 1976, p. 10/15
9 Pearson, M. N. The Portuguese in India. The New Cambridge History of India. C.U.P. 1990, p. 38
10 Chaudhuri, K.N Asia Before Europe C. U.P 1992, p. 30, 33, 49 e 66
11 The Nehru Gallery of Indian Art. Victoria an Albert Museum. A Guide for Schools. 1990, p. 2/3
12 Guy. J. e D. S. Arts of India 1550-1990 Victoria and Albert Museum. 1990, p. 155
13 Subrahmanyan S. Improvising Empire O.U.P 1990, p.16
14 Hossain, H. The Company Weavers of Bengal O. U.P 1988, p. XI, 20, 24
15 Irwin, J. Indo-Portuguese Embroideries of Bengal, in, Art and Letters. Journal of the Royal India,
Pakistan and Ceylon Society vol. XXVI, n.° 2, 1952, p. 1/5
16 Gruber, A. La Chasse. Abegg-Stiffung. Riggisberg 1990, p. 15/21

UM BIOMBO HISTORICO ENCOMENDADO
MACAU

EM

MARIA HELENA MENDES PINTO
Conservadora do Museu Nacional de Arte Antiga

Integra o acervo do Museu Nacional de Arte Antiga, desde 1979, o primeiro
biombo de um par que é completado por outro, hoje pertenga de uma colecgao
privada.
Os dois biombos mantiveram-se juntos até 1882, tendo figurado na
Exposicao de Arte Ornamental Portuguesa e Espanhola. Esta decorreu, como de
todos é conhecido,

no antigo paldcio dos Condes

de Alvor, as Janelas Verdes,

onde posteriormente, se veio instalar o Museu de Arte Antiga.
Expostos na Sala I, com 0 n° 72, a sua descricdo era assim redigida.
“Biombo, dividido em dois corpos, cada um de seis dobras, em cartao, com

relevos dourados ¢ pinturas a cores, tendo vinte e quatro medalhoes com os
retratos do conde D. Henrique, dos reis protugueses até D. Pedro II, e o do
principe D. Joao, filho d’este. Tem seis quadros representando as batalhas da
independéncia: Montijo, tomada de Alconchel, tomada de Villa Nova de El-Rei,

batalhas das linhas de Elvas, Ameixial e Montes Claros. Diz-se que pertenceu a
Pedro Jacques de Magalhaes, primeiro visconde de Fonte Arcada e um dos cabos

de guerra da independéncia. Sr. Viscondessa de Fonte Arcada, Lisboa”
A descricao apresenta duas inexatiddes que convém desde logo esclarecer. A
matéria sobre a qual se aplicou toda a pintura das folhas, é papel colado em tela
rala e nao cartao, e ainda Vila Nova del Fresno que é apontada no texto como
sendo Vila Nova del Rei.
Este notavel “Biombo’”, para usar a nomenclatura correcta, — pois um biombo

é composto, em geral, por dois elementos cujo tema se inicia num dos “corpos”
€ termina no outro, — foi sem sombra de divida pintado no Oriente,
provavelmente em Macau. Executaram-no dois artistas ou dois grupos de artistas
distintos. Inspiraram-se os executantes para a decoracao dos fundos, nos biombos
holandeses em guadamecim relevado e brilhantemente pintado a policromia e
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ouro; enquanto os pintores dos vinte e quatro medalhées com figuras reais e
com seis cenas bélicas, copiaram gravuras legendadas em portugués.
Ligado, como se disse, a padrées europeus, 0 biombo cuja encomenda e
subsequente manufactura se situa entre 1701-1706 patenteia certos elementos
decorativos comprovativos desta afirmacao.
Tanto

os

“cartouches”

a

emoldurar

os

medalhdes,

como

os

motivos

vegetalistas repetidos das barras denotam conhecimento de cadernos de estampas
ou de portadas de edicdes seiscentistas, enquanto a figuragao das cenas é
nitidamente copiada de imagens fornecidas por quem ordenara a encomenda.
No entanto, as técnicas construtivas e a interpretacao dos desenhos sao orientais.

A elas nos referiremos, resumidamente, mais adiante.
Este biombo, tem para Portugal, como se pode verificar pela imagem
projectada,

enorme

interesse

histérico

j4

que

as

accOes

guerreiras

nele

reproduzidas contribuiram para a consolidacao do Reino, apéds o movimento de
1640.
Cronologicamente, as mais antigas, todas decorridas em territdério espanhol,
situam-se no primeiro biombo — Villa Nova del Fresno e Alconchel (1643),

Montijo (1644). No segundo, as batalhas das linhas de Elvas (1659), Ameixial
(1663) e Montes Claros (1645) em territério nacional, onde, tal como nas trés
primeiras a histérica coube aos cabos de guerra portugueses.
Acrescente-se ainda que os medalhées menores, rodeando a parte superior de
cada um dos medalhées historiados, contéem por ordem cronolégica os reis de

|

Portugal desde D. Afonso Henriques a D. Pedro II. Neles se incluem patrioticamente no mesmo

medalhao, ombreando com os monarcas “Usurpadores”, os

:

membros da Casa de Braganga que deviam ter reinado:
D. Catarina Duquesa, D. Teodédsio e finalmente D. Joao de Braganga, o
Restaurador, que vem a ocupar 0 trono em 1640.
O penultimo retrato tem a inscrigao “Principe Joao” e é obviamente D. JoaoV,
pois no oval anterior esta pintado D. Pedro II, pai do principe e seu predecessor

|
|

no trono. A figura do principe real mostra um adolescente de 12 a 13 anos, 0 que
nos leva a situar a encomenda do bimbo, como atrds foi referido, uns anos antes
da morte de D. Pedro II, ocorrida em 1706. Estranhamente, finaliza a galeria dos

personagens régios,
No

biombo

tais

o Conde D. Henrique a quem cabia iniciar a seriacao.
imagens

inicialmente

legendadas

em

espanhol,

foram

|

copiadas com certa fidelidade de atitudes e atributos. Largamente divulgadas em
varias edicdes, delas nos da noticia Ernesto Soares no III volume do seu
Dicionario de Iconografia Portuguesa, editado em Lisboa no ano de 1950.

A paginas 57, assinala uma série de 21 estampas com figuras dos reis de
Portugal, onde “os reis ... [sao apresentados] em corpo inteiro, com trajos de
corte e o cardeal-rei em habito eclesidstico. Na parte inferior de cada retrato abre-
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“se uma cartela onde se lé o nome do retratado, o ntimero de anos que tinha a
data da sua morte...”, etc.
As gravuras

abertas

em

Bruxelas

1677,

em

para a obra

de Faria e Sousa

“Epitome de las Histérias Portuguesas” tiveram nova edicao acrescida com os
retratos de D. Joao IV, D. Afonso VI, D. Pedro II e D. Joao V.

As legendas dos retratos dos biombos sao redigidas em portugués, como ja
tinha acontecido nas gravuras dos “Didlogos de Varia Histéria’, ordenadas por
Pedro Mariz e impressas, em 1672, por Anténio Craesbeck de Mello, impressor
da Casa Real.
As cores usadas nos trajes reais, bem como certas particularidades do desenho
denotam hesitacdes ou fantasiosas interpretagoes de artistas nao europeus € que
s6 tiveram acesso a gravuras sem COr.

Os medalhées historiados levantam maiores problemas quanto as fontes
gravadas ou desenhadas.
além
Assim, a identificagao dos acontecimentos representados baseia-se, para

das legendas, na obseragao directa dos locais, nas descrigdes histdéricas, em
documentos coevos ou, no caso da batalha das linhas de Elvas numa gravura de
Joao Baptista que, com pormenores diferentes, narta o mesmo momento
histérico.
Na impossibilidade de dar a conhecer mais circunstanciadamente toda a
investigacdo em curso apresentamos como exemplo a representa¢ao pictérica da

“Tomada de Vila Nova del Fresno’.
Situado na Extremadura espanhola a poucos quilémetros da fronteira, este
castelo raiano é hoje uma ruina dominando como outrora uma regiao ondulada
de largos horizontes.
Comparando-o com a pintura do biombo, verifica-se que as edificagdes
remanescentes devem corresponder ao nticleo central da fortificagao e,
possivelmente, a parte do primeiro pano de muralhas que o envolvia. Totalmente
a0 abandono, os edificios desmorenados continuam a ser conhecidos pelos
habitantes da Villa como “Lo Castillo”.
E um dos momentos de ataque e nao a rendigao da Praca (recebida em Abril

de 1643 por Matias de Albuquerque) que nos ¢ narrado pictoricamente.
0 governador

Na carta escrita ao rei,

de armas

da Provincia

do Alentejo,

salienta a importancia do feito, j4 que Vila Nova del Fresno era, em seu parecer,
“... de grand{ssima importancia e huma chave com Alconchel de toda esta parte
da estremadura;

etc.

seguransa

(sic) de Noudar,

Safara, Santo Aleixo, Moura

...°”,

A cena na qual o castelo se recorta sobre nuvens douradas 4 maneira japonesa,

mostra

em

primeiro

plano,

uma

forca

de

cavalaria,

ao

ataque

seguindo.

os

trombeteiros. O cavaleiro que a comanda, posto em destaque, reconhece-se pelo
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elmo emplumado. O seu rosto glabo denota uma juventude que n4o se encontra
no personagem que figura em lugar principal nos outros dois grandes medalhées
deste primeiro biombo.
Aventamos a hipdtese de representar 0 jovem tenente D. Rodrigo da Costa a
quem o prdéprio Matias de Albuquerque admira e louva na missiva onde relata as
varias fases da tomada de Vila Nova del Fresno.
Nessa circunstanciada noticia nao esquece a importante acco da infantaria
cujos tergos, de langas em riste, ocupam fundo da composi¢ao.
O vencedor de Vila Nova del Fresno, de Alconchel e de Montijo, responsavel
pelas armas do Alentejo, é aqui representado com couracga decorada e elmo
emplumado, erguendo na mo direita o seu bastao de mando.”
No segundo biombo, decalcado do primeiro, continua a narrativa da gesta da
Restauracao.

Pondo de lado as representag6es histéricas, olhemos agora para o processo da
constru¢ado do biombo, para as matérias-primas usadas e para a decoracao, onde
artistas chineses deixaram a marca da sua interpretacao.
Enquanto o reverso do biombo do M.N.A.A. nao levanta duvidas, no que
respeita ao papel ou ao padrao usado, pois imita em tosco e com repinte total da
1.4 e 6.2 folhas, os papéis pintados chineses.
A face anterior dos dois “corpos” do biombo, continua a gerar algumas
incertezas.
Estilisticamente

a pintura

desta

face

sugere

por

vezes,

a dos

biombos

Namban. Nuvens douradas a folha de ouro fixado com mordente mas sem que
seja possivel reconhecer as juntas, separam e dao destaque a varios momentos do
mesmo acontecimento.
Cores

brilhantes

sa0 usadas

com

evidente

preocupagao

dos contrastres

(0

vermelho com o verde ou com o azul). Esta ultima cor dd profundidade ao céu

nublado de branco e faz sobressair armaduras e capacetes quando usada num tom
mais carregado.

No desenho do 2.° biombo do par evidencia-se a forma das montanhas que
se perfilam no horizonte 4 maneira do Monte Fuji, contrastando, de certo modo,
com o desenho achinesado da grande massa rochosa® sobre a qual assenta o
Castelo de Alconchel representado no primeiro biombo.
Pode também considerar-se como de tipo nipdnico o engradado em madeira
classificada como chinesa.

Sobre esta estrutura ligeira foi aplicado tecido de algodao ralo mas suficientemente resistente para ser capaz de receber na face anterior das folhas do
biombo,

o papel

de

fabrico

artesanal

(chinés

ou

portugués)"”

que

esta

profusamente decorado com pinturas e gessados dourados.
Quanto as charneiras de papel habitualmente usadas na articulacao das folhas
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dos biombos assim construidos, se existiram, h4 muito foram retiradas e substitufdas por dobradigas.
Nem historiadores entre os quais Charles Boxer, nem especialistas japoneses
como K. Masuda, os restauradores portugueses, poderam até agora dar resposta
cabal ao problema levantado pela inter-relagao de técnicos e de materiais ou,
como atrAs foi referido, explicar neste caso concreto, a bipolarizacao existente a
varios niveis.

Temos no entanto razGes para pensar que este invulgar biombo medindo na
sua totalidade 1,98m de altura por 5,20m de largura, sé pode ter sido manuface, consequentemente, se
turado num local onde se cruzaram influéncias
empregaram técnicas mistas.
Esse local foi, por certo, Macau.

Esta pratica
chinesas. Ali4s
ultrapassam ao
razante.
O papel que

de colocar papel sobre tecido era vulgar nas pinturas japonesas e
a textura e separacao das folhas de papel manual que se
cobrir toda a superficie exterior so perfeitamente visiveis 4 luz
cobre o reverso é de origem chinesa.

NOTAS:
1 Frits Sholten Goodleer — Kinkarawa ed Zwolle, 1989.
2 Albim comemorativo da exposi¢io de estampas antigas sobre Portugal, por artistas estrangeiros dos
séculos XVI a XIX, realizada nos Museus Nacionais de Arte Antiga, de Lisboa e de Soares dos Reis, do

Porto, no ano de 1944. n.° 271 do Cat.°
3J. C. Rodrigues da Costa — “Jodo Baptista, gravador portugues do século XVII (1628-1680), de. Coimbra,

1925. A pags. 112 cita uma estampa datada de 1662, onde se reproduz a batalha das linhas de Elvas. A
estampa legendada, figura em anexo da acima referida.
4 Viagem a Vila Nova del Fresno ¢ a Alconchel em 10 de Fevereiro de 1994.
5 “Parte dada a El-Rei por Mathias de Albuquerque sobre a tomada de Villa-Nova del Fresno e o destino

|

|

dos prisioneiros” transcrita em Synopse dos decretos remetidos ao Conselho de Guerra, vol. 1 e I, 1640-1647,

pag. 57, de. E.N. Lisboa 1896.

6 Ibidem.

7 Para o estudo da personalidade de Matias de Albuquerque, cargos que desempenhou e acg6es que
comandou veja-se:
~ Conde da Ericeira — Portugal Restaurado, edigad anotada por A. Déria segundo a 1.* de. de 17, 10, vol.
III, pags. 57, 59, 60, 66 e 67. Lisboa 1954.
~ Paulo Craasbeck — Relacam verdadeira da entrada que 0 Governador Mathias de Albuquerque fezem
Castella neste més de Abril do presente Anno de 1644, Lisboa 1644.
~ Cartas dos governadores da Provincia de Alentejo a El-Rei D. Afonso VI. Tomo III de. da Academia
Portuguesa de Histéria, Lisboa 1940.
~Pedro de Sousa de Castello Branco — Elementos da Histéria... Tomo I, livro I da Chronologia, pag.* 133
~ de. Lisboa Ocidental, 1734.
8 Mark E Wilson The Chinese Painters and his vision in Rev. Apollo n.° 133, Marsh 1973.
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9 A maneira do engradado, analisada no laboratério do Royal Botanic Garden de Kew foi classificada
como pertencendo ao género Cunninghamia ¢ a espécie lanceolada.
A sua
Arvore nativa do Sul da China, da familia das Taxodiaceas, sem nome corrente em Portugal.
madeira é idéntica A das criptomérias (informagao do Instituto José de Figueiredo).

Pesquisa,
10 Segundo Katsuhiko Masuda, chefe da Seccao de papéis e téxteis do Instituto Nacional de
da
pintura
a
p.p.,
Fevereiro
em
Antiga
Arte
de
Nacional
Museu
do
biombo
o
observou
que
de Téquio
algodao.
de
rala
tela
sobre
estendido
face anterior foi praticada em papel europeu feito manualmente e,

Biombo Chinés de encomenda portuguesa
Final do Século XVII. M.N.A.A. (1° de um par de biombos)

Biombo Chinés de encomenda portuguesa
Final do Século XVII. Coleccao José Lico (2° de um par de biombos)
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AS COLECCOES ORIENTAIS DO MUSEU MUNICIPAL
DR. SANTOS ROCHA
O caso particular China-Macau
MARIA ISABEL SOUSA PEREIRA

Arqueéloga
Conservadora do Museu Municipal Dr. Santos Rocha

I — Introdugao
II — O papel das colecg6es orientais na histéria do Museu Municipal Dr.

Santos Rocha
III — As colecgées orientais: suas origens
IV — Outras relagdes em Macau — Raul Xavier

V — Influéncia da Arte Chinesa nas produgées populares locais.
VI — Dinamizacao das colec¢es

I — Introdugao
E nosso propésito dar a conhecer o papel das colecgées orientais na fundacao
e histéria do Museu Municipal “Dr. Santos Rocha”, Figueira da Foz.
O seu estudo desenvolver-se-4 integrando-as numa unidade especifica — Sala
de Comparacao — com finalidade didactica cientifica previamente estabelecida,
segundo os conceitos cientificos e as praticas da época, séc. XIX.
Paralelamente, outros conceitos nomeadamente

artisticos, serao sustentados

por Santos Rocha e outras pegas deslocadas e estudadas na seccao de Arqueologia
— Da Idade Média aos Tempos Modernos.
Nao pretendemos, pois,

inventariar o espélio oriental existente mas integra-

lo na “unidade” que era o Museu aquando da sua fundacao e, ao mesmo tempo,
realizar a conferéncia dos registos antigos até 1910, com excep¢ao para as
coleccdes de proveniéncia indiana que serao focadas, na generalidade, desde a sua

entrada até a actualidade.
_ Deste modo, abordaremos as diversas colecgoes, nomeadamente as do Japao

India, Timor e, no caso especifico da China, elaboraremos um registo mais
cuidado

do espélio

antigo

existente,

sem
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deixar de chamar

a aten¢g4o para a

influéncia que os cAnones artisticos da China exerceram sobre as producé
es
populares da Figueira da Foz, nomeadamente na marcenaria e ceramica
.
Finalmente, abordaremos a dinamizac’o desenvolvida tendo por base
as
colecgdes do Museu, os intercambios que a Fundagao Calouste Gulbenkian
e os
contactos com instituigdes que prosseguem o estudo e divulgacdo da Cultura
e

das colecgdes

Orientais,

nomeadamente

Macau em Lisboa.

a Fundacao

Oriente

e a Missao de

II — O papel das colecg6es orientais na histéria do Museu Municipal
Dr.

Santos Rocha

O Museu Municipal Dr. Santos Rocha foi fundado em Maio de 1894.
Todavia, j4 anteriormente, Santos Rocha tinha desenvolvido um grande
trabalho
no sentido de concretizar a sua fundacio. Em 1892, era ja imenso o material

recolhido, pois, desde 1886, Prosseguiam com assiduidade, escavac6
es na Serra

da Boa Viagem e nas estagdes Neoliticas situadas nos arredores de Brenha.
A ideia da fundagao do Museu foi apresentada 4 Camara Municipal
em
1892,
F

Contudo, como ja foi dito, sé em 1894 0 Museu abriu as suas portas ao

publico, tendo como sede a casa dos Condes da Figueira, vulgarm
ente conhecida

como Casa do Paco.
A histéria do Museu” poderd dividir-se em quatro periodos, atendendo 4
accao cientifica desenvolvida, aos conceitos museoldgicos que pautara
m as

sucessivas reinstalag6es e 0 espaco que viveu.

O primeiro, de 1894 a 1899, foi o perfodo de entusiasmo que se seguiu
As
grandes descobertas arqueoldgicas de Santos Rocha, na Figueira da Foz.
O segundo, de 1899 a 1941, coincide com a reinstalac4o e organizagao das

colecg6es no andar nobre da Camara Municipal.

até 1910, ano da morte de Santos Rocha,

Neste periodo, sensivelmente

0 Museu conheceu e viveu uma fase

durea, estendendo a sua fama além fronteiras. A notdvel acgao de Santos
Rocha,

falecido em Margo de 1910, os trabalhos da Sociedade Arqueolégica da Figueira
da Foz e as publicagdes inseridas no seu Boletim levaram a que, sem favor,
se
possa colocar este Museu a par das melhores instituig6es cientfficas nacionai
s.
A terceira fase decorreu de 1945 a 1975.
Por falta de espago, a transferéncia tornou-se inevitavel, pois, as colecgdes de
arte — especialmente pintura e escultura — tinham aumentado substancialmente.
Neste periodo, a acca0 do Museu, orientada pelo prof. Anténio Vitor Guerra,
pautou-se por um enriquecimento constante das coleccées, especialmente de
arte.
A reinstalacao destas, no piso superior do edificio camardrio, beneficiou
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museologicamente, embora, em parte, se tivesse procurado manter o espirito do
fundador.
A quarta fase, a actual, desenvolveu-se a partir de 1975. Foi preenchida pela
transferéncia, estudo e reinstalacao das colecgdes em edificio préprio.

Nesta fase, a estrutura geral da exposicao no foi alterada, embora as colecc6es
que

formavam

a

denominada

“Sala

de

Comparacao”,

nomeadamente

as

africanas, americanas e orientais tivessem sido tratadas com outro espirito, ou
seja,

desligadas

completamente

do

sector

arqueoldgico

e

encaradas

como

coleccoes auténomas.

No primeiro e segundo perfodos — 1894/1899 e 1899/1941 — a “Sala de
Comparacao” era composta pelas colecgdes africanas, americanas e orientais,
comfungdes claramente definidas pelo fundador do Museu e pelos seus
seguidores, nomeadamente A. Julio do Valle Sousa® que, depois de falar nas
colecgées

africanas

e americanas,

ao

referir-se

as coleccg6es

orientais,

afirma:

“Citaremos também, como mera curiosidade, a vitrine que encerra artigos da
China, Japao e India, como colecgdes de instrumentos musicais, um carro
religioso de Brahma, algumas esculturas, sendo uma do célebre Confucio e outras

do deus dos ladrdes do dia e do deus dos ladrées da noite”.
Por seu turno, Santos Rocha” fundamenta a chamada “sala de Comparagao”,
dentro da organiza¢ao estabelecida para o Museu, do seguinte modo: “Esta
secc4o serve para auxiliar o estudo das civilizagdes prehistoricas ou protohistoricas, principalmente pela comparacao dos seus monumentos e restos
dindustrias com os dos selvagens dos tempos modernos. O catdlogo regista as

suas collecgées logo em seguida as da Prehistoria; e depois é que passa as da
Protohistoria, nao sé por ser a ordem estabelecida na organizacao do Museu, mas

porque é principalmente ao estudo da idade da pedra que ellas interessam”.
Se é certo que Santos Rocha, na organizacao do Museu, nao se esquece das
colecc6es orientais, colocando-as ao lado das africanas e americanas, com fung6es
bem claras e definidas, o certo é que, na sua fundamentacgao, como se vé

claramente

na citacao

anterior,

utiliza o principio

da omissao.

Nao

as

mencionando, teoricamente, estabelece uma diferenciagao de culturas, reforgada

pela expressao “selvagens dos tempos modernos”. Esta ilacao é reforgada quando
da organizacdo das colecées, onde coloca, por exemplo, as esculturas em marfim,

os tecidos indianos, pecas diversas da China e outras na Sala de Arqueologia
Histérica®,
Atitude idéntica tem A. Julio do Valle Sousa que, na passagem j4 citada
anteriormente, estabelece clara diferenca entre o “mobilidrio dos selvagens dos
Nossos tempos” e as “meras curiosidades” que encerra a vitrine com objectos da
China, Japao e India.
Fica, pois, claro que a fungao didactica das colecgGes orientais nao era explicar
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as utilizagoes e técnicas construtivas dos objectos arqueolégicos mas. bem pelo
contrario,

inferir ao visitante uma

visao “lata de cultura”.

Santos

Rocha

e os

homens que o acompanharam, condicionados pela época em que viveram,
produziram outros textos e trabalhos onde é claro uma visio hierarquizada de
culturas.
III — As Colecg6es: Suas Origens
N4&o pretendemos,

nesta abordagem,

inventariar as colecc6es orientais mas

tao somente investigar as suas proveniéncias e organizar listagens completas das
existncias antigas. Para o efeito, 0 Catalogo do Museu, elaborado por Santos
Rocha e publicado em 1905, as noticias dos jornais locais e os registos dos livros
de depésito foram auxiliares preciosos.
Como

ja vimos, as colecc6es orientais nasceram,

no essencial, no séc. XIX,

gracas as relacGes e prestigio pessoal do fundador do Museu.
Todavia, legados e compras recentes tém vindo progressiva e lentamente a
enriquecer o Museu.

Antes de prosseguir no estudo das coleccées, é necessdrio considerar que,
quando da funda¢ao do Museu, o grande esforcgo de Santos Rocha orientou-se no
sentido de obter depdsitos e nao doacoes, no sentido de aumentar a confianca
dos seus contemporaneos em relagao a Instituicdo a criar.
E certo, todavia, que estas, as doagées nao foram esquecidas. Na orgAnica

interna do Museu todo o processo de entradas decorreu na maior legalidade,
dado a formacao juridica do fundador. Existiam, pois, livros de depésito e de

doagées onde os contratos eram firmados. Estes documentos, além de criarem a

confianga, legalizando todo o processo, permitem-nos, hoje, realizar a historia
das colecg6es e facilitam-nos a organizacao dos inventdrios em curso.
Decorridos cem anos, com naturalidade, a grande maioria dos objectos nao
foram reivindicados pelos legitimos proprietarios e passaram, legalmente, para a
propriedade do Museu.
As colecg6es timorenses® tiveram origem num depésito realizado pelo
Comandante Joao Jardim”, familiar e amigo de Santos Rocha. Encontram-se

todas registadas no Catdélogo do Museu”. Joao Jardim que conhecera e estudara
a administracdo timorense realizou uma recolha criteriosa e rigorosa de tecidos,

objectos de tecelagem, ceramica decorada, corantes, sementes, acessdrios de
indumentaria e outros objectos de uso doméstico.
Complementarmente , o Dr. Julio Henriques, da Figueira da Foz e membro
da Sociedade Arqueoldgica, cedeu ao Museu “dez artefactos de Timor”, segundo

noticia vinda a ptiblico em “A Gazeta da Figueira”.
Por fim, encontram-se registados no Catdlogo do Museu, 2.° Aditamento"”e
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pertencentes a Sociedade Arqueoldégica, cinco objectos de uso utilitdrio usados
pelos timorenses.
Do

Japao,

realca-se

a existéncia

de

duas

armaduras,

quase

completas

e

extremamente bem conservadas, uma proveniente da coleccao Loureiro'” e outra
da colecg4o de Julio Goncalves Mendes”. Do mesmo pais, esto ainda registadas
trés estampas e um lengo". Santos Rocha anota ainda a existéncia de chavenas,

tinteiros e outros vasos de origem japonesas'’.
Finalmente, “A Gazeta da Figueira’ dé a noticia da oferta de duas chavenas

japonesas ao Museu, por Santos Rocha, e destinadas 4 seccéo de Arqueologia
Histérica.

E possfvel que no recente legado de Fernandes da Silva, no ano de 1973, seja
possivel detectar ceramicas de origem japonesa.
Por

deficiéncia de classificacao, o Catalogo do Museu” refere a existéncia de

“um guarda jdias”, de proveniéncia indiana, mas que, depois de examinado, se
conclui, seguramente, ser de origem japonesa.
Da India, a colecc’0 é rica e variada. Dos fundos antigos” assinala-se a
existéncia de uma cabe¢a de S. Francisco, sem registo, uma escultura do mesmo
santo, também sem registo, um querubim"®, um S. Joao Baptista”, um Menino
Jesus”, uma Nossa Senhora da Conceicao?”, tudo em marfim. Ainda da
fundacao do Museu, existe uma toalha estampada do séc. XIX”, uma

guardanapo do mesmo conjunto, nao registado e uma colcha tecida em algodao
e seda, também ndo registada.
Objectos variados, nomeadamente uma caixa de sAndalo, bengala, vaso de
cobre e braceletes completavam a coleccao””.
Em talha dourada, regista-se uma pega com as armas esculpidas do bispo de Goa
€ que denota uma grande influéncia portuguesa nos motivos decorativos e
iconogrdficos. Nao est4 registada no Catalogo do Museu elaborado por Santos Rocha.
A. Juilio do Valle Sousa” demora-se na explicacao de outra pega, de origem
indiana,

“um

carro

religioso

de Brahma’,

feito em

medula

de sabugueiro.

Todavia, Santos Rocha nao a individualiza no Catalogo do Museu”.
Os legados e aquisicgées tém vindo a enriquecer progressivamente a colec¢ao.
Em 1967, o Conde de Vinhé e Almedina doou 4 instituigao um importante
nucleo de mobilidrio, nomeadamente um contador decorador e embutido do séc.
XVIII, uma mesa e um armdrio igualmente embutidos, do mesmo século e outra

mesa, também embutida do séc. XVIII.
Por seu turno,

a Camara Municipal adquiriu, em 1975, a familia Aguas Cruz,

um conjunto de sala, do séc. XIX, constitufdo por 12 pegas (8 cadeiras, 2 mesas
de parede, 1 sofa e uma mesa de centro).

Em 1988, foi também adquirido a familia Beja da Silva, um conjunto de dois
cadeirais, de um sof4, de um espelho e de duas mesas pequenas.

ay

No sentido de completar a colecgao, a Camara Municipal continuou as
aquisig6es nomeadamente de uma colcha lilds e branca, do séc. XIX, de outra
colcha

bordada

de seda

azul,

do

séc. XVIII

e de um

fragmento

de outra,

vermelha, bordada, igualmente do séc. XVIII.
A colecgao proveniente da China-Macau é variada e foi recolhida arbitraria-

mente, nao obedecendo, pois, a critérios cientificos. No geral, foram doagées
feitas ao Museu, algumas sem registo de entrada, outras, com informagao muito
reduzida, dificultando a sua inventariacao e estudo.

Dos objectos registados por Santos Rocha, no catdlogo, verificamos a falta de
6 pecas, nomeadamente a de um travesseiro, a de um instrumento musical, a de

uma toalha, a de um sinete em marfim, e a de uma taca””.
Evitaremos,

neste

momento,

referéncias

criticas

ao

registo

elaborado

por

Santos Rocha e empregaremos a terminologia por ele utilizada, embora, em
alguns casos, tenhamos a consciéncia da necessidade de um estudo profundo do
catalogo antigo.
Dada a sua extensao, limitar-nos-emos

4 elaboragao de uma listagem de

existéncias até 1910, data da morte de Santos Rocha, deixando para um estudo
posterior, outros comentarios e anotagoes.

Insistimos que foram excluidas deste estudo as pecas provenientes dos legados
recentes de Cristina Torres e de Fernandes da Silva, ainda nao estudados, e de
dezenas de outras, entradas nas décadas de 30 a 70, sem registo ou com

informacao deficiente.
Na listagem que se segue, agruparemos as pegas, por razdes metodoldgicas,

em grandes grupos, atendendo 4 sua tecnologia ou utilizacao.
A —CERAMICA

1 — Fragmento de grande pote.
Grés esmaltado, castanho amarelado com decoracg4o em relevo-dragées, com

asas. Imitacao de vaso metalico.
Fabrico Chinés, séc. XIX

Bojo: 460 mm
N.° antigo 5185; catalogo p.184
Doagao: Joao José da Silva e Costa, 31 de Marco de 1894

2 — Boiao com tampa
Boido em faianga, pintado a azul e invdlucro em fibra vegetal,
Bambu
China, séc. XIX

Altura: 171 mm
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N.° 5178; nao registado no catdlogo
Doacao: Bernardo Augusto Lapa, 31 de Marco de 1894.
3 — Caneca

Caneca com asa, decorada com paisagem pintada a azul
China (?), séc. XIX

Altura: 193 mm
N.° antigo 6575; catalogo p.189
Depésito: Sociedade Arqueolégica, 5 de Junho de 1899.
4 — Terrina com tampa

Terrina em faianga, pintada a azul.
Cantao, séc. XIX

Altura: 280 mm
Comprimento: 270 mm
Mau estado de conservagao

N.° antigo 6656; catalogo p. 185
Depésito:
1899;

Sociedade Arqueolégica da Figueira da Foz, 25 de Novembro

5 — Pratos

Quatro pratos em porcelana, pintados a azul.
Cantao, séc. XIX.

Diametro: 410 mm, 320 mm, 229 mm e 230 mm
Nos antigos 5190, 5191, 5192 e 5158 A; catdlogo p. 184
Depésito: José Joaquim Fontoura, 30 de Abril de 1894.
6 — Prato

Prato em porcelana, pintado a azul com motivos florais.
Fabrico chinés; séc. XIX
Didmetro: 233 mm
N.° antigo 5205; catdlogo p. 185
Depésito: Anténio dos Santos Rocha, 30 de Abril de 1894.
7 — Prato
Prato em porcelana, pintado a azul com motivos florais
Fabrico chinés, séc. XIX
Diadmetro: 225 mm

N.° antigo 5198; catdlogo p. 184
Doacdo: Anténio Alves Duarte Silva,
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2 de Marco de 1894

de

8 — Prato

Prato em porcelana, pintado a azul, dourado e castanho, com motivos florais.
Fabrico chinés, séc. XIX
Diametro: 230 mm

N.° antigo 5197; catdlogo p. 184
Doacio: Anténio Alves Duarte Silva, 2 de Marco de 1894
9 — Taga e pires

Taca e pires em porcelana, policromados, com motivos florais.
Fabrico chinés, séc. XIX.
Taga altura: 41 mm

Pires diametro: 120 mm
N. os antigos 5203 e 5204; catdlogo p. 184
Depésito: Anténio dos Santos Rocha, 31 de Margo de 1894.
10 — Taga e pires
Taca e pires em porcelana, policromados, com motivos florais.
Fabrico chinés, séc. XIX.
Taga altura: 45 mm

Pires didmetro: 140 mm
N.os antigos 5206 e 5207; catdlogo p. 184
Entrada no Museu nao registada.
11 — Taga

Taca em porcelana, policromada, com motivos florais.
Fabrico chinés, séc. XIX.

Altura: 62 mm
Né antigo 6576; catdlogo p. 184
Depésito: Sociedade Arqueoldgica da Figueira, 5 de Julho de 1899.
12 — Taga
Taca em porcelana, policromada, com motivos florais.
Fabrico chinés, séc. XIX

Altura: 47 mm

N.° antigo 6577; catdlogo p. 184
Depésito: Sociedade Arqueoldgica da Figueira da Foz, 5 de Junho de 1899.
13 — Chavena
Chavena em porcelana, policromada, com motivos florais.
Fabrico chinés, séc. XIX

|

Altura: 65 mm
N.° antigo 6273; catdlogo p. 184
Depésito: Anténio dos Santos Rocha, 14 de Janeiro dé 1899.
14 — Chavena
Chavena em porcelana, policromada, com motivos florais.
Fabrico chinés, séc. XIX

Altura: 65 mm
N.° antigo 6272; catdlogo p. 184
Depésito: Anténio dos Santos Rocha, 14 de Janeiro de 1899.
B - ES;CULTURA
15 — Confiicio entronizado

Madeira policromada.
China, séc. XIX

Altura: 215 mm
N.° anigo 3985; catalogo p. 100

Depésito: Antonio Xavier Martins, 5 de Maio de 1891.
16 — Divindade (Ladrées do Dia)
Madeira policromada. Espelho a frente.
China, séc. XIX
Altura: 195 mm
N.° antigo 3986; catalogo p. 101

Depésito: Anténio Xavier Martins, 5 de Maio de 1891.
17 — Divindade (Ladroes do Dia)

Madeira policromada. Espelho a frente.
China, séc. XIX

Altura: 190 mm

N.° antigo 3987; catalogo p. 101
Depésito: Anténio Xavier Martins, 5 de Maio de 1891.
18 — Escultura representando os trés graus de Mandarim
Pedra cor de marfim, sobre base verde.
China, séc. XIX

Altura: 215 mm
N.° antigo 4030; catalogo p. 102
de 1894.
Depésito: José Augusto dos Santos Fera, 31 de Marco

19 — Dragao

Barro policromado.
China, Séc. XIX

N.° antigo 5200; catdlogo p. 185
Depésito: Anténio Xavier Esteves, 5 de Maio de 1985.
C — INSTRUMENTOS MUSICAIS
20 — Arcos

Dois arcos em bambu. Ligeiramente encurvados, com orificio na extremidade
mais espessa e bifurcagao na extremidade oposta.
China, séc. XIX
Comprimento: 716 mm e 644 mm
N.° antigo 4017 e 4018; catdlogo p. 102

Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
21 — Flagiolés
Dois aerofones em madeira e latao, com sete orificios.
Instrumentos de sopro.
China, séc. XIX

Comprimento: 305 mm e 444 mm
N.° antigo 3996 e 3998; catdlogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894
Bibliografia: Patriménio Musical Uma Riqueza da Figueira,

Comissao

Permanente do Dia Mundial da Musica, Figueira da Foz, Camara Municipal,

1989, n.° 618, 619 do catdlogo.
22 — Glu-in

Cordofone de duas cordas com brago de madeira exética que atravessa a caixa
de ressonancia, cilindrica, aberta numa das faces, sendo a outra coberta com

pele e réptil.
China, séc. XIX

Comprimento: 435 mm
N.° antigo 4000; catdlogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro,

15 de Agosto de 1894

Bibliografia:

Uma

Patriménio

Musical

Riqueza

da Figueira,

Comissao

Permanente do Dia Mundial da Musica, Figueira da Foz, Camara Municipal,

1989, n.° 620 do catdlogo.
23 — Iak-sum

Cordofone de duas cordas com braco de madeira exética, atravessando a caixa
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de ressonancia de bambi, cilindrica, decorada com linhas paralelas. Uma das
faces é fechada com

madeira colada e, a outra, com

decoracao geomeétrica,

aberta na membrana do né de bambi.
China, séc. XIX
Comprimento: 590 mm

N.° antigo 4001; catdlogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894
Bibliografia: Patriménio Musical Uma Riqueza da Figueira, Comissao
Permanente do Dia Mundial da Musica, Figueira da Foz, Camara Municipal,
1989, n.° 621 do catdlogo.
Instrumentos Musicais Chineses Ontem e Hoje, Lisboa, Missao de Macau em
Lisboa, 1991, n.° 3 do caldlogo.
24 — It-ka
Cordofone de duas cordas, com caixa circular em madeira. Tampo harménico
em madeira exética. Trastes bem marcados.
China, séc. XIX

Comprimento: 350 mm
Diametro: 350 mm

N.° antigo 4003; catdlogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894
Bibliografia: Patriménio Musical Uma Riqueza da Figueira,

Comissao

Permanente do Dia Mundial da Musica, Figueira da Foz, Camara Municipal,

1989, n.° 622 do catdlogo.
Instrumentos Musicais Chineses Ontem e Hoje, Lisboa, Missao de Macau em

Lisboa, 1991, n.° 5 do caldlogo.
25 — Pi-pa
Cordofone

de madeira,

periforme,

com

extremidade

bracal decorada

com

cabecga de ledo alado, braco decorado com osso e madeira exdtica. Tampa
harménica de osso. Trastes bem marcados.
China, séc. XIX

Comprimento: 960 mm
N.° antigo 4002; catdlogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro,

15 de Agosto de 1894

Bibliografia:

Uma

Patriménio

Musical

Riqueza

da Figueira,

Comissao

Permanente do Dia Mundial da Musica, Figueira da Foz, Camara Municipal,

1989, n.° 623 do catdlogo.
Instrumentos Musicais Chineses Ontem e Hoje, Lisboa, Missao de Macau em

Lisboa, 1991, n.° 4 do caldlogo.
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26 — San-in
Cordofone de trés cordas, de madeira exética. Caixa cilindrica coberta nas
duas faces com pele de réptil. Botaéo de osso decorado com motivos
antropomoérficos e geométricos. Cavalete de osso com caracteres chineses
colocado na parte anterior do brago.
China, séc. XIX
Comprimento: 902 mm

N.° antigo 4004; catdlogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894
Bibliografia: Patriménio Musical Uma Riqueza da Figueira, Comissao
Permanente do Dia Mundial da Musica, Figueira da Foz, Camara Municipal,
1989, n.° 624 do catdlogo.

Instrumentos Musicais Chineses Ontem e Hoje, Lisboa, Missao de Macau em
Lisboa, 1991, n.° 6 do caldlogo.
27 = Sct
Flauta transversal, de bambu, lacado a preto, com extremidades em marfim.
Com caracteres chineses.
China, séc. XIX

Comprimento: 647 mm
N.° antigo 3997; catdlogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894
Bibliografia:

Patriménio

Musical

Uma

Riqueza

da

Figueira,

Comissao

Permanente do Dia Mundial da Musica, Figueira da Foz, Camara Municipal,

1989, n.° 617 do catdlogo.
D — OBJECTOS UTILITARIOS EM FIBRA VEGETAL
28 — Caixa

Caixa circular, com tampa e decoragao em mosaico.
China, séc. XIX
Comprimento: 89 mm

N.° antigo 4028; catdlogo p. 102
Doagio: Julio Bras de Lemos, 1 de Agosto de 1897.
29 — Estojo para livro
Invdlucro com tampa, em forma de paralelipfpdo, com decoragao geométrica;
capa de livro com decorag4o em mosaico policromada.
China, séc. XIX

Comprimento: 89 mm

N.° antigo 6440; catdlogo p. 102
Entrada no Museu nao registada.
30 — Tabuleiro
Tabuleiro quadrangular, com a 4rea central decorada em mosaico.
China, séc. XIX

Lado: 216 mm

N.° antigo 4009; catalogo p. 101
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
E — PINTURA E OBJECTOS

PINTADOS

a) Pintura

31 — Aguarela
Aguarela sobre papel, colado em cartao, representando paisagem: montanhas,
cascatas, rios, porto, barqueiro e arvores. No campo, em cima e em baixo,

caracteres chineses.
China, séc. XIX
Altura: 256 mm
N.° antigo 4035; catdlogo p. 102
Entrada no Museu nfo registada.
32 — Pintura
Pintura sobre seda. Idso (Confiicio), com barrete e bordao, caminhando num
trilho de montanha.
China, séc. XIX

Altura: 217 mm
N.° antigo 4771; catdélogo p. 176

Doacao: Francisco Ferreira Loureiro (inscrito no vidro Fco. Loureiro). Sem

registo de entrada no Museu.
b) Objectos Pintados
33 — Travesseiro
Travesseiro lacado a castanho e vermelho, com pintura a preto, representando

figura feminina e paisagem.
China, séc. XIX

Comprimento: 370 mm

N.° antigo 3390; catdlogo p. 101
Depésito: Manuel José de Sousa, 5 de Maio de 1895.
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34 — Guardanapos
Cinco guardanapos em papel de arroz, com folho na borda. No centro,
pintados motivos florais.
China, séc. XIX
Comprimento: 220 mm, 209 mm, 200 mm e 197 mm
N.° antigo 4008, 4007, 4006 e 4005; catdlogo p. 101

Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
F — TEXTEIS E INDUMENTARIA
35 — Traje completo de chinés (Culia)

Camisas e calgas azuis de linho, chapéu de fibra vegetal e chinelos.
China, séc. XIX
Calgas: altura: 915 mm
Camisa altura: 682 mm
Chapéu diametro: 415 mm
Chinelos comprimento: 251mm
N.° antigo 2854; catdlogo p. 89
Doagao: Anténio Maria Martins Cardoso, 2 de Julho de 1896.
36 — Boné de Mandarim
Boné de seda preta, com forro vermelho e remate avermelhado
China, séc. XIX
Diametro: 180 mm
N.° antigo 4016; catdélogo p. 102

Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
37 — Chinelos
Chinelos de fibra vegetal, com revestimento inferior em sola.
China, séc. XIX

Comprimento: 247 mm
N.° antigo 3974 e 3975; catdlogo p. 100
Entrada no Museu nfo registada.
38 — Sapatos (modelo)
Modelo de sapatos de seda bordada, com sola em cunha.

China, séc. XIX

Comprimento: 65 mm
N.° antigo 3991 e 3992; catdélogo p. 101
Depésito: Anténio Xavier Martins,

5 de Maio de 1891.

39 — Alfinete e brincos
Conjunto de alfinete e brincos de tartaruga, lavrados.
China, séc. XIX

Brinco: 41 mm

N.° antigo 6603, 6604 e 6605; catdlogo p. 198
Entrada no Museu nao registada.
40 — Alfinete e brincos
Conjunto de alfinete e brincos de sandalo, lavrados.
China, séc. XIX
Alfinete: 43 mm
Brincos: 41 mm
N.° antigo 6600, 6601 e 6602; catdlogo p. 198
Entrada no Museu nao registada.
41 — Leque
Leque de 22 varetas de tartaruga, esculpido.
China, séc. XIX

Altura: 194 mm.
Nao registados no catdlogo.
Doacao: D. Susana Eugénia de Moraes Sarmento, 31 de Margo de 1894.
42 — Varetas de Leque
Varetas, 11, de leque em marfim, lavradas,com ponyas em bambu.
China, séc. XIX

Altura: 181 mm.
N.° antigo 5002; catdlogo p. 172.
Depésito: Anténio dos Santos Rocha, 31 de Marco de 1894.

43 — Ventarola

Leque de penas brancas, com pintura floral policromada.
China, séc. XIX

Altura: 285 mm.
N.° antigo 5456; catalogo p. 180

Depésito: Anténio dos Santos Rocha, 30 de Abril de 1894.

44 — Pente
Pente de madeira com dorso arqueado.
China, séc. XIX
Comprimento: 131 mm.
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N.° antigo 4024; catdlogo p. 102
Doagao: Antonio Maria Martins Cardoso, 2 de Julho de 1896.
45 — Pente
Pente duplo em madeira de bambu, com caracteres chineses no dorso central.
China, séc. XIX

Comprimento: 131 mm.
N.° antigo 4025; catdlogo p. 102
Doagao: Antonio Maria Martins Cardoso, 2 de Julho de 1896.

46 — Pente
Pente duplo em’ madeira de bambu, com decoragao e caracteres chineses no
dorso central.
China, séc. XIX

Comprimento: 126 mm.
N.° antigo 4026; catdlogo p. 102

Doagao: Antonio Maria Martins Cardoso, 2 de Julho de 1896.
47 — Toalha

Toalha de algodao branco, estampada a azul; no centro, motivos florais.
Cercadura decorada com sudsticas.
China, séc. XIX
Comprimento: 961 mm.
N.° antigo 4012; catdlogo p. 102
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
48 — Toalha
Toalha de algoddo branco, estampada a azul; no centro, motivos florais.
Cercadura decorada com suAsticas.
China, séc. XIX

Comprimento: 950 mm.
N.° antigo 4014; catdlogo p. 102
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.

49 — Toalha
Toalha de algodao branco, estampada a azul; no centro, motivos florais.
Cercadura decorada com sudsticas.
China, séc. XIX

Comprimento:

1015 mm.

N.° antigo 4015; catdlogo p. 102
Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
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G - VARIA
50 — Tabela de contar (abaco)
Tabela em madeira de bambu.
China, séc. XIX

Comprimento: 290 mm.
N.° antigo 4010; catalogo p. 101

Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
51 — Alabarda
Laminas e picos metédlicos, cabo longo em madeira; ligacao em fibra vegetal.
China, séc. XIX

Altura: 2050 cm
N.° antigo 4758; catdlogo p. 89
Depésito: Anténio dos Santos Rocha,

1 de Abril de 1894.

52 — Colher de pau.
Colher de céco, com cabo de madeira torneada.
China, séc. XIX
Comprimento: 293 mm.
N.° antigo 4019; catdlogo p. 102
Entrada no Museu nao registada.
53 — Modelos de casas chinesas.
Caixa de madeira e vidro com modelos de habitagées chinesas, integradas na
paisagem.
China, séc. XIX

Comprimento: 603 mm.
N.° antigo 4756; catdlogo p. 102

Depésito: Adolfo Ferreira Loureiro, 15 de Agosto de 1894.
54 — Pincéis
Dois pincéis com tampa e cabo de bambt.
China, séc. XIX

Comprimento: 215 mm e 210 mm.
N.° antigo 4021 e 4022; catdlogo p. 102. Erro de impressao no catalogo
(4010).
Entrada no Museu nfo registada.
55 — Marca de jogo (Fantan)

Duas marcas de jogo de roleta chinesa, em nacar, decoradas.
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China-Macau, séc. XIX

Comprimento: 35 mm.
Nao consta do catdlogo
Doagao: Anténio Maria de Oliveira Simées, 9 de Outubro de 1909.
56 — Talher

Estojo em bambui contendo faca metdlica com cabo em tartaruga, pauzinho
em marfim e palito em marfim.
China, séc. XIX
Estojo comprimento: 270 mm.
N.° antigo 3990; catdlogo p. 102
Depésito: Antonio Xavier Esteves, 5 de Maio de 1891.
56 — Vaso
Vaso em pedra rosa e cinza, lavrado.

China, séc. XIX
Altura: 152 mm.

N.° antigo 4031; catdlogo p. 102
Doagao: Joao Gaspar da Silva, 31 de Marco de 1894.
58 — Vasos

Dois vasos em madeira esculpida.
China, séc. XIX

Altura: 51 mm.

N.° antigo 388 e 389; catélogo p. 101
Doagao: Anténio Xavier Esteves, 5 de Maio de 1891.
IV - Outras relagdes com Macau: Ratil Xavier
Representativa e variada é a colec¢ao de trabalhos de Ratil Xavier, existente no
Museu.
Raul

Xavier,

de origem

chinesa,

por via de sua avé

e mae,

casadas

com

europeus, nasceu em Macau a 23 de Margo de 1894. A sua formacao decorreu
em Portugal.
Frequentou a escola de Belas Artes de Lisboa, tendo por mestres Condeixa e

Costa Mota. Deste tiltimo, recebeu grande influéncia.
Exerceu fungdes docentes em Lisboa ao mesmo tempo que concebia e
executava trabalhos escultéricos de nomeada.
Em 1945, Raul Xavier ofereceu, ao Museu, um medalhao em gesso,’
representando o Dr. Pedro de Aguiar”.
Em 1952, Alberto de Monsarés, ofereceu o busto em mdrmore, do Conde de
Monsaras®).

Em 1958, em papel timbrado do escultor, datado de 3 de Janeiro de 1958,
uma relacdo enumera os trabalhos a enviar ao Museu, nomeadamente trés
esculturas em gesso — Padre Pio XII, a Justiga e a Lei, sete trabalhos em marmore
de Carrara,

um

de mdrmore

de Estremoz,

dois

em

pedra

calcaria,

dois

em

granito, trés em madeira, cinco medalhées em gesso, quatro bustos em gesso, um
baixo relevo denominado “Aljubarrota” e um quadro a éleo da autoria do pintor
Pedro Guedes, representando Raul Xavier e uma caricatura de autoria do Prof.

Arnaldo Ressano Garcia, representando também o escultor®”.
Em 1959, a Exm.# Sr.2 D. Laurentina Nogueira Esteves, residente na Figueira
da Foz ofereceu o busto, em bronze, de seu marido, o escritor figueireinse, Carlos
Sombrio®.

Em 1962, doadas pelo escultor, entrou no Museu, um total de 4 obras de arte,

incluindo esculturas em mérmore, calcdrio, granito, madeira, bonze, gesso e
barro, medalhdes em bronze, éleos e desenhos®”. Sé nesta data, entraram as obras
destinadas pelo escultor, em 1958, e mencionadas anteriormente.
Ainda em 1962, 0 escultor Ratil Xavier ofertou dez medalhas® da sua

autoria.
Em 1964, os seus familiares doaram ao Museu catorze trabalhos®”.

No periodo de 1966 a 1967 a familia completou a doagao, cedendo um total
de 20 pecas, incluindo medalhas, esculturas em gesso e um trabalho em cobre™’.
A colecgao formou-se, pois, progressivamente, iniciando-se em 1945, com o

escultor ainda vivo e completou-se, em 1967, j4 depois da sua morte.
Alberto Monsar4s, D. Laurentina Nogueira Esteves, o préprio Ratil Xavier e
sua familia, j4 depois da sua morte, foram os obreiros da coleccao hoje existente

que se divide pelos sectores de Medalhistica e de Escultura.

V - Influéncia da arte chinesa nas producées populares Figueirenses
Os canones artfsticos chineses influenciaram a producao popular, na Figueira

da Foz.
Conhecem-se

obras

de marcenaria

e de ceramica

que confirmam

esta

afirmacao.

Em 1707, um marceneiro figueirense construiu um armério-expositor de
madeira, pintado a vermelho e decorado com motivos chineses, pintados a

dourado.

Junto

da tampa

superior,

encontra-se

a inscricao:

“Esta vitrine foi

pintada por Joao José da Silva Costa da Figueira da Foz no ano de 1707 durante

500 horas empregando cerca de 200.000 pinceladas em todas estas chinezadas”.

As fabricas produtoras de ceramica, dos finais do séc. XIX e infcios do séc.

XX, nao ficaram alheias aos
imitagao de pecas chinesas.

movimentos

contempordneos

relativamente

4

Nos finais do séc. XIX ou inicios do séc. XX, em época indeterminada, a
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fabrica de carritos, produziu exemplares de imitacdo de
guarda, desta fase, uma caneca, em dptimo estado de
operario ceramico Silvestre Vaz dos Santos, conhecido
Quando da reorganizacao da Fabrica do Senhor

loica de Cantao. O Museu
conservacio, pintada pelo
por Silvestre Barra.
Arieira, em Tavarede, em

1922, 0 evento foi comemorado com o fabrico de um grande prato com 305 mm

de diametro, cujo motivo central representa um chinés, com leque e sombrinha.
Na aba do prato, pintado a azul, a inscricdo: «Primeira Fornada / $ DO 9.1922».
E natural que outros objectos, dentro desta linha, tivessem sido produzidos e
que se encontrem dispersos por casa particulares.

VI - Dinamizacao das colec¢ées e intercAambios culturais
Nao € facil um Museu de regiao dinamizar colecg6es orientais, por muito boa
qualidade que tenham. As colecg6es provenientes da regio e em reserva, impéesse as restantes e quase que ditam o pograma anual da instituicdo. Acresce ainda
que as colectividades locais nao sentem a necessidade de solicitar ao Museu
aces que que divulguem as coleccées e a Cultura Oriental.
Todavia, dentro deste contexto negativo, 0 Museu Municipal Dr. Santos
Rocha, embora timidamente, tem tentado divulgar as coleccdes do Museu e a
Cultura Oriental.
Das colecgGes orientais existentes, de proveniéncia — Timor, Jap4o, India e

China — sé as colecgdes indianas estao expostas permanentemente. As outras

estao em reserva e sao utilizadas em exposicées tempordrias, organizadas pelo
Museu ou outras entidades.
No sector dedicado a India, poderd ser contemplado mobilidrio do sec. XVII,
XVIII e XIX, téxteis do séc. XIX, esculturas em marfim e pequenos objectos de
madeira e cobre. A folha de sala e as prdéprias etiquetas referentes as pegas
elucidam o visitante, fornecendo os dados considerandos essenciais. Organizem-se visitas guiadas sempre que solicitadas.
As colecg6es japonesas nao tém expressao no contexto geral das colecgées do
Museu embora, pela sua qualidade, beleza e raridade as duas armaduras japonesas
merecem

toda a atencao. As coleccées nao estao expostas e sé em colaborac¢ao

com outras instituic6es poderao ser valorizadas.
A utilizagao dos objectos provenientes de Timor, ao contrario dos japoneses,
tém sido largamente utilizados, quer no Museu, quer nas Escolas. Quando da
agudizacao da crise de Timor as escolas e 0 Museu organizaram exposigdes
utilizando e valorizando todo o material existente. Folhas explicativas e trabalhos
escolares complementaram a accao que, por seu lado, foi aberta a cidade.
Em Junho de 1991, como apoio da Republica Popular da China, em Lisboa,
o Grupo de Opera do Tibete actuou na Escola Secunddria Dr. Joaquim de
LZ

Carvalho. Paralelamente foi montada uma exposicao com os objectos da Museu
e outros de colecg6es particulares incluindo os de alunos e professores que
pretendia mostrar a diversidade cultural da Republica Popular da China.
Em

1989, no ambito das Comemoragdes

Figueira da Foz,

do Dia Mundial da Musica na

o Museu e a Comissao Permanente do Dia Mundial da Musica

organizaram uma exposi¢4o intitulada “Patriménio Musical da Figueira da Foz”
onde figuravam os instrumentos musicais chineses. Em 1993 os mesmos instrumentos foram cedidos 4 Missao de Macau em Lisboa e, alguns deles, encontramse registrados e estudados no catdlogo intitulado “Instrumentos musicais chineses
ontem e hoje”.
Em Abril de 1987, no ambito do projecto de itinerancia da Fundacao
Calouste Gulbenkian, esteve patente no Museu a exposi¢ao “Alguns Reflexos da
Arte da China em Portugal” que documentava os contactos dos portugueses com
o Oriente,

aproveitando,

essencialmente,

materiais ceramicos. A exposi¢ao foi

complementada com objectos do Museu que integravam perfeitamente no
Projecto e tema do evento.
Outras colaboracées tém sido possiveis. Com a Fundagao Oriente, em Maio
de 1990 e Novembro de 1992, estiveram abertas ao publico na Figueira da Foz
as exposigdes “Papagaios Tradicionais da China” e “Heranga Portuguesa no
Japao”, respectivamente.

Em 1991 intensificaram-se os contactos com a Missao de Macau em Lisboa
e foi possfvel realizar as exposigdes “Lanternas Tradicionais da China” e
“Ceramica Decorativa de Macau”.
Recentemente, 1993, com a mesma entidade, teve lugar a “Exposigao de
aguarelas do pintor cantonense Chiang Kam Seong”.
Todos os intercambios que se tem vindo a desenvolver tém por finalidade
sensibilizar 0 puiblico do Museu para Culturas diferentes, aumentando os seus
conhecimentos, criando e desenvolvendo o seu espirito critico perante colec-¢6es

e realidades que lhes sao, muitas vezes, estranhas.
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A CHINA E O JAPAO NAS COLECCGOES
MUSEU

NACIONAL

MACHADO

DE

DE

CASTRO

MARIA JOSE SAMPAIO
Directora do Museu Nacional Machado de Castro

“Impressionante. Ja que se vé que ‘O Mistério da China’,

escrito em duas paginas, nado é nada, é um pingo de agua
carminada no Oceano Atlantico, por exemplo.
Mas se duas paginas nao dizem nada, duas mil pdginas, dois
milhées de paginas, também nada diriam, porque o assunto
é enormel...

No entretanto, encarando a questao por outro modo, basta
o simples titulo do seu artigo para dizer muito.

Para quem conhega a China, mesmo um pouco apenas ‘o
Mistério da China’ é altamente compreensivel e desdobra
amplos horizontes. Acho o titulo magnifico”.

Assim, dava a sua opiniao, Wenceslau de Morais, sobre um artigo escrito por
Jaime do Inso, numa carta datada de 12 Abril de 1927 de Tokushima.
Jaime do Inso, nesse artigo escrito em Macau em Julho de 1926, afirma:

“'. A China tem o’seu mistério!
O cheiro do sandalo e do dptio, o Fan-Tan, as lougas, os “Ming” preciosos, as

sedas ¢ a miséria, ... num contraste flagrante com a nossa imaginacao e fantasia,
nao sei que tém, que de si exalam, que perturbam e fazem voltar aqueles que uma
vez aqui estiveram...

... As noites do Bazar, a luz coada por mil lampadas e lanternas, as varandas e

tabuletas iluminadas, a musica barbara dos Tans-Tans e dos Pong-Kus,... a turba

que se acotovela e fervilha por toda a parte, parecendo que nasce a cada canto, os
altares da Rua da Felicidade — tudo isto tem um timbre especial que vibra e
desperta nao sei que doentia sensibilidade, que nos prende, encanta e narcotiza
lentamente.
... O que é, nao sei, mas, pergunte-se ao espirito de Camilo Pessanha, o autor
de estranhos poemas — Clepsydra e de fantasia, respiram — quere-me parecer ~

o prendeu e
uma parcela deste segredo, deste mistério, da mesma China que

matou.
nos
E que a China, com os seus perigos e desilus6es, tem qualquer coisa que
escapa e faz pensar, um veneno gostoso que nao teme, mas € fatal.
nao sei — mas a China tem
ye qualquer coisa que sé aqui se sente — 0 que é,

0 seu mistério!”
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Wenceslau de Morais, Jaime do Inso, Oficial da Marinha, Camilo Pessanha,

Anténio Nacimento Leitao, Coronel Meérico, e, acrescentaria ainda Manuel da
Silva Mendes,

ajudam-nos

a entendermo-nos

a nés portugueses e a Macau.

Macau onde todos viveram, que todos amaram e detestaram, e que nenhum foi
capaz de esquecer.
Todos foram para Macau no desempenho de funcées oficiais, mas, tanto no
Caso de Pessanha como no de Morais, essa escolha foi determinada também por
amores nao correspondidos.
Ha entre todos tragos comuns, cuja andlise nao cabe no Ambito deste
trabalho. No entanto, no resisto a apontar alguns, cujo paralelo considero do
maior interesse. Todos assistiram ao fim da dinastia Quing e do Império, viram
nascer 0 Movimeno Republicano Chinés; todos viveram, a distancia, as modificages politicas em Portugal com o fim da Monarquia e a-implantacao da
Republica; todos se deixaram impregnar pela cultura chinesa, escreveram sobre
ela, e coleccionaram obras de arte oriental.
Mas, mais ainda, todos deram origem a colecg6es museoldgicas ou mesmo a
museus em diferentes partes do mundo. Assim, pelo seu testamento Wenceslau
de Morais transformou em Museus a biblioteca de Tokushima no Japao a
colecgao de Silva Mendes é 0 niicleo central do Museu Luis de Camées em
Macau, Jaime do Inso legou muitas das suas pecas ao Museu da Marinha em
Lisboa,

Nascimento

Leitao doou,

organizou

e elaborou

o catalogo da Sec¢ao

Oriental do Museu de Aveiro, e, as doacdes de Camilo Pessanha constituiram o
primeiro nticleo de arte oriental do Museu Nacional de Machado de Castro em
Coimbra.
Camilo de Almeida Pessanha nasce em Coimbra a 7 de Setembro d 1867,
filho natural de um aluno do 3.° ano de Direito, Francisco Anténio Pessanha.

Acabada a sua prépria licenciatura em Direito, desempenha funcoes de
subdelegado do procurador régio, e depois candidata-se a um lugar de professor
no Liceu de Macau, para onde parte em Fevereiro de 1894 desembarcando e
iniciando as suas funcdes em Abril.

Chega portanto ao Oriente quando a situagao politica na China é muito
grave e o Império se encontra

j4 em vias de desagregacao. Serd talvez essa a

experiéncia para o ntimero e qualidade das colecg6es que se reinem nessa altura
em Macau.

O Padre Manuel Teixeira, por exemplo, descreve como para sobreviver os
funciondrios imperiais, mesmo os mandarins das mais altas classes e graus, se

viram obrigados a vender as suas maiores preciosidades e tesouros de familia.
Nascimento Leitao testemunha “Em Pequim valeu-me um funciondrio da
Legacao de Portugal, com instrugdes do respectivo Ministro para poder obter
uma recorda¢ao da Monarquia, ou seja uma carpette com Drago de 20 garras...
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o Dragao imperial, o simbolo do Celeste Império”. Conseguiu. Tudo estava a
venda. Joaquim Heliodoro Crespo em 1898, em “Cousas da China”, descreve
essas mesmas preciosidades, explica 0 seu uso e significado, e conta em pormenor
algumas ceriménias da corte imperial.
E Macau fica, nessa altura, inundada de pinturas e pegas de caligrafia, jades,
porcelanas, bronzes, mobilias, sedas e fatos bordados, lacas, joias, e marfins do

maior valor, mas, também de coleccionadores e negociantes.
Camilo Pessanha, comprou

nos bazares, nos tim-tins, aos amigos, nas ruas,

nos prestamistas, aos vendedores ambulantes vindos de Fuchao, Xangai e
Singapura, nos leiloes em Macau , Hong-Kong, em Cantao. Comprou porque
gostou. Nao era um especialista em Histéria de Arte, embora como grande
apreciador, leitor e tradutor dos Classicos, conhecesse bem a arte chinesa. Por

outro lado, tal como aconteceu com Nascimento Leitao, os seus servigos como

advogado e juiz eram muias vezes pagos em obras de arte. Muito se tem dito e
escrito, ali4s contraditoriamente, sobre o valor da sua colecg4o. E, muito se tem

tantado denegrir tanto o coleccionador como a colecgao. Pessanha fumava 6pio,

tinha filhos de uma chinesa, orientalizara-se. Era amigo de um grande sindlogo
e coleccionador,

José Vicente

Jorge,

que

em

muito

o ajudou a

escolher

e a

comprar, mas, Manuel da Silva Mendes, de quem atras fal4mos, considerado

grande especialista de arte chinesa além de nao gostar de Pessanha, considerava
que este comprara sem critério e comparava, desfavoravelmente, as pecas deste
com as das melhores colecgdes de Macau.
Quando Camilo Pessanha decide oferecer parte da sua coleccao ao Estado
Portugués, faz uma escolha de cento e vinte cinco pe¢as com as quais organiza,

uma exposicao em Macau, em 1915, elaborando um catdlogo com cem entradas.
Uma segunda doacao, composta por sessenta pegas das quais doze sao albuns
de pintura, é feita directamente ao Museu de Coimbra,

sua terra natal, por

documento datado de 1926, ano da morte do Poeta, que nessa altura decide que
as duas doacées devem ser reunidas no Museu Nacional de Machado de Castro.
Pela documentac4o existente no arquivo do Museu, sabemos também, que a
primeira doacao deu entrada no Museu a 22 de Junho de 1928, embora com trés

pecas a menos. A segunda doacao teve um percurso mais complicado. Embarcada
no Cruzador Republica em 1926, este para em Goa regressando a Macau em

1928 ‘onde os caixotes sio novamente desembarcados. Finalmente chegam a
Lisboa a bordo do navio Pero de Alenquer em Junho de 1928. Entretanto o
Comissariado Geral da Exposi¢ao de Sevilha propée, e apds varias e complicadas

diligéncias e empenhos, obtém do Director do Museu 0 seu empréstimo para 0
Pavilhao de Macau na citada Exposicéo, onde a sua apresenta¢ao foi um éxito.
Regressa a Lisboa em 1930, mas, s6 em Outubro de 1932 os caixotes chegam a
Coimbra. Pelo auto de abertura dos mesmos verifica-se a falta de seis pegas.

Lee)

Deste grande conjunto de obras de arte destacaria o nticleo de pintura e
caligrafia, os bronzes e metais cloisonnés, os jades, as pecas de indumentaria, a
tacga de rinoceronte e as porcelanas:
O pintor chinés pinta, apenas, o que sente no seu coracdo e 0 que retém a sua
mente, e nao 6 que, na realidade, esta diante dos seus olhos. Pintar na China, nao

€ mais do que “escrever” um conceito, ou seja, expressar com tracos e rasgos
caligrdficos um conceito largamente meditado. E esse conceito, para ser arte, tem
que ser expresso de modo ritmado e belo. E a maneira mais bela de expressar
ritmo e beleza, é através da poesia. Daf que se classifique a pintura como “mushing-shi”, ou seja, “poesia sem expressdo oral”.
1/5. - pintura
6. - jarro cloisonné
7. - jades
8. - sapo
9. - taca rinoceronte

10. - porcelana - prato
11. - porcelana - pote medicamentos

12./13. - bronzes
14. - poleiro
15./16. - indumentaria
17.- Tame
18. - Kum Ian

A representa¢ao da China no Museu no se limita as obras de arte doadas por

Camilo

Pessanha.

Do

restante acervo, algumas pecas vieram de conventos

extintos, outras foram aquisicdes do Museu, e as restantes sao também doagées,

de Dr. Joao Jardim de Vilhena, Carlos Lopes de Quadro, da familia Kennedy

Falcao, de Maria Henriqueta Costa Campos e especialmente do Presidente da
Republica Dr. Manuel Teixeira Gomes.
19. - placa de lumindria - convento
20. - peanha de marfim - aquisicao
21. - leque - Dr. Vilhena
22. - porcelana - Carlos Lopes de Quadro
23./24. - leque varetas de filigrana, mesa - Alfredo Kennedy Falcao
25. - saia feminina (noiva) - Henriqueta Costa Campos
Quanto ao conjunto de pegas oferecidas por Teixeira Gomes o seu ntimero

soma praticamente um milhar.

Em

Setembro de 1937, j4 voluntariamente exilado em Bougie, Argélia, por

intermédio do seu representante
oferta de uma coleccao de 67
Novembro do mesmo ano. Um
intermédio mais uma vez do Dr.

em Portugal, Dr. Viana de Carvalho, propde a
netsuke, que dao entrada no Museu a 20 de
pouco mais tarde, em Novembro de 1940, por
Viana de Carvalho, faz uma segunda doacao. E

é assim, que a 7 de Janeiro de 1941, chegam ao Museu 640 frascos de tape; 117,

inté e 161 tsuba.
Talvez pelo seu ntimero a mais falada
O uso do tabaco, trazido da América
€ atestado por viajantes e estudiosos, a
1500. Entre essa data e 1564, 0 uso do
Brasil, no México,

no Canada

destas colecgdes é a dos frascos de rapé.
pelas tripulagdes de Cristévao Colombo
comecar por Pedro Alvares Cabral em
tabaco fumado, est4 documentado no

e na Califérnia.

No

entanto,

sé na década de

1560/70 0 seu conhecimento se espalha entre os estudiosos europeus. Nesta
altura o tinico pais fora da América em que o tabaco é cultivado é Portugal,
provavelmente a partir de sementes trazidas, por volta de 1548, por Luis de Géis.

E foi Damiao de Géis que m 1560, mostrou as plantas do tabaco ao embaixador
francés em Lisboa, Jean Nicot, que as levou para a corte de Catarina de Médicis.
E de Portugal,

entre

1565

e 1571,

foi introduzido

também

em

Espanha.

As

publicagées cientificas traduzidas em latim e italiano espalham-se por toda a
Europa.

Nos primeiros tempos é usado como medicamento, mas, também desde logo
aparecem os seus detractores

que o consideram

um

narcético perigoso. No

principio do séc. XVII, deixa de ser um remédio e passa a ser uma necessidade,
uma obssessao. Deixa de ser unicamente fumado para ser tomado pelo nariz em
forma de rapé.
Habitualmente contido em caixas de pequenas dimensoes mas também em
frascos, para ser transportado nos bolsos da indumentéria europeia, é igualmente
usado em boides colocados em cima de mesas.
E, 4 volta do rapé e da forma de o tomar, de 0 oferecer a um convidado ou a

um amigo, das ocasides em que é de bom tom tomar uma pitada, nascem e
constroiem-se ritos, cerimoniais, e, modas.

Quando os portugueses chegam ao Extremo Oriente na segunda metade do
séc. XVI, 0 uso do tabaco em forma de rapé chega também. A novidade espalhase rapidamente entre as altas classes, e, tanto nas pequenas cortes mandarinais
como na corte imperial. Dos varios recipientes que eram usados vulgariza-se o
frasco para rapé, possivelmente por melhor se adaptar a ser transportado na

Manga ou a ser suspenso, tal como os chineses faziam com as caixas para
temédios, j4 que a sua indumentdria nao tem bolsos. A grande intervengao
introduzida por estes é a pazinha fixa na rolha, que permite o acesso facil ao rapé,

Muitas vezes aromatizado com esséncias.

Utilizando

o jade,

a porcelana,

as lacas, os metais,

o marfim,

o cristal, 0

Ambar, decorando-os com aplicagdes ou pintando-os por dentro ou por fora,
fizeram maravilhosas obras de arte. Sendo de diferentes regides da China este
conjunto, integra pegas das doacées Pessanha e Teixeira Gomes.
26./27./28./29. - dez frascos - C. Pessanha
30./31./32. - grupos de frascos - T. Gomes - pedras
33./34./35. - grupos de frascos - T. Gomes - metais
36./a/49. - grupos de frascos - T. Gomes - esmaltes sobre porcelana
50. - grupo de frascos - T. Gomes - materiais organicos
51./a/55. - grupos de frascos - T. Gomes - vidros

O Japao, ou Nipon que significa “o lado em que nasce o sol”, 0 Dai-Nipon
imperial, a “terra sagrada” de Wenceslau de Morais, est4 também bem
representado nas colecgdes do Museu Nacional de Machado de Castro.
Se quando falamos da China nao podemos deixar de referir a contribuicdo
de Camilo Pessanha, quando se trata do Japao 0 nosso nticleo fundamental é a
doacao de Teixeira Gomes.
Se Pessanha contribui com um par de boides de esmalte, uma escultura em
marfim representando um pescador, e uma jarra com incrustag6es de prata, e se
uma estante de missal nambam com o emblema dos jesuitas, documenta 0
periodo aureo da missionag4o portuguesa, outras doagées e aquisicoes do Museu

mostram o tipo de pecas que o Ocidente importou do Oriente.
No caso de Teixeira Gomes, no entanto, as pecas que doou ao Museu ligam-se intimamente

4 maneira de ser e de viver japonesas.

Curiosamente,

embora

tenha sido um homem muito viajado nunca esteve no Extremo Oriente.
Despertada a sua paixao pelo coleccionismo, sistemativamente retine pegas que
abrangem todas as areas das artes decorativas. A sua cultura e fortuna pessoal
possibilitam-lhe formar uma colec¢4o valiosissima. Tendo chefiado a Lega¢ao
Portuguesa em Londres, mais tarde tendo sido nomeado Ministro de Portugal em
Inglaterra, e feito parte da delegacao Portuguesa & Conferéncia de Paz de
Versalhes, aproveita essas deslocag6es para comprar em leildes, antiqudrios, ¢ a
coleccionadores bem conhecidos. Anota cuidadosamente as compras que faz, 0s
precos, as colecgées de onde provém. Anota também as pegas que oferece € 0s
amigos a quem as da. Infelizmente a sua coleccao foi completamente dispersada.
Sera que é a ela que se refere Jaime do Inso no “Diario de Noticias” em 1932,
quando se lamenta da dispersao e safda para 0 esrangeiro e uma grande colec¢4o
portuguesa?

Serd um caso a averiguar.

Conforme se lé na carta, que atrds citei, do Dr. Viana de Carvalho, a razao

porque Teixeira Gomes oferece os frascos de rapé, os netsuke, os inré, e as tsuba

ao Museu € 0 ter conhecimento da existéncia neste, da colecgao de pegas origjnais

de Pessanha.
Teixeira Gomes tinha uma especial predilecao pelas pegas de pequenas
dimens6es, que cabem na palma da mao. E é este o caso das pegas oferecidas ao
Museu de Coimbra.
O Netsuke é 0 remate de um sagemono, isto é, trata-se de uma escultura que
serve para suspender um objecto, seja ele uma caixa de rapé ou de remédios,
chaves, bolsa para dinheiro, o cachimbo ou o leque, do obi, pega da
indumentaria japonea, espécie de faixa que aperta o kimono. Se a sua fungao ¢
essencialmente

utilitdria,

a sua

execugéo

como

peca

miniatural

atinge

uma

enorme qualidade. A coleccao do Museu compée-se de 87 netsuke, dos quais 67
sio pecas soltas representando quase todos mdscaras do teatro N6 e Kabuki. Os
outros fazem parte dos inré, e entre eles séo de destacar os que representam
figuras humanas.
Os Inré séo pequenas caixas formadas por tabuleiros, de um a cinco, que
encaixam uns nos outros. Um fio normalmente de seda corre na extremidade de
cada tabuleiro, e as duas pontas passam através de uma pega corrediga 0 ojime o

que permite abrir ou manter fechado inrd. Sao, na sua quase totalidade de laca
mas representando diferentes tecnicas de lacagem. Na colecgao do Museu ha trés,
que sao formados nao por tabuleiros, mas por gavetinhas.
56. - netsuke
57. - netsuke
58. - netsuke
59./a/63. - inr6é - laca sobre madeira
64. - inr6 - materiais diversos
65 - inrdé - com gavetas

De todas as coleccdes do Museu, a mais “japonesa” é a das tsuba. Ao longo de
toda a histéria do Japao a classe dos Samurai,

os guerreiros, desempenha

uma

accio fundamental. A sua arma emblematica é a espada, de que a tsuba ou
guarda-mao é um dos elementos mais importantes. Se a vida do Samurai € a
espada, a tsuba é a parte desta que mais perto esta do seu cora¢ao. Tendo como
funcao principal o equilibrio da espada, servindo para proteger a mao, a tsuba
teve também um significado simbélico-religioso, designadamente até ao inicio

do Perfodo Edo. Quando apés a Restauracao Meiji em 1868, o Imperador aboliu
a classe dos Samurai em 1877, proibindo a dois milhdes de guerreiros o uso do

daisho, isto é, das suas espadas, alguns mestres tentaram nao deixar morrer a arte
do trabalho do metal principalmente do ferro e do shakudo.

183

A colecgéo do Museu integra 161
representando diversas escolas e técnicas.

tsuba

de

diferentes

Periodos

66. - tsuba - bushi
67. - tsuba - lendas chinesas

69. - tsuba - decoracdo em aberto
70. - tsuba - negativo/positivo
71. - tsuba - animais
72./73. - tsuba - embutidos

74. - tsuba - ova de peixe
Para terminar, gostaria de voltar a Wenceslau de Morais, Portugaru- San que
tao bem compreendeu o Pais que adoptou, citando uma passagem, ainda hoje
plena de actualidade, de uma carta dirigida a Jaime do Inso e datada de
Tokushima de 6 e Janeiro de 1914:

“... quem busca a companhia no recolhimento dos livros, da alma e das
tradig6es, hade um dia rasgar todas as dificuldades e mostrar alguma coisa de
superior e de cativante; creia no futuro”.

SLIDES

1.
2.
3.
Tang
4.
Tang

- pintura
- pintura
- pintura
Bai Hu
- pintura
Bai Hu

- Imperador Cheng Ho - (1111-118) - Song do Norte
- Dama e sua aia - Cao Xi, reinado de TunKong (988-990)
- Figura budista - Tang Yan, reinado de Zhengde, dinastia Ming
- Figura budista - Tang Yan, reinado de Zhengde, dinastia Ming

4. - pintura - Paisagem - Yen Wan Kuei, no 2.° ano do reinado de Chun Hua

(991)
5. - pintura - Rolo
5A - pintura -Wang Hsi Chih (321-379) - Jin Orientais

5B - pintura -Chao Meng Fu (1254-1322) - Yuan
5C - pintura -Weng Cheng Ming 1520/50
5D - pintura - Wu Ting Jin - 1573
5E - pintura - encaderna¢ao
6. - jarro cloisonné - marcas de reinado Qianlong
6A - jarro cloisonné - marcas de reinado Qianlong
7. - jades - Qing
8. - sapo - Qing
9. - taga rinoceronte

e

9A - taca rinoceronte
OB - taca rinoceronte

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

-

porcelana e prata - pote medicamentos, reinado de Qianlong
porcelana e prata - Jiajing, dinastia Ming
perfumador bronze e ouro - Ming
vaso bronze champlevé - Qing
poleiro - séc. XVIII. Caracteres - Porta do Dragao/Bom aniversario
seaia masculina de corte, de inverno
sapatos femininos - Qing
Tamé - Qianlong

18. - Kum Ian - Ming

19. - placa de luminéria - Mosteiro de Sta. Clara?
20. - peanha de marfim- aquisi¢ao - Qing
20A - peanha de marfim- aquisicao - Qing
21. - leque - Dr. Joao Jardim de Vilhena

21A - leque - Xangai
22. - prato - Carlos Lopes de Quadro - séc. XVIII
23. - leque filigrana - Alfredo Kennedy Falcao - Qing
23A - leque filigrana - Alfredo Kennedy Falcao - Qing
24. - Mesa filigrana - Alfredo Kennedy Falcao - séc. XVII
24A. - Mesa filigrana - Alfredo Kennedy Falcao - séc. XVII
25. - saia de noiva - Henriqueta Costa Campos

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

-

frascos
frascos
frascos
frascos
frascos
frascos
frascos

-

pedras duras e brandas - CP
laca - CP
porcelana - CP
vidro - CP
jades - TG
pedras brandas
quartzo

33. - frascos - metal com inscrustag6es

34.
35.
36
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

- frascos - laca sobre metal
- frascos - esmaltes sobre metal
e 49. - frascos - esmaltes sobre porcelana
- frascos - materiais organicos - marfim
- frascos - vidros
- frascos - vidros
- frascos - vidros
- frascos - vidros
- frascos - vidros
- netsuke
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57. - netsuke

58. - netsuke
59. - 11 - madeira e laca/laca sobre madeira
60. - 12 - madeira lacada e netsuke de marfim, ojime de prata
- madeira lacada com incrustrag6es de madrepérola
61.-13 - madeira lacada
- madeira lacada e incrustrag-es de madrepérola
62-14 - madeira lacada - baixo relevo samurai
- madeira lacada - cenas de campo
63-15 - madeira lacada - figura deitada
63.-16 - O mesmo aberto - interiores lacados a preto e decoragao a ouro
64.-17 - bambu com aplicagoes de laca e metal
- porcelana azul e branca - Perfodo Edo
- madeira - cigarra
- esmaltes sobre prata
65.-18 - bambu - com gavetas
- madeira, madrepérola, laca, marfim e bambu - com gavetas
- madeira, laca, prata e bambu - com gavetas
66. - TS1 - bushi
- elmo
- duas selas
67-2 1S2

kin

- dois pares de kurikara
68. - TS3 - lendas chinesas
69. - TS4 - decoracao floral em aberto
70. - TS5 - em negativo
- eM positivo

71. - TS6 - ra
- dois bufalos de 4gua
- em forma de pomba
72. - TS7 - diferentes tipos de incrustrag6es e embutidos
73. - TS8 - bronze com embutidos
- shakudo com embutidos
- ferro com embutidos
74. - TS9 - “fish-roe” com relevo em ouro e prata
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NOTAS SOBRE O JAPONISMO
MARIA LUISA VEIGA DA SILVA PEREIRA
Conservadora do Museu Nacional de Arqueologia

I - INTRODUCAO
Como é¢ sabido 0 Oriente, no decorrer dos ultimos 5 séculos, tem constituido

uma profunda e quase inesgotavel fonte de inspiragao artistica para 0 Ocidente
Europeu, fruto de uma feliz conjuntura histérica, que permitindo um encontro
e confronto

de

culturas,

protagonizado

por

portugueses

criou

uma

nova

mundividéncia.
A descoberta do chamado Oriente longinquo no séc.XVI pelas armadas
portuguesas, veio trazer 4 Europa que durante muitos séculos se fechou sobre si

mesma, preocupada com equilibrios internos e indefinigao de fronteiras, guerras,
pestes, crises religiosas, agravando ainda mais o seu isolamento a partir do séc.XV
com o encerramento abrupto da fronteira mediterranea oriental, verificada apés
a tomada de Constantinopla pelos Turcos em 1459, uma abertura e uma
“revolugao” pacifica no gosto e nos costumes. Permitiu um alargamento de
estéticas, tematicas e matérias primas que se reflectiram na cria¢ao de ambiéncias
e definiram novos conceitos de decorativismo e arranjo de espagos interiores,
restritos, é certo, por largo tempo a

elites.

Em Portugal e analisando este fendmeno de forma rapida verificamos que 0
contacto com o Oriente produziu varias e poderosas influéncias traduzidas no
léxico, tal como a implantagao de vocdbulos que se introduziram definitivamente

na lingua portuguesa, nos costumes do quotidiano, alargando por exemplo
padrées alimentares. Foi no entanto mais profunda e duradoura no plano
estético, sentida ao longo de varios séculos no vasto campo

artistico, de inicio

com maior incidéncia e significado nas chamadas artes decorativas, |
permanecendo as artes maiores, especialmente a arquitectura e a pintura fidis a

forte corrente centro-europeia.
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A maior originalidade da arte portuguesa em geral, e na decorativa em
particular, decorrer4 pois dessa curiosa adaptacao de formas, simbologias, cores,
técnicas e matérias-primas e da sua conjugacao e simbiose em padrdes europeus
que durante mais de trés séculos se reflectiu na produ¢ao artistica nacional.
Alguns exemplos se poderao apontar.
A “chinoiserie” atingiu 0 seu auge no séc. XVIII. Os beirais dos telhados e
aguas furtadas pombalinas recordarao para sempre os pagodes chineses. As lacas
tao bem aplicadas no mobilidrio joanino produziram o deslumbramento
cromatico do médvel chinés no sdlido médvel portugués que se enobrecia e
valorizava com o aproveitamento dos veios da madeira, para nao falar da
ceramica e nos tecidos, que estabeleceram um didlogo permanente, e
alimentaram um importantissimo fluxo comercial entre o Oriente e Portugal,

mais tarde extensivo a parte da Europa, exceptuando o caso da seda que ja era
trazida para a Europa constituindo a rota da seda no tempo do Império Romano.
Mas nao vimos aqui tratar destes temas profundamente estudados e reestruturados por um grande ntimero de investigadores portugueses e também
estrangeiros. Apenas foram aflorados de forma a permitir um enquadramento
histérico e cronoldégico a uma tentativa de abordagem de uma tematica estética
extremo-oriental - o Japonismo e os seus reflexos em Portugal.
Sem pretensdes de fazer histéria ou critica de Arte, mas servindo-nos da
aprendizagem, da experiéncia e da metodologia da nossa formacdo histérica e
correlativa profissao, aproveitamos esta circunstancia para tentar mostrar os
reflexos em Portugal da influéncia artistica do Japao verificada na Europa a partir
de meados do séc. XIX, movimento ou moda designado por Japonismo.
Alinhavamos assim umas breves notas para o entendimento do Japonismo,
que ilustram a continuidade de uma influéncia estética do Oriente sobre a
Europa Ocidental quando por exemplo no séc. XIX dao sinais de gastos ¢
esgotados os padroes estéticos classicos de inspiragao greco-romana,

e a Arte

europeia de uma forma geral sem fonte de rejuvenescimento, resvala para um
barroquismo

decorativista

sem

significado,

em

prejuizo

das

formas

puras

resultantes da conceptualizacao e funcao do objecto ou do espaco.
II -O JAPONISMO - MEMORIAS

DE UMA EXPOSICAO

O contacto mais directo que tivemos com 0 japonismo foi o resultado de uma
missao oficial que realiz4mos ao Japao em 1988 enquanto estive como consetvadora destacada no Museu Nacional de Arte ContemporAnea, e que consistiu

no acompanhamento técnico a Téquio de uma obra de arte portuguesa que se
integrava na temdtica Japonista. Tivemos assim a oportunidade de visitar na
altura do seu encerramento a exposi¢ao internacional “Le Japonisme”.

Preparava-se activamente desde

1983, com

meticuloso cuidado e profundo

rigor de investigacao essa grande exposi¢4o que iriaem Maio de 1988 deslumbrar
Paris no Musée du Grand Palais. 115 entidades (museus, coleccionadores, firmas)

de 15 paises emprestaram cerca de 420 pegas. S6 a Franga, onde a investigacao
do Japonismo remontava aos anos sessenta, foi tema de uma tese apresentada em
1964 4 LEcole du Louvre, bem como de uma exposigio no Museu d’Orsay,
cedeu pegas de 55 museus.
O Estado Portugués é também solicitado a fazer-se representar com o
curiosissimo quadro a dleo “Retrato de Abel Botelho” da autoria do pintor
naturalista Anténio Ramalho (1854-1917), que em 1889 retrata o jornalista
escritor e critico de arte e um dos fundadores do Grémio Artistico, vestido a
japonesa e envolvido por uma ambiéncia oriental onde nao falta a emblematica
estampa japonesa.
Por desajustamentos de prazos, esta obra que os olhos argutos dos peritos da

Reunion des Musées de France e da Japan Foundation, esta a entidade promotora
da Exposicao,

tinham

descoberto

na visita 4 exposigao

“Art Portuguais

du

XIXéme” patenteada no fronteiro Musée du Petit Palais em 1987, nao foi a
tempo de integrar a exposicao inaugurada em Paris, sé sendo possfvel inclui-la na
teposicao do Japonismo, que contituiu uma apoteose na patria de origem ou

espiritual — oJapao — na cidade de Téquio, no Museu Nacional de Arte
Ocidental, depois de ao longo de varios meses ter sido vista por milhares de
europeus.
Le Japonisme ou simplesmente Japonism como publicitaram a exposi¢4o
enormes cartazes de rua, de uma beleza e de éptima qualidade grafica, e de que
trouxemos 2 exemplares para o nosso pais, foi uma mostra de pintura, desenho,
artes decorativas e graficas de factura japonesa e japonizante, sobressaindo entre
esta ultima categoria de pecas as obras primas da pintura ocidental especialmente
da escola impressionista e post-impressionista, que sao talvez o melhor exemplo
da profunda modificagio estética sofrida na pintura ocidental no contacto com a
arte japonesa.

Relativamente a esta ultima sentia-se um deslumbramento e uma surpresa.
Quer ao nivel do desenho

realista e por vezes impressionista,

servido por um

tigoroso contorno, de cores primédrias vivas ou secundarias e suaves, quer pela
observancia de uma tematica do mais puro naturalismo, patente na reprodugao
de lagos e superficies aquaticas e suas plantas tratadas como seres vivos, de
fecorréncia permanente a uma fauna quer seja aquatica, constituida por

Ctustéceos, moluscos peixes, quer terrestre onde o universo dos insectos e aves
deslumbram, bem como a profusao de frutos e flores numa espécie de hino ao
teino animal e vegetal e que sao utilizadas como valores formais em si e como

referencias

cromaticas

bem

observadas
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e sentidas.

Nao

podiamos

ficar

indiferentes ao espectéculo que se nos deparava de beleza formal, cor, luz
desenvolvida ao mesmo tempo com grande sobriedade e suavidade.
As mesmas caracteristicas se notaram noutras espécies de objectos, quer se
tratassem de pequenos

e delicados méveis, estantes, mesas,

cadeiras, biombos,

faiancas e porcelanas, vidros, estampas, desenhos para téxteis e leques, maquetes
de arquitectura, capas de livros, jdias, objectos de adorno, caixas utilizadas para
diversos fins, 0 “leitmotiv” ¢ sempre o mesmo: é a mais pura expressao de
naturalismo que assume uma transcendéncia filosdfica e cultural, servida por
uma imaginacao versatil e diversificada.
Observémos ainda como a estampa, mais acessfvel as classes populares do que
a pintura, exerceu uma importante funcao social: para além da ja referida
produgao cientifica de flores e plantas, animais e paisagens terretres ou marinhas,
minuciosamente analisadas até ao pormenor do remoinho de uma onda,
transmitiu as mais variadas cenas de um quotidiano alegre ou tranquilo, umas
plenas de realismo, outras de caricatura, e divulgou retratos em séries ou isolados,
de figuras como actores teatrais e geishas, entre outros.
As matérias primas sao igualmente naturalistas. O artista japonés, de que sao
conhecidas varias escolas especializadas em diversos temas, lanca mao de cascas
de ovos e madre-pérola que por exemplo podem fabricar uma caixa hoje pertenca
do Museu Britanico. E também frequente a ornamentacdo de Albuns com baixos
relevos de pdssaros e ramos de Arvore esculpidos em conchas de bivalves.
Ainda e sempre naturalista é o especial tratamento da flora aquatica, a
ondulacao dos nenufares em lagos, a prépria paleta dos artistas quando copia a
tonalidade exacta dos seres vivos invertebrados como os crustdceos ou as plantas.
O meio aquatico, a fauna e a flora com especial destaque para os crust4ceos,
peixes, passaros, borboletas, gafanhotos e outros insectos, nenufares e variadas
plantas convertem-se em elementos artisticos de recorréncia formal ou
decorativa, neste caso aplicada aos mais variados objectos ou pegas de grande
funcionalidade - a arte ou artesania nipénica nao é futil ou inutil, cada peca tem

uma fung¢4o - e torna-se definidora de uma linha, de um traco, de um movimento
que em composig6es mais sintéticas ou estilizadas vimos afinal surgir na chamada
Arte Nova europeia, abrangendo desde os elementos arquitecténicos até aos
graficos. A propria grafia ocidental no fim do século passado e anos entrados do
séc. XX copia arquétipos florais estilizados revelando muitas vezes, sem
consciéncia disso enraizadas marcas japonizantes.
Esta

exposig¢ao

que

motivou

uma

vasta

investigacao

e movimentou

larguissimos meios técnicos, financeiros e humanos teve um programa, como ja
foi salientado, seguiu um método e obviamente pretendia uma conclusao de
ordem histérica que de resto é explicitamente expressa no prefcio da versao
japonesa do catdlogo: provar como a arte japonesa divulgada no Ocidente a partir
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Anténio Ramalho
Retrato de Abel Botelho

Van Gogh
Retrato do Pére Tanguy
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de gravuras de extraordinaria beleza artistica, fomentou ou estd na origem da arte

moderna europeia com efeitos precocemente sentidos, na pintura e mais tardios

nas artes decorativas e na Arquitectura. De facto, estas estampas chegam 4 Europa
no fim do periodo ou era Edo (1615-1868), apés a abertura em 1853 dos portos
japoneses a poténcias estrangeiras. Cedo foram conhecidas e admiradas pelos
impressionistas pela “sua composi¢éo dinamica, reprodugio de figuras humanas
e instantaneos do dia-a-dia, e aplicagao plana da cor que produzia a sensacio de
volume e profundidade”, (Noda, 1994). Especialmente bem acolhida em Franca,
a arte japonesa foi assimilada como vanguardismo parisiense, e rapidamente se
difundiu por outros paises europeus.
E se dtividas subsistissem, as palavras do prefacio do catilogo que passamos a
transcrever sao suficientemente eloquentes a este respeito: “os objectos de arte japonesa
que chegaram 4 Europa na 2* metade do séc. XIX, trazidos através das mais variadas
vias

de

comunicacgao,

exerceram

uma

influéncia

determinante

sobre

o

desenvolvimento e modificacao da arte ocidental. E isto nao é somente verdadeiro para

a arte impressionista e post-impressionista, Manet e os seus sucessores como se torna

evidente aprenderam muito com a arte da estampa, mas verifica-se em dominios tao
variados como a gravura, a escultura, as artes aplicadas, a arquitectura e a fotografia’.
O Japonismo € aqui classificado como um fendmeno maior, sem precedentes na
histéria dos contactos ou permutas artisticas.

Ill -

O RETRATO DE ABEL BOTELHO E OS REFLEXOS DO
JAPONISMO EM PORTUGAL

O quadro de Ramalho pintado em 1889”, nao partilha da “modernidade”
conceptual e formal das telas impressionistas veiculada pelo Japonismo(Fig. 1).
Parece nao existir qualquer relacdo ou ponto de encontro entre a obra portuguesa €
as impressionistas € post-impressionistas, quer ao nivel formal, isto é do desenho e
da explosdo das cores japonesas. Assim contrasta e muito evidentemente com as
obras de Claude Monet da mesma data de tematica aquatica e nao maritima
“Embarque” (1887) “Les Rochers de Belle Ille” (1886), “Le Bassin aux nymphéas
Harmonie vert” (1899) que recria um jardim japonés com uma ponte sobre um
lago. Afasta-se igualmente das obras que retratam cenas do quotidiano “Femme
s epogeant le dos” de Manet (1888-1897), de Camille Pissarro “La petit bonne de

Campagne” e “Cuillete des Pommes” onde dominam de forma inconvencional a
exuberancia nuns dos vermelhos,

e noutros dos laranjas, inconfundivel marca de

origem. Ainda se afasta mais das obras de Van Gogh, talvez o mais Japonista dos
pintores

representado

com

o modernissimo

retrato

expressionista

do

“Pere

Tanguy” (Fig. 2), enquadrado por estampas japonesas ou com a tela “Chambre de
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eer
es oa

Van Gogh a Arles” datada do mesmo ano de 1889, ou das composigées verticais de
Pierre Bonnard “Le Corsage au Carraux de Mme Claude Terrase” (1892) onde nao
falta o gato, ou da “demoisselle au Lapin” de 1891, que mais se assemelha a um
cartaz de Arte Nova.
Por esta ordem de ideias 0 quadro de Ramalho foi temdticamente arrumado
na Exposigao na sec¢ao da pintura de costumes e curiosidades japonesas, ao lado
de obras de valor histérico, como

a “Toillette Japonaise”

(1873) de Fermin

Girard, ou “Le Magazin Japonais” do pintor alemao A. Menzel datada de 1885,
sector onde afinal também destoava.
O retrato de Abel Botelho apesar de nao assumir a “modernidade” da pintura
impressionista nao deixa de ser um bom retrato de superior qualidade pictérica, e
constitui um documento histérico de primeira ordem que evoca com realismo e
exuberancia mediterranica 0 gosto japonizante possivel em Portugal. E bastante
compardvel na intengo a tela de Manet de 1868 “Portrait de Emile Zola” em que o
escritor com outra sobriedade se apresenta também rodeado de estampas japonesas.
Abel Botelho € representado aparatosamente trajado com um quimono de
fartas mangas. No entanto, para além das curiosidades japonesas simbolizadas
pelo biombo pintado com aves, ramos e flores, de indumentaria e da estampa de

uma figura feminina japonesa, 0 quadro pode ser entendido como timido
manifesto. Com alguma subtileza o artista introduz um nota de modernidade.
Aqui e ali umas manchas vermelhas salpicam a composicio: é a aplicacao discreta
do vermelho 4 lombada de um dos livros onde apoia a mo, a cinta vermelha da
geisha (?) e a veste da figura masculina que emerge de um vaso chinés, e algumas
das flores que ornamentam o biombo. Recordemos que Ramalho tinha estado
em Paris como bolseiro de onde havia regressado em 1882.
**

Entretanto e posteriormente a visita do “Japonismo”, a curiosidade levou-nos
a procurar outros vestigios desta infléncia na arte portuguesa dos fins do séc.XIX.

A abordagem

rdpida e sumdria desta problemdtica nao permite afirmacées

definitivas nem categéricas, mas tao sé a abertura de promissoras pistas.

Atervemo-nos

contudo

a sugerir que a obra de Rafael Bordalo

Pinheiro

(1895-1905) genial artista de obra polifacetada e invulgar no panorama artistico
Nacional reflita uma assimilagao dos valores conceptuais do Japonismo,
especialmente evidente no desenho humoristico e de caricatura de contornos

bem pronunciados e de forte cromatismo frequentemente vermelho.
Que o Japonismo perturbou este artista parece que nao restam duividas. Num
desenho a lapis sem data”, pertenca do MNAC,

faz a parédia ao movimento,

autoretratando-se e retratando a mulher Elvira, vestidos com roupas japonesas. A
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legenda vertical dos respectivos nomes imita caracteres japoneses.
Quanto a produgao ceramica, iniciada em 1884 a aproximagao ainda parece mais
significativa. A aplicacdo profusa de produtos horticolas, frutos, peixes, crustdceos,
etc. em pratos e outras pecas recordam produgées japonesas ou japonizantes.

Duas

invulgares placas rectangulares em

faianca francesa”,

em formato

vertical de estampa, existentes no Museu Bordalo Pinheiro, desenhadas em 1883

por Rafael e pintadas por sua irma M*. Augusta também nos chamaram a
aten¢ao. Numa delas Rafael autocaricatura-se, apresentando-se vestido a chinesa
e a brincar com um balao e um gato. A composicdo é rematada por uma

paisagem japonesa, e o nome do artista imita caracteres Japoneses. A outra placa

com idénticos caracteres representa a caricatura do Zé Povinho empunhando
uma sombrinha onde se Ié a palavra Liberdade e por cima dois alegéricos
Papagaios de papel esvoacam...

Pelas caracteristicas formais e pela recorréncia a certos motivos como o gato,

a grafia orientalizante apesar do hibridismo da indumentiria, estas duas pegas
parecem igualmente filiar-se na mesma corrente, que ao mesmo tempo é
caricaturada bem ao estilo de Rafael no que contém de moda corriqueira e
banalizada. Mas porque caricaturard este artista o Japonismo, cujos valores
essenciais parece ter tao inteligentemente entendido e assimilado? Em nosso
entender a parédia visa atingir a mediocridade de mentalidades portuguesas que
em todos os tempos vestem o “figurino” do progresso sem qualquer
entendimento das ideias subjacentes.
Uma investigacao aprofundada deste tema, estamos crentes, i4 “desenterrar”
muito material que permitiré escrever mais um cap{tulo da histéria de arte na
viragem do séc. XIX - A Influéncia dos padrées estéticos do Extremo Oriente na
Arte Portuguesa.
N.A.: O texto da presente comunicagio, um ensaio sobre 0 Japonismo, bem

como a seleccéo da documentagao que o ilustra, foi realizado pela autora no
decorrer de 1988 enquanto exerceu a gestdo interina do Museu Nacional de Arte
Contemporanea de Lisboa (Maio de 1988-Abil 1989), por ordem do entao
IPPC. Por falta de oportunidade nao foi entao publicado. A transparéncia da
pintura “Retrato de Abel Botelho” que se reproduz neste trabalo foi gentilmente
oferecida 4 autora em Téquio pela Japan Foundation. A reproducao do retrato
de “Pére Tanguy” foi realizada a partir de um pequeno cartaz oferecido A autora
pelo conservador chefe do Museu de Arte Ocidental de Téquio.

NOTAS
(1) Nao obstante 0 revestimento de pintura ser praticado desde os.dois séculos precedentes.
(2) Oleo sobre tela, 60x45cm. Assinado, datado 4 esquerda a meia altura: A. Ramalho 1889
Lisboa, M.N.A.C. Inv. n.° 1484
Exp. 1981, Lisboa. Salao do Grémio Artistico 1987, Paris. Exposicao “Soleil et Ombres” n.° 221 do
Catalogo, Musée du Petit Palais 1988, Téquio, Exposigao “Japonime”, n.° 90 do Catdlogo, Museu
Nacional de Arte Ocidental.
(3) Auto-caricatura de Rafael e D. Elvira Bordalo Pinheiro.

Desenho a lapis sobre papel de Album, 22x13,3cm.
Nao assinado e nao datado.
M.N.A.C.
(4) Placa com a caricatura de Rafael Bordalo Pinheiro.

Faianga francesa. Decoragao policroma sobre
Assinado RBP a esquerda e a direita e datado
Desenho de Rafael Bordalo Pinheiro, pintura
Museu Rafael Bordalo Pinheiro.
Bib: Guia do Museu Rafael Bordalo Pinheiro.
(5) Placa com a caricatura o Zé Povinho.
Faianga francesa. Decoragao policroma sobre
Assinado RBP a esquerda e a direita e datado

fundo branco. 101x41cm.
MA 1883.
de Maria Augusta Bordalo Pinheiro.

fundo branco, 100x41cm.
MA 1883.

Desenho de Rafael Bordalo Pinheiro, pintura de Maria Augusta Bordalo Pinheiro.

Museu Rafael Bordalo Pinheiro.
Bib: Guia do Museu Rafael Bordalo Pinheiro.
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O TRAJE PORTUGUES

NOS BIOMBOS NAMBAN

MARIA MADALENA FARRAJOTA ATAIDE GARCIA
Conservadora do Museu Nacional do Traje

OS BIOMBOS

Os biombos sao pegas de mobilidrio japonés, concebidos para compartimentar um espaco interior das habitag6es, segundo as exigéncias do momento. A
par desta sua primeira fun¢ao, os biombos tinham simultaneamente um papel
decorativo na divisio onde eram colocados”.

Os temas que ao longo
acompanharam de um modo
sociedade japonesa privilegiou
A chegada dos portugueses

dos tempos foram escolhidos para os decorar,
geral 0 gosto e os movimentos artisticos que a
em cada momento do seu percurso artistico.
ao Japao em 1542-43, foi um acontecimento que

colheu de surpresa, espanto e curiosidade os seus habitantes, merecendo por isso

ser eleito como

um

dos

temas

decorativos

biombos.

a figurar sobre as folhas desses

O exemplar escolhido, para ilustrar 0 tema em anilise, faz parte de um par de

biombos datado 1600-1610, conhecendo-se mesmo 0 atelier onde foi produzido,
POis a peca ostenta o selo de Kano Neizen.
Conta-nos 0 pintor, com o seu pincel, o momento grande da chegada da Nau

do Trato, ou barco negro (Kurofuné) portugués, com a sua tripulacao, carregada
de preciosas mercadorias ao porto de Nagasaki®). Em terra, recém-

desembarcados, destaca-se_na frente do grupo de fidalgos, a figura do capitao-

mor rodeado por outros fidalgos e pagens secundado por criados e escravos, que

© resguardam do sol com o indespensdvel sombreiro® e o defendem com langas.
Estes atributos, armas e sombreiro, nao sé cumprem a sua fungao pratica, como
¢stao também imbuidos de grande simbologia, que desse modo reforgam e
enaltecem a autoridade da personagem que deles usufruf. Mais atras, um grupo
de teligiosos jesuftas, franciscanos e dominicanos sao seguidos por fidalgos,
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Biombo de Kano Neizen (1570)

Chegada da Nau do Trato. Col. M.N.A.A.

mercadores e escravos transportando ja ricas e exéticas mercadorias. Nestas
inclufam-se as sedas, animais raros e muito apreciados no Japio, tais como
camelos, cavalos da Pérsia, pavoes e feras enjauladas.
A recebé-los em terra, estao padres jesuitas, japoneses cristianizados e populacao
curiosa pela chegada do famoso barco negro.
Ao longe, alguns cristaos aproveitam a circunstdncia, para se recolherem na Igreja

e possivelmente dar gracas, pela chegada da nau vinda de terras tao longinquas a porto
seguro e amigo.
No convés do navio, ficaram outos mercadores, que tentamente seguiam a
azafama da descarga dos seus preciosos produtos, ocupando-se os escravos negros,
guajarates e malaios, do seu transporte para pequenos batéis.
Empoleirados nos mastros, nas gaveas e nas vergas da nau, os marinheiros procedem
a recolha das velas, 4 amarraca0 dos cabos e a outros trabalhos de bordo, dando um
espetaculo de verdadeira acrobacia aérea. O préprio pintor nao deixou de ser sensfvel a
estes instantes, fixando-os com realismo sobre a folha dourada do biombo.
A VIAGEM
A armada saia de Goa em Abril ou Maio, carregada de tecidos de algodao,

panos escarlates, chitas, para além de produtos europeus tais como os vidros,
teldgios de Flandres, vinho de Portugal, e outras mercadorias. Passava por Malaca

e chegava a Macau em Maio ou Junho. Aqui permanecia um ano, enquanto se

desenrolavam os contactos para o carregamento da seda, adquirida na feira que
se realizava em Cantao, durante os meses de Janeiro a Junho.

Durante este longo periodo, o capitao-mor desempenhava o papel de governador
interino de Macau, o que causava frequentes atritos com os vereadores do Senado da
Camara, anualmente eleitos e habituados a governarem eles préprios.
O Senado fez varias vezes 0 pedido 4 Coroa para que nomeasse um
governador que se encarregasse dos assuntos militares e de defesa, ocupando-se o
Senado do governo da colénia. Em 1623 é nomeado o primeiro governador,
ficando o Capitao-mor da viagem ao Japao, com autoridade exclusiva 4 nau e ao

controle do comércio portugués na Comunidade de Nagasaki®.
A nau depois de carregada, partia de Macau para o Japao, entre o fim de
Junho e o principio de Agosto, demorando neste percurso cerca de trinta dias, até
avisar o sul de Kyushu.
A viagem de regresso a Macau, fazia-se entre Novembro e Marco depois

de transacionada a seda chinesa, pela cobigada prata em barras existente no
Japao:

Outras

mercadorias

em

quantidades

muito

menos

significativas

eram igualmente embarcadas e entre elas contam-se intimeras pegas de laca
e biombos.
.

OS VIAJANTES
Para falarmos do traje das personagens representadas no biombos, convém
saber quem viajava a bordo do barco negro e desembarcava no_ porto,
provavalmente Nagasaki, no final do séc. XVI ou principio do séc. XVII.
Em primeiro lugar, encontramos o capitao-mor da Armada,
titulo concedido

pela Coroa ou em seu nome pelo vice-rei da India. De inicio este titulo
foi
atribuido como recompensa de servicos militares, sendo mais tarde dado como
presente, transaciondvel em Goa, pela oferta mais alta. Em 1635, 0 vice-rei
ordenou que a viagem doravante fosse organizada sob a direccao da Coroa e 0
capitao-mor designado, passaria a auferir de saldrio fixo e subsfdio.
O posto era muito proveitoso e procurado.

Diogo Couto estimou que o

capitao-mor fizesse cerca de 70.000 a 80.000 pardaus numa viagem™,
Além do capitao-mor, seguiam a bordo outros fidalgos interessados no
comércio que alias foi ao longo da nossa Histéria, uma actividade na qual a
nobreza portuguesa sempre se envolveu, como € 0 caso dos feitores. O feitor da
cidade de Macau era mesmo uma personagem de grande importancia no
comércio com 0 Japao, sobretudo depois da instituicdo da pancada, ou sistema

de venda por atacado, com preco fixo, pelo qual as sedas de Macau eram vendidas

em Nagasaki.
O feitor era o principal representante comercial do lado portugués e todas as
vendas efectuadas, mesmo pelos comerciantes individuais, tinham de ser
concretizadas por seu intermédio.
Seguiam também a bordo os mercadores portugueses que para o efeito
obtivessem licenga do Senado e do capitao-mor para embarcar. Sucedia que os
ricos comerciantes de Cantao, impedidos de entrar no Japao, entregavam aos

mercadores portugueses as suas mercadorias para estes as transacionarem.
Como seria natural, a tripulagao de origem europeia em numero reduzido,

juntavam-se

aos euroasidticos,

sobretudo

de Gujarate

e os escravos

negros,

mouros, malaios e chineses”, que ao longo de tao longo percurso iam
embarcando nas rotas locais.
O piloto-mor era sempre portugués, embora fosse assistido por pilotos
mestres arabes, gujarates, malaios e chineses.
Viajavam também em grande ntimero os padres jesustas, que para além da sua
missao evangelizadora e humanitdria, exerciam a actividade comercial como
vermos adiante.

use

e a sua

comitiv
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O Capitao

INDUMENTARIA MASCULINA
O traje nobre

Observando a indumentdria dos varios grupos sociais representadas
nos
biombos, distinguimos com nitidez a classe a que cada um pertencia,
pelo modo
pormenorizado ¢ exacto, com que foram pintados.
Devemos ter também presente, que a moda no traje quinhentista, tinha
os
seus padroes bem definidos e impostos para cada grupo social, nao havend
o lugar
para livre escolha individual.
Assim a leitura do traje tera como ponto de partida o grupo social
a que

pertencia 0 capitao-mor e seus pares, isto é, a nobreza.

No final do séc. XVI e inicio do século XVII, a moda masculina em Portugal
usada pela nobreza, caracterizava-se em primeiro lugar, pelos tons escuros
e

sdbrios dos tecidos ricos (veludos lisos ou lavrados e os brocados)
de origem

espanhola e italiana.
A linha seguida no vestudrio exigia pecas justas que moldassem o corpo
dando-lhe uma elegdncia por vezes enganadora. O mestre alfaiate talhava
o
tecido, aplicando com destreza a arte do corte na confecgao do gibao, pega
primordial na indumentédria masculina. As calcas que se prendiam na cintura
com atilhos ao gibao eram tufadas e largas descendo até aos joelhos. A perna
surgia entao bem desenhada, coberta com uma meia alta e Justa. O pé calgava
frequentemente um sapato sempre raso de pele maleavel ou tecido. Sobre o gibao
e as calcas aplicavam-se gales, debruns , conferindo deste modo ao conjunto um
aspecto austero e elegante.
Quanto a proveniéncia dos tecidos utilizados, 0 veludo é sem duvida de origem

europeia e nao de proveniéncia chinesa ou japonesa, como se poderia pensar.
Este

tecido era desconhecido no Japao até a chegada dos portugueses e a prépria palavra
japonesa birudo € sintomatica quando A sua origem. Houve no entanto, varias
tentativas sempre infrutfferas feitas pelos teceldes locais para descobrirem 0 seu segredo
de fabrico. S6 apés a expulsao do portugueses (1639) foi descoberto o processo.
O gibao

A pega fundamental na indumentdria nobre masculina é 0 gibao. Talhado em
tecido rico (veludo), justo ao corpo, era revestido no interior com pasta de
algodao, de modo a torné-lo mais rigido. Junto ao pescogo o decote era redondo
€ guarnecido com um cés pequeno entretelado com barbas de baleia que 0
mantinham sempre direito. Abotoava na frente com uma fila de botées, por vezes

de ouro.

Para melhor se cingir ao busto, o gibao era cortado na cintura, formando a
partir desta pequena aba talhada a vies, recortada ou nao.
As mangas, compridas e justas, eram confeccionadas 4 parte e unidas ao
pescogo com atilhos escondidos sob as alhetas, que guarneciam os ombros...As
nossas (man)gas sao estreitas e chegarao até ao colo da mao: as dos Japées, largas,
asi homens como molheres e bonzos, chegao-lhe até ao meo do braco”:
Toda a pega era decorada nas costuras, recortes das abas e alhetas com galées,
fitas e passamanaria que enriqueciam a figura masculina.
A capa
Sobre o gibao usavam-se capas curtas, cortadas em circulo que desciam um
pouco abaixo da cintura e prendiam junto ao cds com cordées entrangados.
As capas apresentavam-se muito decoradas com galées, formando motivos
geométricos de largo desenvolvimento. A cor dos tecidos usados contrastava ou
nao com a restante indumentaria.
O forro podia ser de tecido de cor diferente.
Os nobres traziam as armas suspensas nos talabardes: um tercado ou alfanjes
do lado direito e uma espada a esquerda. Ambas estavam embainhadas em couro
em veludo®.
As calcas e os muslos
Os nobres vestiam calcas e muslos confeccionados com tecidos de seda, veludos
e brocados,

atrocelados

d’ouro,

idénticos aos do gibao.

Eram

muito

amplos

e

tufados, terminando ajustados nos joelhos e suspensos com tiras que passavam sob
a aba do gibao. Viam-se também calcas compridas, ajustadas nos tornozelos. Aqui
é evidente a influéncia das bombaxas indianas, confeccionadas em tecidos leves de
algodao, mais comodas e melhor adequadas aos calores do estio.
A camisa

Embora nao sendo-visfvel, sabemos que qualquer homem de alto ou baixo

extracto social, vestia como primeira peca de vestudrio, a camisa. Esta podia ser
talhada no linho mais fino ou na estopa mais grosseira e neste facto residia a

diferenga principal, quanto a posigao social do seu dono.
O Pe. Frois refere que ...as nossas camisas tem manteos e sao cerradas por
dianté,

Nas listas de cargas das naus, que partem de Macau para o Japao, as camisas
aparecem mencionadas do seguinte modo... Dous fardos em hum delles com
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camisas e no outro calcoens brancos. Mais, outro fardo com algumas camisa e

calcoens lengos carapucas e toalhas'”.

O calg4o ou ceroulas
Diz-nos ainda o Pe. Frois que ...os nossos calsoes ou seroulas sto abertas por
diante, os Japoes tem duas aberturas nas ylhargas e hum tang(nho) ou arséo de sela
de

(2)@ 1)

Armas

Educado por eneréncia da sua condi¢ao social para a carreira das armas, em
terra ou no mar, o nobre nao pode deixar de se apresentar publicamente, sempre
acompanhado pelas suas armas, identificando-se intimamente com elas.
Este facto, nao escapou ao olhar perspicaz do pintor japonés que,

com

fidelidade e minuicia, reproduziu os mais pequenos detalhes destes elementos
ofensivos e defensivos tao distintos do seu horizonte civilizacional.
E se a diivida se levantasse quanto a sua veracidade na representagao pictética,
a descricao comparativa dos dois mundos bélicos, deixada pelo Pe. Luis Frois, no
7° Capitulo da sua obra j4 mencionada""), vem confirmar e aclarar as cenas que
hoje observamos, nos biombos.

... Nés uzamos de espadas; e os Japdes de tracados.
2. Ho nosso punho [hé] quanto cabe [a] mao;/o seu passa de hum palmo, e as vezes
de 3.

3. Os nossos trazem a espada em talabartes;/elles em hum ganchinho na sinta.
4. Os nossos trazem a espada de huma banda e a adaga da outra;/os Japéoes trazem
a espada e adaga sempre da parte esquerda.
5. As nossas adagas sto curtas; /algumas das suas so mayores que mea catana.
6. Nas nossas espadas se pendurdo as luvas;/e elles hum cordao que néo serve de
nada.
7. A jente de Europa costuma jugar de ponta,/os Japoes por nehum cazo.

8. Antre nés se dito aos senhores de presentes espadas de muito bom ferro;/e em
Japio the oferecem espadas de pao com talabartes de nuno.
9. Nas nossas bainhas nio se mete mais que a espada;/nas dos Japoes de huma

parte a faca e da outra 0 congay que nao serve de nada.
10. As nossas espadas, ainda que sejam novas, se sao muito boas, valem muito;/as
de Japdo, ainda que novas, néo tem valia, e as muito velhas so de preco.
11. Antre nés, quando muito, nao se uza de trazer mais huma espada e adaga;los
Japoes as vezes duas catanas e hum vagizaxi na cinta.
21. Nés trazemos o polvarinho ao tiracolo,/elles ao pescoco com relicairo.
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27. As nossas armas sto muito pezadas;/as dos Japoes muito leves.
28. As nossas armas brancas sto todas de aso; /as suas feitas de laminas de corno
ou de couro tecidas com retros.
32. Antre nés pera se hum armar d-de vertir debaixo couza de pano groso; /os

Japoes, quando vestem as armas, despem-se nus como suas mais os parirao.

33. Antre nés néo yr hum todo armado parece que nao vay a guerra;lem Japéio
basta por um hum colarinho ao pescoso pera se dizer que vai armado.
Os acess6rios

Eram muitos e variados os acessérios que completavam a indumentaria de um nobre.
Frequentemente
as pragmaticas interditavam o seu
sociais, defendendo assim os privilégios desta classe.

uso

a outras

classes

O chapéu

Todos os personagens nobres representados nos biombos, levam a cabeca
coberta com chapéus de copa alta com aba. Podiam ser cores variadas, pretos,
vermelhos ou verdes com galoes aplicados, tornando-os mais vistosos.

...Lan¢o mais em despeza oito taes../que custaram seis chapéus e hum sinto de
cobre /que comprei para os nossos que foram para o Ja/pam em traje secular.

A gorgeira e os punhos
Atento ao mais pequeno pormenor, o pintor nao se esqueceu de representar as
alvas gorgeiras, que se apertavam junto ao pescogo. Consistiam numa tira geralmente

de linho, ajustada ao pescogo a qual estava cosido um folho pregueado do mesmo
tecido. A brancura desta pega contrasta com a cor escura do gibao, salientando as
linhas do rosto e a barba sempre crescida. Do mesmo modo, os punhos brancos da
camisa, caindo sobre as mos, introduziam uma nota neste conjunto.
As meias

Onde

as calgas terminavam,

as pernas mostravam-se calgadas com meias,

quase sempre de cor escura e lisa, confeccionadas em algodao ou seda.

No cédigo da etiqueta ocidental, nao se podia nunca mostrar a perna
descoberta. No Japao pelo contrdrio a nudez das pernas nao constituia qualquer
indelicadeza social.
Alias,

0 vocdbulo meias-altas na acep¢ao meia alta de malha, é introduzida por

n6s, no vocabulario japonés.

O calcado

Mais uma vez citamos o Pe. Luis Fréis, conhecedor profundo de ambas as
culturas, que nos aponta os contrastes existentes nas formas de calcar dos dois
povos. ...Vés uzamos de sapatos de couro, e os fidalgos de veludo /os Japoes altos e
baxos de al(pa)reas feita se palha d'arroz e continua ...Antre nés se anda com todo o
pé asentado no chio; /em Japéo somente com as pontinhas sobre o calsado de meyo pee
(13)

Este € 0 calgado usado pelos nobres desembarcados, embora também sejam
detectadas outras formas, talvez em couro, como assinala o autor ja citado.
...Entre nds fazem o calgado de couro forte e grosso; em Japao os tabis sto de como usar
luvas
O lencgo de mio

Muitas sao as figuras pintadas que se guram nas suas maos, lencos brancos,
muito compridos ¢ estreitos. Talvez haja algum exagero da parte do pintor na
dimensao que lhes deu, por desconhecimento do seu uso no Japao.
Elucida-nos 0 Pe. Luis Fréis escrevendo ...Antre nés os lencos stéio de pano muito

fino, lavrados ou desfiado, etc:/ os dos Japoes huns sito como de liteiro grosso e outros
de papel. E acrescenta Nos trazemos lencos e papeis na algebeira ou na manga;/ os
Japoes trazem metido noceyo e quando mais alevantado he mais primori,
Os lengos de linho podiam ser de origem portuguesa. Os lencos de algodao
seriam de origem indiana, uma vez que parece mencionado nas receitas da Casa
da India, intimeras qualidades e quantidades de lengos brancos e de cor .../engos
brancos ... pe. de lengos de cassa ...pe. lencos encarnados mazinhijatam ...pe. de lencos
de bitilhada ...setenta e trés lencos Sotorromales ...lencos de parcalle,
Outros acess6rios

Com bastante frequéncia, perdem com a maior naturalidade das mios dos
nobres, tergos do rosdrio"”. Por vezes, as situagdes em que este objecto religioso
€ mostrado séo um pouco estranhas e dificilmente as podemos associar a
situages de recolhimento e orag4o. Contudo aparecem vérias figuras de nobres
sentados em cadeiras chinesas, assistindo ao desembarque das mercadorias,
enquanto seguram o terco.
Mas a mentalidade profundamente religiosa da época, surpreende-nos com

outros exemplos: ...e Pero Mascarenhas vestido em huma aljubeta de sollya, ¢arrada,

e hum barrete redondo, e humas contas na mao..."®).
Também o Pe. Luis Fréis nos informa sobre 0 modo como as contas eram
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feitas. ...As nossas contas pera rezar se fazem sempre em torno, e as cruzes também:;/

os Japoes as fazem muitas vezes com faga tam bem feitas como em torno”.
Finalmente completava a indumentéria do nobre, um conjunto de jdias,
proprias desta elite, tornando-a unica entre as demais.
Sobre 0 peito, reluzem multiplas variedades de correntes, e de trancas em
ouro, das quais pendem cruxifixos, relicdrios e apitos ...levava (Lopo Soares)... /u
colar de trés voltas feyta dalcatruzes esmaltados, & nele hu apito douro esmaltado™.
Brilhavam também os botées, de tamanhos variados, em ouro e pedraria, que
fechavam as frentes dos giboes ...Nés por causa dos botoes e atacas ndo podemos
meter a mao no corpo fa(cil)mente;/ os Japoes asi homens como molheres como nao

tem nada disto, sempre, especialmente no inverno, trazem as mangas flora) caidas e
as mios dentro no corpo”.
Esta andlise nao ficaria completa, se no se referisse 0 uso dos éculos, pelas
personagens mais idosas, independentemente do grupo social a que
pertencessem.
Usados desde hd muito na Europa, os éculos eram contudo desconhecidos no

Japao, quando os portugueses ai chegaram.
Este facto causou desde os primeiros contactos, grande espanto, aos
japoneses. Julgavam estes estarem na presenca de seres fantdsticos, possuidores de
quatro olhos. O Pe. Frois descreve-nos situag6es curiosas ...O Pe. Francisco Cabral

entrando pela cidade de Guifu, como tinha a vista curta, ajudou-se dos oculos par ver
0 sitto e a nobreza daquela terra. A gente plebeia se muito estranhava pelos vistos, sem
comparacao foi nelles mayor a admiracao que tiveréo dos oculos, e como o Padre
passava de caminho e elles néio podido fazer reflexito sobre 0 que viao, totalmente se
persuadio alguma gente simples que 0 padre tinha 4 olhos, dous no logar comum,
onde os tem naturalmente todos os homens, e outros dous com alguma distancia
deitados para fora, que reluzirao como espelho e que cousa temerosa de ver.

O traje dos mercadores

Assistindo ao descarregamento das mercadorias, dando ordens e percorrendo
0 cais, os mercadores identificam-se em primeiro lugar pela auséncia do porte de
armas.
Distinguem-se em seguida, pela grande liberdade na utilizacao de cores e dos

padrdes da sua indumentaria. Dir-se-ia que impedidos de usarem os tecidos mais
ticos, privilégio dos nobres, a sua afirmacdo de classe fazia-se através da cor.
Assim, a par dos tecidos lisos de cores fortes surgem os tecidos decorados com
circulos,

flores

e arabescos

que

nos

remetem

para

a simbologia

dos

tecidos

orientais, sendo sua origem provavelmente indiana, persa ou chinesa, adquiridos
no decorrer da viagem.

Quanto ao corte do seu traje, estes seguiam de perto o vestudrio dos nobres.
Contudo nao podiam, pelas varias interdig6es impostas, alcancar a magnificéncia
e o luxo daqueles. Também aqui é notério a auséncia de jdias, embora
apresentem acessérios idénticos aos jd analisados anteriormente; chapéus,
gorgeiras, punhos, lencos, cintos, meias e sapatos.
O traje dos carregadores e escravos
Na base da piramide social, que seguia na nau do trato, existia um grupo
muito heterogéneo de individuos de origem diversa que embarcavam ao longo da
viagem. O papel que desempenhavam a bordo era fundamental nesse mundo
estratificado em classes como entdo se caracterizava a nossa sociedade. Eram os
carregadores e os escravos.
Mais uma vez 0 pintor perspicaz e atento fixou-os para a posteridade através

das multiplas situacdes retratadas, quase sempre relacionadas com trabalhos de
bordo de carga e descarga de descanso e lazer.
Reconhecem-se assim os cafres e mulatos, pelo tom escuro da pele e o seu
cabelo encarapinhado, assim como os asiaticos oriundos de Gujarate, os mouros,

os malaios, os chineses e até os japoneses pelos seus tracos fisiondémicos.
A cada grupo sao reconhecidas aptidées especificas de trabalho, tornando-os
por isso indispensdveis quer em terra, quer a bordo. Sassetti (1578) diz-nos...
JapOes - exercem todas as artes com bom entendimento. Chins - idem, além de
cozinharem maravilhosamente e serem dotados de grande inteligéncia. Mouros da
India - ninguem os excede em inteligéncia, na vivacidade dos olhos, calcula-se 0 seu
engenho; mas md inclinagdo, séo em geral ladroes fintssimos. Optimos servidores:
negros de Mocambique e regioes equatoriais - baixos e fortes para os trabalhos pesados.
Negros de Cabo Verde - stio os que aprendem tudo com mais facilidade até tocar. Sao
bons para armas, um pouco soberbos?.
Ao desembarcar este grupo vestia roupas cuidadas, semelhantes no corte 4 dos

amos, nao faltando a gorgeira branca tombada (manteo). O gibao e as bombaxas
s40 as pecas essenciais da sua indumentaria. Os tecidos escolhidos, eram na sua
maioria algodao axadrezado, com riscas ou listas. Estes padrées eram
derados na hierarquia europeia dos tecidos, como os mais inferiores.

consi-

Nas suas cabecas veém-se gorros, barretes pretos e vermelhos ou muitas vezes
lencos coloridos, atados 4 maneira oriental. Também aparecem com chapéeus
simples ou mesmo sé em cabelo.
Calcavam meias e sapatos, frequentemente chinelos ou estavam simplesmente
descalcos.

A INDUMENTARIA

RELIGIOSA

Os padres Jesuitas
Entre os religiosos mais frequentemente
encontram-se os padres jesuitas.

E natural que assim fosse, uma vez que
Japao em 1549, pouco tempo depois da
aquele pais em 1542-43. Permanecendo
meses, esta medida despertou o Santo para

representados

nos

biombos,

S. Francisco Xavier desembarcou no
chegada dos primeiros portugueses
em Bungo durante dois anos e trés
a organizacao dum plano de evange-

lizagao no Japao. Este projecto encontrou eco e bom acolhimento por parte de
alguns senhores locais, convertidos recentemente ao cristianismo.
Estava assim

iniciado o primeiro

contacto de uma

ordem

religiosa europeia,

no Império do Sol Nascente.
As

comunidades

foram-se

desenvolvendo,

aumentado

a necessidade

de

fundos para fazer face as despesas decorrentes do projecto de missionac4o, de
educacao, de assisténcia social e de saude.

A longa distancia que separava os padres de outras casas suas na India e na
Europa, foram causas importantes para a decisao do Papa em conceder uma
licenga especial, autorizando a Companhia de Jesus a dedicar-se também a
actividade mercantil.

Vossa Paternidade compreenderd o perigo em que fica o Japao porque se
perdermos o barco uma sé vez 0 Japao perdera 12.000 cruzados, dinheiro que o Japao

tem necessidade em cada ano para se manter, e se nao houver mais capital para
mandar a seda do ano seguinte entio o Japéo néo terd socorro”.
Por esta raz4o, os Jesuitas detiveram durante algum tempo, a exclusividade da
ac¢ao missiondria no Japao... Filipe II, escreveu em

1595 ao Vice-Rei da India

para que a nenhum padre espanhol das Filipinas fosse permitido ir 4 China ou
ao Japao, paises que deveriam ser encarados como estritamente reservados aos
Jesuitas?>.
Esta situagao particular, aliada aos vastos conhecimentos que foram
possuindo sobre a sociedade japonesa, ao grande conhecimento da lingua e a

influéncia e prestigio de que gozavam junto dos daimios, foram factores de
importancia fundamental na sua permanéncia no Japao.
O traje
A silhueta

ds

padres

Jesuitas,

é facilmente

identificada

no

conjunto

das

Personagens que povoam os biombos.
A cor negra ou os tons sdbrios das suas vestes talares, recortadas sobre fundo
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dourado

e a auséncia

total

de

outros

acessérios

decorativos,

interditos

pela

Companhia, fazem destacar a figura dos padres.
A capa
De um modo geral, quase todos os padres aparecem envoltos em longas capas
pretas, cobrindo-os até aos pés. Abertas na frente descobrem com o andar a
roupeta nos mesmos tons, descida até ao chao... Nés quando caminhamos
alevantamos os vestidos por diante para os nao sujar... diz Pe. Frois”.
Junto ao pescogo, contrastando com as vestes negras, surge uma discreta
gorgeia muito branca, emoldurando o rosto sem barba... Antre nds rapa hum a
barba quando se quer meter em alguma religiao...°”.
A barretina
Na cabega veem-se barretinas retas, colocadas sobre o cabelo curto, tonsurado.

O calgado
Calcam-se sobre as meias pretas e lisas, semelhantes as usadas pelos nobres,
sapatos de couro forte e grosso.
Outras Ordens religiosas
Distinguem-se ainda os irmaos Franciscanos, envoltos em ttinicas e escapu-

latarios de burel na cor castanha da 1a.
Também vestidos de tunicas brancas envoltos em capas negras, surgem
representados os irmaos Dominicanos. Em qualquer destes casos, é significativo

o numero

reduzido dos irmaos

face ao ntimero

aprecidvel dos padres da

Companhia de Jesus.

O IMPACTO CULTURAL
A leitura que é possivel fazer-se, a partir dos personagens representados nos
biombos Namban, leva-nos a concluir que o seu autor/autores possufam um
conhecimento minucioso e profundo, do modo de estar portugués.
A riqueza no pormenor das atitudes, as posigdes hierdrquicas das figuras que sé
respeitam, a deferéncia e cortesia nos gestos, s6 podiam ser deste modo expressos
e transmitidos, por alguém ja familiarizado com os nossos padrées culturais.
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Acresce 0 enorme

contraste fisiondémico existente entre os dois povos, de que

os artistas rapidamente dao conta, sempre tao presente em cada rosto que
pintam: os olhos enormes e rasgados, os narizes aquilinos, os rostos barbados, as
testas curtas (os japoneses depilavam a cabega deixando atr4s um rabicho), a cor
da pele, o cabelo liso ou encaracolado, etc.

Este estudo detalhado sé foi possivel captar e transmitir, pelos muitos
contactos estabelecidos durante a longa permanéncia da Nau do Trato, nos
portos japoneses.

A estadia como é sabido, era determinada pela espera da mongao do noroeste,
propicia ao inicio da viagem de regresso. Entre a chegada da nau e a sua partida,
decorriam varios meses tornando possivel o mtituo conhecimento das formas de
estar e de sentir dos dois povos.
Os trajes portugueses, foram talvez um dos aspectos que mais surpreendeu e
agradou aos japoneses pelo grande contraste que faziam com o quimono secular,
comum a ambos os sexos, usado no Jap4o.
O fascinio sentido pelos novos tecidos, pela complexide dos cortes, a
variedade

dos

acessérios,

é-nos

transmitido

pelo

Pe.

Lufs

Frdéis...

depois da

embaixada do Pe. Vizitador ficardo nossas cousas em tanto conceito acerca dos Japoes,
que quem nao tem na corte alguma cousa de vestido portugués, nao se tem por
homem,

e assim correm

que hd cousa esranha e muitos senhores tem diversas

esquipacoes de capas, mantilhas, camisas de quanos, meas, calcas, chapeos, gorras, etc.
E quando se foi 0 Taicosama de Nogoya para o Miaco toda a cidade e corte de nagoya
acompanhou vestidos ao nosso modo e assim também entrou no Miaco. Corem

também agora entre eles peles d'ambre, cadeas de ouro, botoens, etc.”
CONCLUSAO
Hoje podemos afirmar que grande parte dos conhecimentos que possuimos

sobre o traje portugués dos finais do século XVI e inicio do século XVII, o
devemos gragas as colecc6es de indumentdria namban existentes no Japao e aos

biombos japoneses. Neles se encontra documentada uma imagem alargada do
tecido social masculino portugués, nao se conhecendo visio tao completa em
nenhuma outra fonte.
O percurso histérico que os dois povos desde entao fizeram foi longo e

distinto.
Mas se no passado o traje portugués foi objecto de admiragao e espanto no
Japao, hoje somos

nés, portugueses, os espectadores vidos e atentos as linhas

inovadoras e funcionais, criadas pelos estilistas da moda japonesa.

Uma vez mais, o TRAJE foi tema para o reencontro e aprofundamento de
ambas as culturas.
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GLOSSARIO
ALHETA - Placa que guarnece os ombos
ALFANGE - Sabre de folha curva e larga
ALJUBETA - Pega de vestudrio que cobre 0 corpo
ATROCELAR - Bordar com seda
BOMBACHAS - Calcas compridas, amplas, apertadas no tornozelo, usadas na India
DAIMIOS - Senhores feudais no Japao

DESAFIOS - Bainhas abertas trabalhadas
GIBAO - Pega de indumentdria masculina que se usa sobre camisa
GORGEIRA - Acessério de vestudrio, pregueado ou encanudado, que se usa junto ao pescoco

KANO NEIZEN - Pintor japonés, 1570-1616
MANTEO
MANTEO
MIACO MUSLOS
NAGOYA

- Chamam os padres da Companhia de Jesus 4 capa
DA CAMISA - Espécie de volta pegada de Jeseus 4 capa
i.e. capital - Quioto
- O mesmo que calcées
- Localidade do Norte do Kiushu

RAXA - Tecido de 14, de cores variadas

TERGADO - Espada pequena
TONSURA - Corte de cabelo nos religiosos
TERMOS DE ORIGEM PORTUGUESA,
PASSARAM PARA A LINGUA JAPONESA

RELACIONADOS

COM

O VESTUARIO

E QUE

HABITO - Abito
BOTAO - Botan

CALCAO - Karusan
CAPA - Kappa

CETIM - Schuchin
GIBAO - Jiban ou Juban
GORGORAO

- Gorugoran

MEIAS - Meriyasu
RAXA - Rasha
SAIA - Sair
SARACA - Sarasa
SARJA - Saruze
TAFETA - Tafuta

VELUDO - Birodo
XAILE - Choro
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A COLECCAO DE PORCELANA DA CHINA
DA CASA-MUSEU DR. ANASTACIO GONCALVES
MARIA MARGARIDA MARQUES MATIAS
Conservadora do Museu Nacional de Arte Contemporanea

Iniciamos esta breve comunicacéo com a indicagao de que a Colecgao de
Porcelana da China do Museu Dr. Anastdcio Gongalves é, talvez, a mais
importante colecgao do Estado do Pais e uma das mais consideradas no género,

no estrangeiro. Reune um nticleo significativo de porcelana “Azul e Branco” e de
porcelana policromada, situando-se fundamentalmente entre os sécs. XVI ¢ fins
de XVIII. Existem, contudo, algumas pe¢as importantes anteriores € posteriores

a este perfodo, como, por exemplo a delicadissima taga monocromada “Qinbai”
(decoracao incisa criada em Jingxi, oficina de Jingdezhen), da dinastia Song,

provavelmente do séc. XII, com fino gravado de flor (pednia), e vidrado espesso

macio e brilhante. Do mesmo perfodo situa-se a tigela de grés procelanico, com
decoracao de registos geométricos sob vidrado.

Do perfodo mais tardio sao as chavenas e pires de “Familia Rosa” dos fins do
séc. XVIII ou principios do XIX, de influéncia europeia, com decoracao floral de

pequenos raminhos espalhados pelo campo das pegas.
Relativamente aos outros perfodos e referindo 0 tipo “Azul e Branco“, sao de

apontar varias pecas, algumas de cardcter excepcional e de grande dimens&ao, uma
vez que foram destinadas 4 exportacdo como é 0 caso dos pratos *Carraca:.
Existem, contudo, outras pecas ditas “imperiais” destinadas ao consumo interno.
A gramatica decorativa encontrada nos objectos “Azul e Branco” é conhecida.

Folhas, plantas, flores (camélias, pednias, crisantemos, Idtus e flores de “prunus”),

frutos

(rom4s

e uvas),

4rvores

e arbustos

(pinheiros,

bambus),

“lingzhi”

(0

cogumelo sagrado), animais (veados, grous, patos, macacos, abelhas, borboletas),
animais miticos (drag6es, cavalos galopantes, caes de Fo), paisagens campestres €

maritimas, fazem parte da riquissima e imaginativa decoracao daqueles objectos.

Escolhemos para apresentar, nesta categoria, uma tigela do perfodo Zhengde

(1506-1521)

e 3 pratos do periodo Jiaging (1522-1566) dois dos quais com
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paisagem de gamos e macacos a abanar nas 4rvores para recolher o mel das
abelhas e pendurados de Arvores; outro com cena maritima rematado por uma
faixa contendo lebres em reservas. Ainda se mostra a magnifica garrafa piriforme
do periodo Wanli (1573-1620) terminada em bolbo de alcachofra onde os “trés
amigos” (o bambt, o pinheiro e o “prunus”) se encontram representados. Estas
pegas juntamente com a conhecida “Garrafa do Peregrino” ostentando as armas
de Filipe II de Espanha e que alguns especialistas situam entre 1580 e 1595 e
outros entre 1610 e 1620 ilustram bem o tipo “Azul e Branco”.
Da Porcelana “Carraca” de que atrds se fez referéncia a Coleccao Anastdcio
Gongalves tem igualmente significativa representa¢ao.
Mostram-se apenas dois grandes pratos de entre os varios existentes,
caracteristicos deste tipo de porcelana muito branca, fina, sonora, de vidrado
brilhante, pé retrdctil e fundo convexo, com a sua decoragio tipica. Esta, como é
sabido, consiste em cenas de paisagem, com, vegetacio, animais e figuras
acompanhadas de estruturas geométricas (cruzes gamadas, favos de mel, escamas
e imbricados) sobretudo nas bordas, elementos simbédlicos em reservas ou painéis

polilobados, ou os oito objectos preciosos (a sapeca, a pérola, 0 losango, 0s livros,
a pedra sonora, a pintura, os chifres do rinoceronte e a folha de artem{sia).
Passando 4 Ceramica policromada que teve inicio na dinastia Yuan (12601367), sao apresentados em primeiro lugar dois pratos de porcelana de técnica
Wucai (5 cores), técnica em que o azul sob vidrado entrou na decoraco
juntamente com as outras cores (meados do séc. XVII), e seguidamente algumas

porcelanas de qualidade excepcional como a fonte policromada do periodo
Kangxi, as travessas da “Familia Verde” em forma de lingote do final daquele

perfodo (ou inicio do Jongzheng 1725-1735) e uma cafeteira em forma de
coragao de grande riqueza decorativa (fig. 5). Esta cafeteira igualmente do

periodo Kangxi, semelhante na forma As existentes no Museu de Arte de Goto
em Téquio, na Fundacao Medeiros e Almeida em Lisboa e no “Victoria Albert
Museum” de Londres, bem como uma grande jarra da Familia Verde do perfodo
atras mencionado, sao dos objectos mais interessantes da Colecc4o em causa. E
de referir, que na jarra citada, a decoracao de grande plasticidade. desenvolve-se
provavelmente a partir de um episédio de um romance da dinastia Song com o
titulo “A Beira de Agua”, da autoria de Shui Hu Zuan. A completar a série da
Familia Verde, mostram-se ainda dois belos gomis do séc. XVIII.

A terminar esta breve ilustragao da Colec¢ao de Porcelana da Casa-Museu Dr.

Anastacio Gongalves vejam-se duas importantes pecas deste Museu, ambas da
dinastia

Qing,

designadamente

um

grande

refrigerador

de

aba

recortada

e

papeleira de madeira decorada com painéis esmaltados. A primeira pega é do fim
do séc. XVIII, a ultima do perfodo Qianlong (1736-1795), provavelmente de
cerca de 1750.

Nao se mostram por escassez de tempo outros objectos dignos de mengao, de
grande interesse sobretudo para os conhecedores ¢ investigadores da porcelana da
China.
Por isso, terminamos a nossa comunica¢ao nao querendo deixar de referir que
passamos 12 anos da nossa vida profissional, a estudar, comparar e a investigar a
magnifica Coleccao que foi aqui brevemente apresentada. Para isso, muitos
contactos se efectuaram ao longo dos anos com diversos especialistas.
Nao podemos deixar de mencionar Cécile Jacquot, “Chargée de Mission” do
Museu Guimet de Paris, a quem por indicacgaéo da especialista Daisy Lyon
Goldschmidt, convidamos em primeiro lugar para estudar e classificar a colec¢ao
depois da abertura do museu ao publico.
O fruto do trabalho realizado ao longo dos anos, péde em parte vir a lume
através do Catdlogo “China e Islao”, da exposigao que efectuamos em Maio de
1992 no Museu, conforme atras referimos.

A restante Coleccdo ficou estudada e preparada para publicagao, podendo esta
ser feita no futuro, com facilidade. Ser-nos-d licito esperar que seja com respeito
pelo sao principio do seu a seu dono...
* Foram projectados diapositivos de todas as pegas citadas embora no presente texto, por questdes de
espago, sé sejam reproduzidas 3 pegas.

Grande prato céncavo.
Porcelana azul e branca.

Vaso de forma ovoide.
Porcelana azul e branca.

Pequena travessa.
Familia verde.
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PATRIMONIO ORIENTAL
O Museu de José Malhoa e Didlogo de Culturas
MATILDE TOMAS DE COUTO
Conservadora do Museu de José Malhoa — Caldas da Rainha

O Parecer do Conselho Superior de Belas Artes sobre o qual incidiu o
despacho ministerial para a criacdo do Museu de José Malhoa, em 17 de Junho
de 1933, sublinhava:
“Constituira desde j4 um nticleo, a que é de esperar virao sucessivamente
juntar-se obras que, engrandecendo-o e permitindo a sua selec¢ao, contribuirao
assim para a maior educacdo artistica de um centro que ¢ ja hoje de grande
valor.”
Com

efeito,

desenvolver-se em

o Museu

de José

Malhoa

colecgdes

congrega

torno da obra do seu patrono, quer reunindo

que vém
um

a

notavel

nticleo de trabalhos de Malhoa, quer enquadrando a sua pintura e organizando
um acervo que percorre o naturalismo portugués desde o “Grupo do Leao” até

as suas

persisténcias

mais

tardias.

O

patriménio

do

Museu

constitui-se

essencialmente por ofertas, por meritéria iniciativa dos seus fundadores Anténio

Montés, Joaquim Agostinho Fernandes, José Filipe Rodrigues e José Augusto de

Sousa, que, em nome da “Liga dos Amigos do Museu’, desenvolveram ac¢ao

determinante para a aquisicao de obras de arte, de uma forma sistematica e
coerente, orientada para um projecto museoldgico, cujo principal obreiro ¢
grande dinamizador foi 0 primeiro daqueles homens, Anténio Montés, Director

do Museu até final de 1966 (25/12/66), momento do seu jubileu.
1. PECAS ORIENTAIS NAS COLECCOES DO MUSEU

afluem, af
E neste contexto de desenvolvimento da instituiga0 que as doagées

se inscrevendo o legado de um nticleo de pegas orientais, integrado em 1966.
Trata-se de vontade

manifestada pela Senhora D. Maria José Madail
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Lapa,

benemérita do Museu, a semelhanga de seu marido, o distinto médico da capital

Prof. Doutor Alvaro Lapa.
— Cantaro
Céladon. Séc. XIX
Vidrado branco craquelé. Alt. 334 mm.
Inv. 433
— Prato
Marca simbdlica: folha de artemisia, simbolo do bom

augurio, a azul sobre fundo branco. Séc.

XVIII.
Vidrado azul empoado, decorado com crisAntemos a ouro. Diam. 358 mm.
Inv. 434.
— Jarra
Séc. XVIII.

Vidrado azul empoado, com decoracao de crisantemos e bordadura a ouro. Alt. 360 mm.
Inv. 431.
— Pote
Séc. XIX.

Decoragao floral azul sobre fundo branco. Alt. 415 mm.
Inv. 435.
— Pote
Sec, XDC

Decoragao floral azul sobre fundo branco. Alt. 415 mm.
Inv. 435.
— Taca
Companhia das Indias. Séc. XIX.
Decorago floral policromada sobre fundo branco. Alt. 155 mm
Inv. 470.
— Pote
Familia rosa. Séc. XIX
Profusa decoragao

policroma

e ouro

de flores e borboletas,

sobre fundo

branco;

tampa sobre-

pujada por cao de Fé dourado. Alt. 590 mm
Inv. 432.
— Colcha
Indo-portuguesa.

Seda azul escuro bordada a fio de seda de varias cores; franjada com o mesmo

fio; borlas (3) nos cantos. Séc. XVII (?).

Campo preenchido por composi¢ao rectangular simétrica de motivos vegetalistas estilizados,
desenvolvendo-se em torno de roseta central circular, grupo de trés barras envolve a composi¢ao,

sendo a central uma barra larga, ladeada por duas estreitas, todas com decorac¢ao vegetalista
estilizada.

Forrada a seda crua, com inscricao de caracteres orientais bordada, num dos topos, junto a franja,

em tom de cru.
Dim.: 2420x2200 mm.
Inv. 1.

Esta colecgéo, cujo motivo de coesao reside no conjunto do legado, esteve em exposicao, desde
1966, com obras de pintura doadas pela familia. A pequena sala Maria José Madail foi formalmente inaugurada em 28 de Abril de 1967, assinalando a passagem de mais um aniversdrio sobre
a data do nascimento de Malhoa (1855) e da inauguracao do Museu (1934). Manteve-se ao
publico até 1982, ano em que a exposigéo permanente e a circulagao do Museu foram reformuladas.

2.

O ORIENTE E AS COLECCOES DO MUSEU
A relacao cultural das colecgoes do Museu de José Malhoa com o Oriente, e

até da sua acco, nao vai resumir-se somente a este nticleo especial e particular no
seu discurso. Abordada a questao duma forma mais abrangente, permite destacar

© tratamento de tematicas orientais através da obra de alguns dos artistas do
nosso século, seja no retrato ou nos costumes,

seja na paisagem ou mesmo

aspectos histéricos. Dos representados no Museu, assumem relevo:

FAUSTO SAMPAIO

(1893-1956)

Fausto Sampaio parte para a sua primeira viagem ao Oriente em 1936, tendo-

-se demorado em Macau e Timor. Dessas estadias sao testemunho:
— “Macau. Vista da Praia Grande”,

1937, dleo sobre tela, 810x1005mm.

Assinado e datado: F. Sampaio. Macau — 1937.
Transferéncia da Direc¢io-Geral da Integracao Administrativa, em 09/09/1982.
~“Arredores de Baucau ou Vila Salazar — Timor”,

1937, dleo sobre tela, 460x600 mm.

Assinado e datado: E. Sampaio. Timor — 1937.
Depésito de D. Maria José Sampaio desde Julho de 1960.
~ “Sari Vermelho — India”, 1944, dleo sobre tela, 910X730mm.
Assinado e datado: FE. Sampaio. Géa — 1944.

Depésito de D. Maria José Sampaio desde Julho de 1960.

Anténio Montés devotou grande interesse 4 pintura de Fausto Sampaio. Sao

suas as seguintes

palavras, sublinhando

tealizados no Oriente:

a verdade

colocada nos trabalhos

“Fausto Sampaio, pintor de raga, nao precisa de apresentagao, pois a sua obra, é verdadeiramente
notavel em todos os cantos do Império Portugués.
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Fausto

Sampaio

tem,

entre outras virtudes,

a de saber transmitir

as suas pinturas,

um

poder

especial de atrac¢ao, de simpatia e de sedugao, que cria amigos e admiradores.
O Minho,

o Douro, o Algarve e a Estremadura sao pintados por Fausto Sampaio com o mesmo

sabor, o mesmo carinho e a mesma devogao, que Africa, India, Macau e Timor, pois em todas as
suas composic6es se afirma um artista de raro temperamento.”"

Por isso, Montés imprimiu destaque no Museu 4 obra do artista. Do nticleo

que expds em permanéncia, alargado a partir de 1961, constavam ainda:
— “Tancareiras — Macau”, 1937, dleo sobre tela, 1000x820 mm.

Assinado e datado; F Sampaio. Macao — 1937.
Depositado pelo autor em 1953 tendo figurado no Museu até 28/10/67.
Observacao de Montés na ficha da peca: “Esta pintura feita em Macau entrou em varias
exposig6es, tendo... grande

interesse. (...) 0 pintor o depositou pela sua grande categoria.”

— “Indigenas que vao esperar o Governador — Timor”, 1938, dleo sobre tela, 1370x2220mm.
Assinado e datado: F. Sampaio. Timor — 1938.
Depésito de D. Maria José Sampaio entre Julho de 1960 e 03/04/84.
— “Noiva Indti — Goa’, 1944, dleo sobre tela, 915x735mm.
Assinado e datado: F. Sampaio. Géa — 1944.
Depésito de D. Maria José Sampaio entre Julho de 1960 e 03/04/84.

Fausto Sampaio,

tendo vivido alguns anos em Macau,

fez notar a sua

presenga, quer pelo convivio e a amizade, quer pela arte e até o magistério, pois

ele préprio promoveu e organizou aulas de desenho e pintura no territério. Um
século passado ha pouco sobre o nascimento do artista,

e uma vez nds reunidos

em nome da museologia em terra macaense, fica nesta rara oportunidade uma
singela homenagem.

EDUARDO

MALTA (1900-1967)

Nas ofertas de Eduardo Malta ao Museu de José Malhoa, figurando até 1981

em sala prdpria, destacam-se as seguintes obras retratando pintor e figuras
femininas orientais:
— “Eugénea”, 1953, dleo sobre tela, 920x728mm.
Assinado e datado: EDUARDO MALTA — 1953 e M.
Oferta de D. Dulce Malta, em 1956.
Inv. 262.

{) Anténio Montés, Fausto Sampaio. Exposigéo Tempordria, Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha,
1960.

— “Virginia”, 1955, dleo sobre tela, 920x728mm.
Assinado e datado: EDUARDO MALTA - 1953 e M.
Oferta de D. Dulce Malta, em 1956.
Inv. 262.

—Retrato de Rapariga Chino-Portuguesa”, 1953, lapis sobre papel, 560x490 mm.
Assinado e datado: EDUARDO MALTA — 1953 e M.
Oferta do autor em Janeiro de 1961.

—“Eugénea de Sousa, Chino-Portuguesa”, 1954, lapis e giz sobre papel, 610x440 m.
Assinado e datado: EDUARDO
Inv. 111.

MALTA — 1954 e M.

— “Virginia de Sousa, Chino-Portuguesa”,

1956, lapis sobre papel, 630x505mm.

Assinado e datado: EDUARDO MALTA — 1954 e M.
Oferta do autor em Janeiro de 1961.
Inv. 110.
—Retrato do Pintor Japonés Watanuki”,

1957, lapis sobre papel, 620x500mm.

Rapariga Chino-Portuguesa”, 1953, lapis sobre papel, 560x490 mm.
Assinado e datado: EDUARDO MALTA — 1957 e M.
Oferta do autor em Janeiro de 1961.
Inv. 91.

— “Watanuki a desenhar”, 1958, lapis sobre papel, 490x500mm.
Tem outro esbogo do retratado, no verso.
Assinado e datado: MALTA — 1958.
Oferta do autor em Janeiro de 1961.
Inv. 92.

HERMENEGILDO
— “Turco”,

LOPES

1906, aguarela sobre papel, 340x175mm.

Assinado e datado: Hlopes 1906.
Legado da Senhora D. Maria dos Anjos Nabais ao Museu Nacional de Arte Antiga entregue ao
Museu de José Malhoa, por despacho ministerial de 16/09/1970.
Inv. 385.

AVELINO BELO (1872-1927)
~ Estatueta: Caricatura do Visconde de Sacavém
Rainha —
Marca: Avelino Anténio Soares Bello — Oleiro, Modelador e Esmaltador — Caldas da
Portugal, em carimbo gravado na pasta; sem data.

Terracota, alt. 165mm.
Inv. 207.

Trata-se do 2.° Visconde de Sacavém (1863-1928), que fundou nas Caldas da

Rainha o “Atelier Ceramico” (1892-1896), cuja produgao foi de grande gosto,
qualidade e perfeigao técnica.
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A caricatura criada por Avelino Belo, antigo discipulo de Bordalo e
colaborador do caricaturado, mostra-o trajando 4 turca, junto A barrica e
apresentando tabuleiro com bananas.
SEVERO PORTELA JUNIOR (1898-1985)
— “D. Nuno da Cunha”, 1960, bronze, alt. 1080mm.
Assinado e datado: Portela 960.
Adquirido em 1964.
Inv. 204.
— “Cabega de D. Nuno da Cunha’, sem data, gesso, alt. 560mm.
Oferta de D. Lina Portela em 1992.

Trata-se do estudo e da cabeca do gesso original da estatua fundida, em 1960,
para Goa, homenageando D. Nuno da Cunha (1487-05/03/1539), 10.°
Governador da India, para onde partiu em Abril de 1528, tendo exercido o cargo
durante dez anos, por nomeacio de D. Joao III.

HENRIQUE MEDINA

(1901-1989)

Também de Henrique Medina avultaram, entre as suas obras em exposic¢ao no
Museu e figurando em sala prépria:
— “Kamm, Rapariga Chinesa”, 1940, éleo sobre tela, 500x406mm.
Assinado e datado: H. Medina 1940.

Depésito do pintor desde 1957 até 22/05/87.
— “Bailarina Indonésia’,

1945, dleo sobre tela, 865x685mm.

Assinado e datado: H. Medina 1945.

Depésito do autor em 1959 e posteriormente levantado.

E uma panoramica variada de tipos, de trajes, de locais e de paisagens, com
unidade nas épocas ¢ nos autores, o que permite aflorar dialécticas de culturas em
presenga de entendimento vs. assimilacgao pela arte de valores transculturais, de
alguma forma transmitidos pelo Museu enquanto os coloca a frui¢a0 do publico
e retoma esse didlogo privilegiado.

3.

O ORIENTE NAS ACTIVIDADES TEMPORARIAS

O Museu de José Malhoa, ao longo da sua histéria, igualmente tem dado
detida atencao e contributo, nas suas actividades tempordrias, 4 troca cultural
Portugal/Oriente.
Recuem-se algumas décadas:
— Por ocasiao das Comemoracées Henriquinas, a Dr.* Irene Turninger

Albuquerque profere, em 06/03/1960, a conferéncia “O Infante D. Henrique e
o Plano da India no Quadro dos Descobrimentos”.

— A Exposicao de Fausto Sampaio, que mostrou 35 pinturas, de 30 de Julho
a 30 de Setembro de 1960, inclui nove com motivos da India (01), Goa (01),
Diu (01), Macau (04) e Timor (02), destacando-se em catélogo a sua
importancia, tal como acima se citou. °

— De 02 a 15 de Dezembro de 1965, tem lugar a Exposicao de Gravuras
Japonesas “Ukiyo-e”, cuja ceriménia inaugural é valorizada por filme alusivo e
pela palestra “As Caracteristicas da Arte Japonesa e a Posigao do Ukiyo-e”, pelo
Adido Cultural da Embaixada do Japao em Portugal, Dr. Shunsaku Ohno.
— A Exposicao “O Ultramar Portugués através da Arte e da Imagem” inaugura
em 01 de Julho de 1967, com a apresentagao de 406 pegas, reunidas fundamentalmente em colec¢des particulares. Destas, 60 sao pinturas a dleo de Neves e

Sousa (07) e de Fausto Sampaio (53), na sua maioria contendo nota explicativa
em catdélogo. Dos 343 objectos apresentados, uma centena diz respeito a India
(45), a Macau (38) e a Timor (17).

— “Porque Interessa ainda Hoje a Velha Cidade de Goa” € 0 titulo da

conferéncia proferida em 25/08/1967, pelo Rev.° Pe. Dr. Joaquim Luis
Santos, O.P,, Fundador e Director do Instituto Pastoral S. Pio X de Goa.

dos

~ De 15 de Dezembro de 1981 a 28 de Junho de 1982, a Exposigao dos

Artistas do “Grupo do Leao” inclui uma sala dedicada a Rafael Bordalo Pinheiro,
onde se pode observar um dos seus momentos de interpretacao de figuras
orientais:
“Um Chim’, sem data, aguarela sobre papel 290x194 mm; n.a. n.d. Museu
Rafael Bordalo Pinehrio. Inv. 28.
Gat nie 201.
—“Alguns Reflexos da Arte da China em Portugal” é uma exposi¢ao itinerante
de documentacio fotografica recebida pelo Museu de José Malhoa de 06 a 22 de
Marco de 1986.

_— De 20 de Julho a 04 de Outubro de 1986 est4 patente a Exposi¢ao de

“CerAmica de Shek Wan.

Mestre Lao Chin,

Lao Kwai Peng”, em colabora¢ao

com o Museu Luis de Camées e 0 Leal Senado de Macau, que é especialmente
admirada.

— “Antigos Bronzes Chineses” retine, de 16 de Maio a 16 de Junho de 1991,

vinte magnificas reprodugdes em bronze de algumas das melhores pegas das
Dinastias Shang 4 Tang (séc. XVI a. C. a 907 A. D.) da coleccao do Paldcio-

Museu de Pequim, as quais se juntaram réplicas de guerreiro e de cavalo do
tumulo do Imperador Chin Shi Huang (259-209 a. C.). Exposicao cedida, por
ocasiao do IX Encontro dos Professores de Histéria da Zona Centro, pela
Embaixada da Republica Popular da China em Portugal, tendo contado, no acto
inaugural, com a presenga de Sua Exceléncia o Senhor Embaixador.
— Para o mesmo efeito, cede ainda “Aspectos da Cultura e Civilizacao
Chinesa”, exposicao de ceramica e pintura contemporaneas e de fotografias,
patente de 16 a 19 de Maio de 1991.
— “Ceramica Decorativa de Macau” é outra exposicgao patente de 11 de
Janeiro a 09 de Fevereiro de 1992, em colaboragao com a Camara Municipal das
Caldas da Rainha e a Missao de Macau em Lisboa.
— De 20 de Novembro de 1993 a 20 de Fevereiro de 1994, o Museu de José

Malhoa mostra “Xilogravuras Japonesas do Século XIX”, e uma coleccio
particular, integrando-se no programa das actividades da Semana Luso-Japonesa

em “Comemoragéo do 450 Anos de Amizade Portugal/Japao 1543-1993”,
colaboragao com a Escola Secundaria Raul Proenca, das Caldas da Rainha.

“Um Olhar sobre a Gravura Japonesa” é outra exposic¢ao que complementa a
primeira e consta de trabalhos de alunos abordando e explorando as técnicas e as
tematicas que 0 certame propoe.

4. O MUSEU E MACAU
A colaboracgéo com o

territério de Macau

mostra-se ainda mais efectiva

quando, por convite do Leal Senado de Macau e do Museu Lufs de Camées, 0
Museu de José Malhoa responde ao interc4mbio cultural iniciado, apresentando
a exposi¢ao “Miniaturas do Século XIX”, que, inserida no “Ciclo de Ceramica

Portuguesa”, esteve patente no Leal Senado, de 20 de Marco a 19 de Abril de
1988, constituindo uma significativa jornada da qual a imprensa se fez eco.
Por outro lado, esta iniciativa veio a enformar o projecto do certame que 0
Museu de José Malhoa organizou na sua sequéncia, intitulado “A Arte da
Miniatura em Barro. Escultores e Barristas” e apresentado, nesse mesmo ano,

entre 05 de Julho e 25 de Setembro.
Todavia, também ao nivel da museologia,

a autora teve o prazer de ser

convidada pelo Gabinete do Complexo Cultural de Macau, na qualidade de
especialista na 4rea de museologia. Participou como consultora em Encontro de
Trabalho destinado

a reflexao e consulta subordinada 4x vocacao

e accao do

projectado Complexo Cultural de Macau.
Os trabalhos tiveram lugar em Macau, de 05 a 08 de Marco de 1990,
reunindo todas as instituigdes macaenses vocacionadas para as questoes culturais
e personalidades de reconhecido mérito nas diversas 4reas de especializacao a
nivel nacional.
A andlise da implementacao do projecto abordou a sua vocagdo, composicao
organica, metodologia e constituicao dos varios nticleos. No que diz respeito &
problematica dos museus, foram produzidas propostas relativas aos contetidos
tedricos e deontoldgicos, nuicleos museolégicos, servigos de extensao cultural,
metodologia de implementac4o e progrma arquitecténico.
No momento em que os Museus dos Pafses e Comunidades de Lingua
Portuguesa, sob a égido ICOM, reinem em Macau e reflectem acerca do
“Patriménio Oriental nos Museus de Lingua Portuguesa”, oportuno parece ser
compulsar um conjunto de situagdes articuladas que constituem por si um
patrimonio cultural e de intervengao institucional, num didlogo de culturas que
afinal é apandgio da Nossa Histéria.

5. AS CALDAS E A CHINA: A CERAMICA
Por

fim,

mas

nao

por

ultimo,

retomemos

as

colecgées

do

Museu,

designadamente a ceramica.
Esta de ha muito reconhecida a semelhanga da ceramica das Caldas com

alguma ceramica da China, particularmente de Shek Wan, nos seus aspectos
decorativos de inspiracdo naturalista. J4 em 1986, Anténio Conceicao Junior
apontava as “suas afinidades com a portuguesissima ceramica das Caldas da

Rainha”” e, em futura oportunidade, notava ser “o préprio processo de fabrico...
semelhante...”.

A vila e Shek Wan situa-se na provincia de Guang Dong, a 20 Km a sudoeste
de Cantao e é banhada por um afluente do rio das Pérolas. A meméria da sua
tradicao ceramica remonta ao neolitico chinés, sendo j4 de notar a producao nas

Dinastias Tang e Song, tendo alcangado fama assinalavel nas Dinastias Ming e
Qing,
Da coleccao de ceramica das Caldas do patriménio do Museu de José Malhoa

e considerando 0 século de produgdo que melhor documenta — meados do séc.
2) Ceramica de Shek Wan.. Mestre Lao Chin, Lao Kwai Peng, Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha,

1986, pag. 5.
8)A Cerdmica das Caldas da Rainha do Século XIX. Miniaturistas do Século XX, Leal Senado de Macau e
Museu Luis de Camoes, Macau, 1988, pag. 5.

22)

XIX a meados do séc. XX — é significativo o numero de pegas que pontuam essas
afinidades de gosto ou influéncia.
Desde

Manuel

Mafra,

oleiro activo nas Caldas

a partir de

1853,

a Rafael

Bordalo Pinhiro, passando por uma pléiade de outros barristas, contemporaneos
quer de um quer de outro, e prolongando-se nos continuadores bordalianos,
persiste, sem solucao de continuidade, o paralelismo formal entre algumas destas
manifestacdes da cultura popular tradicional chinesa e portuguesa. Anténio
Pedro Pires dira mesmo “as vezes sé ser poss{vel distingui-las através da marca”.
Motivos, jA varios estudiosos os apontaram. Mas é preciso nao perder de vista

que, desde o séc. XVI, Portugal estabelece a ponte com o Oriente e com Macau,
territério vizinho de Cantao e da regiao de Shek Wan, e que, de certo, nao serao
estranhas a esse facto as influéncias longamente assimiladas e a troca cultural. Ai
se inscreve também a comissao de servico de Feliciano Bordalo Pinheiro em
Macau, em 1875, relevada pelo Rev.° Pe. Manuel Teixeira e que sera mais um
dado relevante a juntar ao substrato cultural de Rafael, as suas pesquisas, a sua

exuberante criatividade, ao seu inegdvel génio... e 4 tradi¢ao local.
Voltemos, pois, as colecgdes do Museu de José Malhoa’e a Manuel Mafra.
Manuel

Cipriano

Gomes,

o Mafra,

adquire a sua f4brica, em

Maria dos Cacos, que laborou desde 1820, com producao
arcaizante e de sabor popular, a nivel das formas e dos vidrados.
Varias

inovacdes

o Mafra

introduz

na ceramica

1853, a D.

prolifera, algo

caldense,

entre elas a

“verguinha” (técnica em que as suas irmas, Mariana da Conceicao Gomes ¢
Luisa Gomes,

eram ex{mias),

o musgado, o granitado e, nas suas mAos, a gama

de vidrados alarga-se substancialmente, bem como o apuramento da forma, que
também ele se vai diversificando e ganhando autonomia, 0 que se pode verificar,

por exemplo, nos caracterfsticos “jarros de caga’.
O conjunto da sua produgao denota a influéncia exercida pelas obras de

Bernard Palissy e dos Della Robbia, bem como os seus contactos com Wenceslau
Cifka, influéncias que assimila 4 ceramica caldense de maneira inteligente ¢
coerente com a sua tradi¢ao.
Manuel Mafra, pela qualidade das suas pecas, nao sé merece 0 aprego do Rei
D. Fernando e 0 privilégio, a partir de 1870, de “Fornecedor da Casa Real”,
como a produgao da sua fabrica se impde a nivel internacional, através da
exportac4o e prémios em exposicées — Viena de Austria (1873), Filadélfia (1876),
Paris (1878), Rio de Janeiro (1879) — e figura com destaque na importante €
monumental obra do ceramégrafo francés Auguste Demmin, Histoire de la

Céramique, Libraire Renouard, Paris, 1875. Af sao reproduzidas em grande
formato duas das suas pecas, um prato e uma lebre, pertenga da colecgao do
(4) Ceramica Contempordnea de Shek Wan, Leal Senado de Macau, Macau, 1990, pag. 9.
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estudioso, que, referindo-se & segunda, afirma ser perfeitamente modelada e
assinalavel no que diz respeito A verdade e ao cardcter do animal.
Cerca

de

1887,

Manuel

Mafra

transmite

a fabrica

a seu filho, Eduardo

Augusto Mafra Elias, que se identificard na sua marca como M. Mafra Filho
Mas, em breve, ela surgira na posse de Augusto Baptista de Carvalho. Todavia,
Manuel Mafra, em 1897, ja idoso, monta uma nova fabrica, da qual aparece
como

proprietario,

sete anos decorridos, Anténio Alves Cunha.

Por sua vez,

Herculano Elias estabelece a sua industria, em 1900, com elementos e formas que

pertenceram ao Mafra.
Com

Manuel

Mafra, como

se viu, a ceramica das Caldas beneficia dum

impulso notdvel, a nivel formal, técnico, artistico e de expansio, comparavel
somente ao que Rafael Bordalo Pinheiro lhe vira imprimir. Note-se que Mafra,
em actividade durante mais de trés décadas (1853-1887), precede exactamente a
actuacao de Bordalo (1884-1905).

Sao marcadas por Manuel Mafra e continuadores as pecas seleccionadas neste
ensejo, a titulo de exemplos, para uma primeira abordagem das afinidades em
andlise:
— Talha
Profusa

decoracao

relevada

e aplicada:

ramos

de videira,

cobras,

lagartos,

ras, insectos,

etc..

Vidrado policromo.
Marca: M. Mafra - Caldas Portugal, gravada na pasta da tampa; sem data. Altura total: 790 mm.

Inv. 108.

= “Jarra de Caca”
Vidrado policromo.
Marca: M. Mafra - Caldas - Portugal, gravada na pasta do fundo; sem data. Altura total: 345 mm.
Inv. 79.

— Jarro
Lagarto vestindo habito de frade: Vidrado policromo.
Sem marca (atribufvel a Manuel Mafra); sem data. Alt. 345 mm.
Inv. 74.
~ Jarra
Decoracao vegetalista e figuras de meninos formando as asas.
Vidrado policromo.
Marca: M. Mafra - Caldas - Portugal, gravada na pasta sem data. Altura total: 225 mm.
Iny,.272,
+ Jarro

Figura de homem. Vidrado policromo; pintura a dleo no rosto, maos, chapéu e camisa.
Marca:

Fabrica de Loucas A B Carvlho

sem data. Altura total: 325 mm.

& C. - Caldas da Rainha, gravada na pasta do fundo;

— Bule

Decoragao aplicada: lagartos e ra. Vidrado policromo.
Marca: Antonio Alves Cunha - Caldas da Rainha, gravada na pasta do fundo; sem data. Altura
total: 140 mm.
Inv. 284.

Outros
ceramica,

artistas contemporaneos
nalguns

dos anteriores se destacam

casos estabelecendo

entre si novas

“dinastias”.

na produgao
E o caso da

fabrica fundada, em 1855, por Anténio de Sousa Liso, a qual, a laborar ainda
em 1870, cedo vai estar na génese de duas outras: a de José Francisco de Sousa
(de 1860 a 1893), que, em 1896, pertence a Anténio Moreira da Camara; e a de
José Alves Cunha (1870 e ainda a produzir em 1895), que, em 1906, se encontra

na posse de seu genro, Angelo Marcelino Garcia, e ainda hoje tem continuadores.

Nao tém sido assinaladas pecas de Angelo Marcelino Garcia, talvez por,
segundo julgo, a sua marca ter andado atribuido a outro artista (Francisco Gomes
de Avelar), cujo carimbo, sobejamente conhecido, é bem diferenciado e explicito.
Por isso, aqui se divulga a identificag4o que atribuo as iniciais entrelagadas AMG,
em campo circular, interiormente contornado por Caldas da Rainha - Portugal.
Também aquelas fabricas produziram pegas de grande qualidade estética e de
inspiragdo sempre variada, vindo contribuir para uma maior divulgacao e
desenvolvimento da loica das Caldas.

O mesmo se passa relativamente a ouros artistas desta geracao representados
na coleccao do Museu: I. L. Saloio; Joao Coelho Cézar, que funda fabrica em
1876 e ainda labora em 1902; José Domingos d’Oliveira (Carneirinho),

ceramista activo no virar do século (1897-1902), que chegou a dirigir a fabrica
de Francisco Gomes d’Avellar, o qual explora a sua industria de 1875 a 1897
onde Bordalo experimenta os seus primeiros ensaios de oleiro nas Caldas.
Sao exemplos da produgao de alguns dos barristas referidos:
— Caixa
Atado de espargos. Vidrado castanho.
Marca: /FS (em monograma), revelada na pasta do fundo; sem data. Altura total: 100 mm.
Inv. 416.
— Gomil e Prato
Decoragao de folhagens estilizadas e dois pequenos medalhdes com cabegas relevadas; cabega de

esfinge(?) na tampa. Vidrado policromo.
Marca: JFS (em monograma), relevada na pasta do fundo do prato; sem data. Altura total do
gomil: 466 mm; didmetro do prato: 260 mm.
Inv. 610.

— Jarra

Decoracio aplicada: troncos floridos e, formando as asas, duas lagostas. Vidrado transparente e

policromo.
Marca: José.A. Cunha - Caldas da Rainha - Portugal, gravada e aplicada na pasta; sem data.
Alt.: 385 mm.
Inv. 255:

— Floeira de suspengao
Leque com decoragao de flores aplicadas. Vidrado policromo.

Marca: José.A. Cunha - Caldas da Rainha - Portugal, gravada na pasta; sem data. Comp.: 570 mm.

Inv. 49.
— Tinteiro
Cabra comendo folha de arbusto.
Marca: AMG (em monograma) - Caldas da Rainha - Portugal. gravada na pasta; sem data. Alt.:
150 mm.
Inv. 77.
Nota: Marca de Angelo Marcelino Garcia.
— Jarro

Cobra enrolada, com a cabeca erguida. Vidrado transparente e policromo.
Sem marca; sem dta. Alt.: 260 mm.

Inv. 498.
— Cinzeiro

Gato e sapato. Vidrado transparente e policromo.
Alt.: 90 mm.
Marca: E Gomes d’Avellar - Caldas da Rainha - Portugal, gravada na pasta; sem data.
Inv. 649.
— Garrafa
Cabaga.
Vidrado cor de mel e rolha a branco pérola.
Sem marca; sem data. Altura total: 250 mm.

Inv. 331.

Caldas,
E chegados a Bordalo, ou melhor, Raphael Bordallo Pinheiro chega as

das Caldas
em 1884, e instala-se como Director Artistico da Fabrica de Faiangas
da Rainha, da qual era empresdrio seu irmao Feliciano.

acaso que
Nas palavras da Dr.* Irisalva Moita “nao foi, na realidade, por

ra de
Bordalo se deu com tanto entusiasmo a ceramica caldense. Esta era portado

encontro dos interesses e
uma tradi¢ao que, em mais de um aspecto, vinha ao
de cores festivas e esmaltes
gostos do artista. Caracteristicas tais como o uso

tendéncia para a
brilhantes, largo emprego de modelacao e uma acentuada
pelos tipos populares...
representagao humana e animal, com especial predilec¢ao
nte e extrovertido de
nao podiam deixar de sensibilizar o temperamento exubera

Rafael Bordalo Pinheiro”®. Com efeito, serio estes alguns pontos de contacto
com a ceramica de Shek Wan.
Com 0 seu génio, a sua iniciativa, 0 seu poder criador, Rafael imprime, assim,
A tradicao barrista das Caldas 0 incremento decisivo que a faz galgar fronteiras e
adquirir um merecido prestigio. A loica das Caldas conhece entao uma forca e
um alento profundamente inovadores, a nivel decorativo e técnico, reflectindose na audacia da concepgao das formas, no subtil e multifacetado sentido estético
e numa harmonia sabia e sensivelmente conseguida. Essa inesgotdvel criatividade
prodigaliza-se por uma imensa gama de produg¢do, que nem tao pouco ignorou a

louga utilitaria de uso corrente. Mas foi a caricatura que, em Bordalo, alcancou

um fulgor inconfundivel, com importancia particular nas figuras de movimento
que tanta projeccao ganharam.
Sao criagdes de Rafael Bordalo Pinheiro as seguintes pegas da coleccao do
Museu José Malhoa:
— Garrafa
Velha Maria. Vidrado policromo; pintura a dleo no rosto e nas maos.

Marcas: FFCR, 1888, gravadas na pasta do fundo; datado: 1888.
Altura total: 297 mm
Inv. 310.
— Apito
Policia. Pintura polfcroma.
Marcas: FFCR, 1895, 23, gravadas na pasta; datado: 1895.
Alt.: 103 mm.
Inv. 351.
— Jarra
Decoracao aplicada: peixes, mexilhao e algas. Vidrado polfcromo.
Marcas:

FFCR,

1898,

18, 59, gravadas na pasta; datado:

1898.

Alt.: 303 mm.
Inv. 503.
— Prato

Folha. Vidrado verde.
Marcas: FFCR, 1899, 2, gravadas na pasta; datado: 1899.
Comp.: 300 mm.
Inv. 200.

©) A Caricatura na Obra Ceramica de Rafael Bordalo Pinheiro, Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha,

1987, pag. 9.

CESTO
Producao de Rafael Bordalo Pinheiro, com a m
Faiangas das Caldas da Rainha; datado de 1900.
Museu de José Malhoa, Caldas da Rainha.

ico especial do Artista e outra da Fabrica de

— Cesto

Vime com decoragao aplicada: lagarto sobre panejamento. Vidrado policromo.
Marcas: FFCR, RBP (monograma do fabrico especial), 1900, 21, em carimbos gravados na pasta;

datado: 1900.
Alt.: 335 mm.
Inv. 194.

— Bule
Pato. Vidrado policromo.
Marca: FFCR, 1900, 16, 16, gravadas na pasta do fundo; datado: 1900.
Alt.: 165 mm.
Inv. 196.
— Figura de Movimento
Ama das Caldas. Vidrado policromo; pintura a dleo no rosto, maos, bracos e seio.
Marcas:

Bordalo Pinheiro - Portugal, A, 14, gravadas na pasta; sem dat.

Alt.: 235 mm.
Inv. 317.

— Pega decorativa
Zé Povinho. Vidrado policromo; pintura a déleo no rosto e nos membros.

Marcas: FFCR, 1904, 35, gravadas na pasta; assinado: RBP, 1904. siscado na pasta; datado: 1904.
Alt.: 95 mm.
Inv. 541.
— Painel de azulejos
Cabegas de gato sobre folhas. Vidro policromo.
Marcas: FFCaldas®, FBCaldas”, gravadas na pasta, sem data.
Total (8 azulejos): 262x528 mm; unidade: 130x130 mm.
Inv.340.

A diversidade destas obras permite aproximagao da producao de Shek Wan,
quer pela decoragao naturalista de pecas utilitarias e a beleza dos esmaltes, quer
pela representagao da figura humana, embora de intengo distinta. Enquanto em
Bordalo é frequente o recurso A caricatura como instrumento incisivo de critica
social e polftica, a escultura barrista chinesa representa a complexidade da sua
vasta mitologia.
Na esteira de Bordalo se revelaram notdveis barristas que, viram na ceramica

das Caldas um meio propicio 4 sua criatividade.

(6) Marca usada por Rafael Bordalo Pinheiro em azulejos. Mostra as trés iniciais entrelacadas e encontrase inédita, pois, nos trabalhos até agora publicados, nao foi estudada ou referenciada, pelo que, nesta
oportunidade, se identifica e se divulga.
) Idem.

Com o dealbar do séc. XX, as tendéncias estéticas encontram novos rumos,
que a ceramica das Caldas também assume, numa simplificacao de formas de

perfis muito simples e belos num delicado equilibrio e estilizacao decorativa.
O escultor Costa Motta Sobrinho, Director artistico da Fabrica de Faiancas
das Caldas (1907-1913) - pela aquisicao do edificio da antiga fabrica de Bordalo
por Manuel Augusto Godinho Leal-, surge como um dos principais responsdveis

pela renovac4o que se processa, alids j4 anunciada em pecas de inspiragao “arte
nova’, concebidas por Rafael e por Manuel Gustavo Bordalo Pinheiro. Este
artista ergue, em 1908, a Fabrica S. Rafael. Ai, com boa parte dos operdrios da
antiga fabrica e utilizando as formas da mesma, prossegue a obra de seu pai e cria
os seus

préprios

modelos,

de notdvel

elegancia,

sobriedade

e originalidade e

contribui amplamente para o progresso da ceramica caldense.
Francisco Victorino, Francisco Elias, Joao Duarte Angélico e Avelino
Anténio Soares Bello sao nomes grandes de artistas formados na fabrica-escola de

Rafael Bordalo Pinheiro e representados no Museu de José Malhoa. Também eles
criaram as suas préprias formas e deram origem a novas geragdes de ceramistas.
O Atelier Ceramico, instalado em 1892 pelo Visconde de Sacavém (José) e onde
trabalhou Avelino Bello, tem por Director Artistico 0 escultor artistico José Fiiller e,

nos quatro anos da sua produgao caldense, af surgem pecas de grande beleza.
Neste percurso pela ceramica das Caldas, em confronto com Shek Wan,
destacamos ainda:
— Escarrador
Sapo de pele rugosa coberta de arabescos semelhantes aos de algumas pegas de ceramica oriental.

Vidrado polfcromo.
Marcas: Bordalo Pinheiro - Portugal, T, 5, gravadas na pasta; sem data.
Comp.: 318 mm.
Inv. 187.
— Jarra

Envolvida por dois patos de asas abertas. Vidrado policromo.
Sem marca; assinado: M. Gust?., em monograma riscado na pasta; sem data.

Alt.: 257 mm.
Inv. 343.
— Bilha
Friso de patos relevado. Vidrado policromo.
Marcas: FFCR,

1907, 4, gravadas na pasta do fundo; assinado: JCS,

rubrica esmaltada a azul, no

fundo, e M. Gust®., em monograma riscado na pasta do bojo; datado: 1907. Altura total: 250 mm.
Inv. 197.

foi
8) JCS - José Carlos dos Santos, artista pintor e decorador, discipulo de Bordalo, de cuja fabrica
contra-mestre. Também assinalava as pecas que pintava com 54 ou LIV (pintor n.° 54).
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— Prato de Suspensao
Homenagem a Rafael Bordalo Pinheiro. Vidrado policromo; figura de Zé Povinho e dedicatéria
em chacota.
Sem marca; assinado: Fran. Elias, riscado na pasta; sem data. Diam.: 243 mm.

Inv. 394.
— Talha
Decorada com pequena composicao no gargalo alusiva ao vinho e com decoracao aplicada:
tronco de videira com cachos de uvas e folhagens. Vidrado policromo.
Marcas: Avelino Belo - Caldas da Rainha, 1894, gravadas na pasta; datado: 1894. Alt. : 418 mm.
Inv. 475.
— Jarro
Asa formada por tronco
Marcas: FE O(?), 13(?),
Deposito do Museu de
Nota: Direcgao artistica

de oliveira com azeitonas e folhas. Vidrado policromo.
gravadas na pasta; sem data. Alt.: 195 mm.
Arte Popular.
de Costa Mota Sobrinho.

Na actualidade, a producao ceramica caldense acompanha a evolucio do
gosto, criando novos modelos, recriando outros, de forma a se alcancarem formas

modernas, rumo a uma dinamica virada ao futuro. Todavia, e a par de renovadas
tendéncias do gosto, a produc&o ceramica caldense tem procurado dar
continuidade a linha tradicionalista de Bordalo, e mesmo anterior, num convivio

salutar e estimulante.
Da-se como breve exemplo nas colecg6es do Museu:
— Moringue
Com 14 aplicada. Vidrado plicromo.
Sem marca; sem data. Alt. 290 mm.
Inv. 515.
— Jarro
Pato. Vidrado policromo.
Marcas: Bordalo Pinheiro - Portugal, 93, gravadas na pasta; sem data. Alt. 350 mm.
Inv. 445.
— Garrafa
Com decorag4o aplicada: tronco florido e pdssaro. Vidrado policromo.
Marca: Bordalo Pinheiro - Portugal, gravada na pasta do fundo; sem data. Altura total 295 mm.
Inv. 438.
— Moringue

Cabega de oriental. Vidrado policromo.
Marca:
inves 77.

658, gravada na pasta; sem data. Alt. 230 mm.

Com esta pega ha anos produzida pelas actuais Faiangas Artisticas Bordalo Pinheiro
a partir de modelo do seu patrono se fecha este percurso, nao sem lembrar que outras
pegas existem criadas por Rafael que se socorrem do seu imaginério oriental, quer
sejam objectos ceramicos de inteng&o utilitaria quer se trate de motivos caricaturais,
tais como as duas placas de barro cozido, vidradas a branco, com caricaturas
desenhadas e assinadas por Bordalo e pintadas a dleo por sua irma Maria Augusta, em
Paris, em 1883. Trata-se do “Zé Povinho vestido de Japonés, atirando com a Albarda

ao ar” e a “Auto-caricatura do Artista com o seu inseparavel Gato”, onde surge trajando
vestes chinesas, ambas as peas experiéncias ceramicas ainda anteriores ao oficio de
oleiro do seu criador, integrando o patrimdnio do Museu Rafael Bordalo Pinheiro.
A breve panoramica proposta sobre a ceramica das Caldas, a partir de trés
dezenas de pegas da colecgao do Museu de José Malhoa, ou qualquer outra
possivel, de certo corrobora a convicgao das afinidades entre a ceramica das
Caldas e a de Shek Wan. Da esta preferéncia, nas suas temdaticas de raiz
naturalista, as flores, aos pdssaros, insectos, peixes, uma diversidade vegetalista e

animalista da qual Caldas também se faz eco, em gramas de vidrados que de

modo idéntico d4o relevo aos verdes, aos azuis, aos amarelos, aos vermelhos. Sao
semelhangas que persistem num enraizado gosto popular, existentes j4 por
ocasiao da instalacao de Bordalo nas Caldas e que aliciam e atraem artistas

eruditos, que encontram nas potencialidades pldsticas e decorativas desta
ceramica terreno fértil para dar largas 4 expressao da sua sensibilidade criativa.

6. RAFAEL BORDALO PINHEIRO
E OS ESCULTORES BARRISTAS DE SHEK WAN
E de notdvel reputacao o valor artistico da ceramica de Shek Wan, pela
impressao de realidade que transmite e 0 espfrito que emana das suas formas, pela
sua elegancia, pela vivacidade das suas cores.

Um dos aspectos mais notdveis desta ancestral arte do barro é a esculura,
produzida a par com os objectos utilitarios; por artistas que se dedicam aqueles
trabalhos, alcancando um grau de especializagao e de qualidade artistica que lhes

permite largamente superar 0 estauto de populares e serem considerados mestres.
Por alguma razdo um ditado da antiga China afirma que “a ceramica da vila de

Shek Wan é a melhor do mundo”.
Curiosamente, também Rafael Bordalo Pinheiro cria uma opulenta galeria de
esculturas em barro; a “Paixao de Cristo”.

Inicia a sua modelacéo em 1887, para as Capelas do Bucaco, por contrato
celebrado com o Estado, em 31/01/1887, por intermédio do Conselheiro Emidio

Navarro, Ministro das Obras Publicas. E uma encomenda de 86 figuras, distribuidas
por doze grupos, para cujo empreendimento seria atribuido um subsidio mensal.
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Sao

realizados

nove

grupos,

contando

55

figuras

humanas,

5 animais,

9

objectos isolados e 11 troncos de oliveira, prolongando-se a criacdo desta vasta
galeria de tipos e figuras até 1899, consoante também a irregular liquidacao do
acordado subsidio que, entretanto, vai rareando e se extinge.
Nao restam dtividas de que Bordalo se empenha em sérios e detalhados
estudos histéricos, biblicos e etnogrdficos, que lhe permitem reproduzir com
rigor todas as cenas e interpretd-las.
A histéria sacra é contada com base nesse verismo; 0 naturalismo gritante das

figuras encontra eco nos estudos étnicos dos povos; as vestes, os uniformes, as
insignias e atributos sao escolhidos fruto de investigagao cuidada e conhecimentos que se revelam profundos; a anatomia é de grande expressividade.
O estudo das figuras mostra que nada é deixado ao acaso, embora a
criatividade de Bordalo irrompa pujante e se faca presente, num naturalismo
vincado, fazendo jus 4 sua época e 4 novidade artistica portuguesa de entao.
Rafael Bordalo traca esbogos, modela pequenos estudos de terracota e vem a

aplicar dois grupos miniaturais no “Perfumador Arabe”, em 1896. Escolhe
colaboradores para a magna tarefa, parecendo que sao de apontar Jodo Rodrigues
Vieira (1856-1898), seu companheiro do “Grupo do Ledo”, e o barrista local e
modelador Augusto José Baptista.
Pode-se, contudo, afirmar que boa parte da vivéncia de Bordalo nas Caldas
foi acompanhada pela concep¢ao desta obra assombrosa que 0 ocupou mais de
uma década, desvendando os virtuosismos da escultura e da psicologia humana.
Atente-se no confronto, salvaguardada a dimensao das pegas, entre esculturas de
Shek Wan da colecgao do Museu Luis de Camoes — reunida entre 1901 e 1913 -, dos
artistas contemporaneos Lao Chin (n. 1916), Zhuang Jia (n. 1931), Liao Hongbiao
(n. 1936), Liu Zemian (n. 1937) e Lao Kwai Peng. (n. 1951), com esta producao de

Rafael Bordalo Pinheiro.
Tal como os escultores barristas de Shek Wan, que vazam a sua expressividade
Nos intimeros temas mitoldgicos histéricos, Rafael almeja transpor para uma obra
de fundo mistico uma diversidade imensa de estados animicos, onde por vezes se
suspeita a caricatura.
De novo sao perfeitas as palavras de Anténio Conceigao Junior, as quais se

poderiam aplicar por inteiro as esculturas da “Paixao de Cristo”.
“As esculturas de Shek Wan tém uma grande liberdade e criatividade.
Caracterizam-se ainda por um conjunto de particularidades iconograficas e um
tratamento das figuras, que atinge por vezes 0 exagero numa forma de expressividade emotiva. Como arte popular atinge uma qualidade e uma gramatica
plastica que nada tem de arcaico.””
) Esculturas de Lao Kwai Peng, Museu Luis de Cambes, Macau, 1981, pag. 5.
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4.- Lao Kwai Peng (n. 1951)

“Chung Kwei, O Cagador de Deménios”
Barro vidrado, alt. 24,5 cm.
(Cat. Cerdmica de Shek Wan, Museu de José
Malhoa,

5.- Lao Kwai Peng (n. 1951)

“0 Monge Tsai K6ng”
Barro vidrado, alt. 23,5 cm.
(Cat. Cerdmica de Shek Wan, Museu de José
Malhoa, 1986).
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1986).

7. OUTRAS COLECCOES
Existe nas Caldas da Rainha uma interessante colec¢ao particular de pinturas
chinesas, cujo proprietario dé 0 seu acordo para que as assinale neste Encontro.
Sao uma centena de trabalhos sobre papel de arroz, adquiridos provavelmente no
séc. XVIII, por antepassado do actual possuidor. Medem aproximadamente
19x30 cm, agrupando-se sete nticleos tematicos.
— justica
— costumes e€ trajes

— ciclo do cha
— festividades

— barcos
— passaros
— borboletas

Encontram-se
entalhada:

motivos

contidas

em

vegetalistas

encadernacao

de madeira

e figuras,

pastas,

nas

na

minuciosamente
lombada,

motivos

vegetalistas inspirados no bambu. Apresenta fechos de prata lavrada e guardas de
seda lavrada com motivos florais.
A colecgao figurou, em 1950, numa Exposigao no Rio de Janeiro.
“Patriménio Oriental.

O Museu de José Malhoa e Didlogo de Culturas” ¢ 0

tema desta comunicagao, com a qual se procura contribuir para um
levantamento do patrimdnio oriental nos museus de lingua portuguesa.
Contributo modesto, cujo desiderato é nao sé inventariar um conjunto valioso
de patriménio mével, mas também entendido como de ideias e de intervengao

cultural.
Tudo isto no ponto do Oriente onde a confluéncia de culturas desde hd
séculos acontece: Macau.
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CONCLUSOES

1-O ICOM. Nacional congratula-se pela boa organizacio do IV Encontro de
Museus de Pajses e comunidades de lingua Portuguesa com o nivel das comunicages apresentadas que contribuirao seguramente para uma maior aproximacao

dos profissionais de Museus.
2-— O ICOM Nacional felicita as entidades oficiais de Macau, pela opcao
cultural expressa na valorizacao do patriménio histérico construido nas Ilhas,
verdadeira marca da civilizacdo portuguesa que permanece como legado
seguramente mais importante do que as recentes construgdes que o abafam em
volumetria e inexpressividade estética.
3 — O ICOM Nacional congratula-se pela primeira participagao de Goa nao
deixando de lamentar a auséncia de S. Tomé e Principe e Brasil, apelando para
que nos futuros Encontros estas presencas sejam garantidas.
4 — O ICOM

Nacional sugere um contacto mais aberto com as respectivas

Comiss6es Nacionais da Unesco de modo a que essa missio cientifica nos Pafses
de Lingua Portuguesa seja dada preferéncia A nomeaco de técnicos luséfonos,

sempre que se trate de 4rea em que sao reconhecidamente especialistas.
5 — O ICOM Nacional sugere a divulgacao dos futuros Encontros, junto de
todas as associag6es profissionais de Museus do Brasil e nao sé da Comissao
Nacional do ICOM.

6 — Dar

expressa

manifestacio

dos

representantes

dos

4 pafses

africanos

Presentes, tendo por base a convengao da criacao de uma Associacao de Museus
245

de Paises e Comunidades de Lingua Portuguesa (reafirmado desde o Encontro de
Mafra) que permitiria seguramente uma maior aproximac3o entre os profissionais de Museus dos seus paises, reiteram a sua convicgao de que tal orgao iria

permitir um maior concentragéo sobre os diferentes aspectos da Area da
museologia e do trabalho dos seus museus, bem como a defini¢ao composta dos
temas dos Encontros e das orientagées basicas e metodolégicas de trabalho.

NA SESSAO SOLENE DE ABERTURA, ESTIVERAM PRESENTES AS
SEGUINTES ENTIDADES OFICIAIS:

Sua Exceléncia o Senhor Governador do Territério de Macau

Sua Exceléncia o Senhor Secretdrio de Estado da Cooperacao, Turismo e Cultura de
Macau
Sua Exceléncia Reverendissima o Senhor Bispo da Diocese de Macau

Directora do Instituto Cultural de Macau

A Presidente da Assembleia Geral da Comisséo Nacional Portuguesa do ICOM
(Conselho Internacional de Museus)
A Presidente da Comissiéio Nacional Portuguesa do
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GONCALVES,

Emilia

HERDADE,

Nivio José Ramos

HERDADE,

Maria Margarida

MAGALHAES,
MATIAS,

Manuel

Fernando Luis Marques

MENESES, Teresa SA
PINTO, Victor Mendes
RUIVO,

Manuela

SOUSA, Maria Luisa
SILVA, Mariana Parra da
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COMISSAO

ORGANIZADORA

EM LISBOA

Maria Natdlia Correia Guedes

— Presidente da Assembleia Geral da Comissio Nacional Portuguesa do ICOM
Isabel Maria Silveira Godinho

— Presidente da Direcgao da Comissao Nacinal Portuguesa do ICOM
Maria Margarida Marques Matias
— Secretdria da Direcga0 da Comissa40 Nacional Portuguesa do ICOM
Maria Madalena Atafde Garcia

— Tesoureira da Direcgao da Comissa0 Nacional Portuguesa do ICOM
Maria Manuela de Oliveira Martins
— Vogal da Direccao da Comissa0 Nacional Portuguesa do ICOM
Maria Elisabeth Figueiredo Cabral

— Vogal da Direcga0 da Comissao Nacional Portuguesa do ICOM

COMISSAO

COORDENADORA

EM MACAU

* Gabinete do Secretdrio-Adjunto para a Comunicagao, Turismo e Cultura:
Maria José Baiao
Maria Margarida Matias
Luis Anténio Durao
* Instituto Cultural de Macau:
David Paulo Simao
Cristina Mio
* Funda¢ao Oriente:
Joao Amorim

IV ENCONTRO
E COMUNIDADES

DE MUSEUS DE PAISES
DE LINGUA PORTUGUESA
Programa

1.° dia - Domingo - 27 de Fevereiro
18:35 - Chegada ao aeroporto de Hong-Kong. Transfer para Macau
21:00 - Alojamento na Pousada de Mong-hé e Hotel Holiday Inn.
2.° dia - Segunda-feira - 28 de Fevereiro
09:30 - Sessio de cumprimentos a Sua Exceléncia 0 Governador de Macau
(Palacio do Governo)
10:00 - Sessao de cumprimentos a Sua Exceléncia 0 Secretdrio-Adjunto para a

Comunicacao, Turismo e Cultura pelo I.C.O.M. Nacional (Palacio do
Governo)

11:00 - Distribuicdo de pastas e documentagao no Centro de Actividades Turisticas
11:30 - Sessao de abertura
12:00 - Inicio dos trabalhos
13:30 - Almoco oferecido por Turismo de Macau
14:30-15:00 - Visita ao Museu do Grande Prémio

15:30-16:30 - Continuagao dos trabalhos
16:30-16:45 - Intervalo

16:45-18:30 - Continuagao dos trabalhos
20:00 - Jantar chinés oferecido por Sua Exceléncia 0 Secretdrio-Adjunto para a
Comunicacio, Turismo e Cultura Restaurante Paramount (Pousada Ritz)

3.° dia - Terca-feira - 1 de Marco
09:00 - Partida para as Ilhas da Coloane e Taipa
09:30 - Cumprimentos ao Sr. Presidente da Camara Municipal das Ilhas
09:45 - Pequeno percurso 4 vila da Taipa
10:00 - Visita 4 Casa-Museu
10:30 - Partida para Coloane, passagem pela Fortaleza (1848)

11:00 - Visita & Igreja de S. Francisco Xavier
11:20 - Visita 4 Exposigéo e Colecgdes de Botanica e Fauna do Parque de
Coloane
13:00 - Almoco oferecido pela Camara Municipal das Ilhas no Restaurante
Balichao
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14:45 - Regresso a Macau
15:00-17:00 - Visita 4 Cidade de Macau (Igrejas, Templos, etc.)
Jantar livre
21:00-23:00 - Sessdes de trabalho no Centro de Actividades Turisticas

4.° dia - Quarta-feira - 2 de Marco
09:30 - Saida dos Hotéis para o Museu Maritimo
10:00 - Passeio no Rio das Pérolas e visita ao Museu Marftimo

13:00
15:00
16:30
17:15
20:30

-

Almogo oferecido pelo Museu Maritimo
Visita a Casa Garden da Fundagao Oriente
Visita guiada ao Tesouro do Pago Episcopal
Cha Gordo oferecido por Sua Ex.* Reverendissima, 0 Bispo de Macau
Jantar oferecido por Sua Exceléncia 0 Governador (Palacio de Santa
Sancha)

5.° dia - Quinta-feira - 3 de Marco
10:30-11:00 - Conclusdes e Encerramento
11:45 - Cumprimentos ao Sr. Presidente do Leal Senado de Macau
12:00 - Visita as Instalagdes do Leal Senado de Macau e biblioteca
13:00 - Almogo oferecido pelo Leal Senado de Macau
Tarde Livre

20:00 - Jantar de encerramento oferecido pelo Instituto Cultural de Macau
(Hotel Grandeur)

6.° dia - Sexta-feira - 4 de Marco
09:00 - Partida para Cantao

Visita aos museus de Cantao

7.° dia - Sabado - 5 de Margo
17:00 - Regresso de Cantao a Macau

8.° dia - Domingo - 6 de Marco
09:00 - Regresso a Hong-Kong e visita a cidade

22:45 - Regresso a Lisboa

Chegada do Sua Exceléncia Reverend{ssima 0 Sr. Bispo de Macau

Sessao inaugural

eT”
Entrega de documentacao

Sessdes de trabalho

Chegada do Sr. Governador do Territério de Macau ao Centro de Actividades Turisticas
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Representagao dos PALOP no Instituto Cultural de Macau

Mesa de almogo oferecido pelo Instituto de Macau aos participantes

Visita ao Museu do Grande Prémio de Macau

Visita 4 Ilha de Taipa

Sessao e Recepgao no Leal Senado

Recep¢ao no Leal Senado de Macau

Almogo oferecido pelo Leal Senado de Macau

Cumprimentos de despedida no Leal Senado de Macau
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Jantar no Hotel Grandeur oferecido pelo Instituto Cultural de Macau

_

cI

Recepgao no Hotel Grandeur oferecido pelo Instituto Cultural de Macau
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