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tiago simões da silva*

As representações de Lutero em porcelana 
chinesa do século XVIII 

Representations of Luther in Chinese porcelain 
of the 18th century

As nossas pesquisas sobre a Época Moderna e a sua cultura material levaram-nos a várias 

incursões nos domínios da História da Arte, entre eles o particular da porcelana chi-

nesa de exportação, cujas peças eram muito apreciadas e presença assídua em casas dos 

séculos XVII e XVIII. Dos milhões de peças que se estima terem entrado no mercado 

português entre os séculos XVI e XIX, existem ainda hoje muitos e bons exemplares, 

misturados também com as produções feitas para outros países europeus ou mesmo 

para o mercado asiático, que desde a sua origem até hoje continuam em viva circulação. 

Existem muitas peças decoradas com motivos de produção em larga escala, mas algu-

mas das mais interessantes e valiosas (em termos históricos, e não só) são as peças que 

resultavam de encomendas particulares, muitas delas brasonadas ou decoradas com gra-

vuras de temática europeia, retratando paisagens, figuras ou cenas históricas. Estas são 

tanto apreciadas por investigadores quanto cobiçadas por coleccionadores, pois não só 

são bastante mais raras, como as suas características permitem muitas vezes ligá-las aos 

seus proprietários originais, à encomenda de que resultam ou ao seu percurso ao longo 

do tempo, sendo em qualquer dos casos valiosos testemunhos da época em que foram 

produzidas, assim como dos indivíduos, famílias ou grupos sociais que as utilizaram.

Focados sobretudo nas ilhas açorianas, e tendencialmente na centúria de Setecentos, 

fomos conhecendo referências coevas sobre o uso destas peças e localizando várias que 

ainda hoje existem em museus ou colecções particulares. Se, por um lado, e como já 

* CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa, Portugal. E-mail: cham.tss@gmail.com.
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referimos, era hábito generalizado o uso de porcelana chinesa por quem tinha posses 

para tal, no caso açoriano a posição privilegiada do arquipélago e o acesso directo que 

as suas elites tinham às rotas comerciais transatlânticas em muito terão contribuído para 

a disseminação destas e de outras peças e obras de arte de elevada qualidade que cir-

cularam pelas ilhas. Por exemplo, os Brum possuíam no Faial, na segunda metade de 

Setecentos, cerca de meio milhar de peças de porcelana chinesa, dita “louça da Índia”, 

número notável ao qual não seria completamente alheio o facto de um filho segundo da 

Casa, D. António Taveira de Neiva Brum da Silveira, ser Arcebispo de Goa e enviar regu-

larmente presentes à família1. Também das últimas décadas do século XVIII e início do 

XIX são os quatro serviços brasonados que conhecemos como de encomenda açoriana, 

entre os quais destacamos o da Família Lemos Bettencourt, de Angra, e o de António 

Machado de Utra Teles, da Horta, dos quais existem inúmeras peças espalhadas por 

museus e colecções particulares portuguesas e estrangeiras2.

Todo este prelúdio para dizer que nos fomos cruzando com várias peças com repre-

sentações interessantes e de elevado valor histórico, produzidas na China e utilizadas em 

diferentes partes da Europa durante vários séculos. Entre essas, as mais raras reprodu-

ziam gravuras com figuras históricas, como Cristo, Luís XIV ou Martinho Lutero. Estas 

últimas causaram-nos sempre alguma curiosidade acrescida, quer pela sua singularidade 

estética e interesse histórico, quer pelo facto de pouco se saber sobre elas, parecendo até 

ao momento que levantam mais questões do que aquelas a que é possível responder. 

Na ocasião da efeméride que agora se comemora, e no contexto de uma reflexão sobre 

Martinho Lutero e os efeitos da sua acção e pensamento ao longo do tempo, entende-

mos que estas peças históricas e as questões que suscitam são interessantes e pertinentes 

para o debate. Não somos especialistas em porcelana chinesa (nem em Lutero) e traze-

mos como contributo à discussão mais perguntas do que respostas, às quais os próprios 

estudiosos destes artefactos parecem não conseguir responder, mas que neste contexto 

concreto, não de estudo da Arte, mas de reflexão em torno dos efeitos e da expansão 

do pensamento luterano, poderá ser frutuoso entre os leitores, dando a conhecer estas 

peças e deixando o caminho aberto para que alguém eventualmente as consiga melhor 

interpretar ou compreender.

Para se entender como podem ter surgido na China do século XVIII peças de por-

celana pintadas com representações de Martinho Lutero, é preciso recuar e enquadrar 

um pouco o que foi a porcelana chinesa (dita “Companhia das Índias”) e a sua circulação 

na Europa ao longo da modernidade.

1 O inventário dos bens do morgado Tomás Francisco de Brum da Silveira Pórras Frias e Taveira, feito após a 

sua morte (a 5 de Dezembro de 1789), está parcialmente transcrito em Forjaz e Mendes 2009, I: 522-524, sem 

indicação da fonte.

2 Sobre estes serviços, veja-se Conde de Castro e Solla 1932, 1, 15-18 e estampa lxvii, e 2, 96-99 e estampa 

clxxiii. A título de curiosidade, registamos que existem duas peças do serviço Lemos Bettencourt no Palácio 

dos Capitães-Generais, em Angra do Heroísmo, estando uma delas, uma travessa, exposta ao público na Sala 

dos Contadores. 
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A tradição cerâmica chinesa e a sua relação com a Europa3

A China tem uma tradição milenar de produção cerâmica, tendo começado a produzir 

porcelana durante a dinastia Tang, que durou entre o início do século VII e o início do 

século X. Este material resulta de uma evolução derivada do processo de fabrico do grés, 

já utilizado nos séculos anteriores, tendo alcançado a técnica e as características que hoje 

lhe conhecemos só no século XIV, já no início da dinastia Ming, quando se começou 

a utilizar o caulino, até hoje a principal matéria-prima no fabrico da porcelana. O uso 

do caulino ditou também a localização dos fornos junto às jazidas da matéria-prima, 

nomeadamente em Jingdezhen, no Sul da China, que se tornou nos séculos seguintes o 

centro mais importante desta produção. É durante a dinastia Ming (entre os séculos XIV 

e XVII) que é produzida e difundida em larga escala a famosa porcelana azul e branca, 

cuja fama, produção e comércio se mantêm até hoje.

É precisamente durante este período que a Europa chega à China e que a porcelana 

chega à Europa, pela mão dos portugueses. Como nos diz Maria Antónia Pinto de Matos: 

As mais antigas porcelanas testemunhando uma “encomenda” de europeus na China são as 

originais porcelanas decoradas a azul-cobalto sob o vidrado com a esfera armilar, emblema de 

D. Manuel I […], as armas reais portuguesas, a heráldica religiosa da Companhia de Jesus, os 

brasões de armas de nobres portugueses que serviram no Oriente e frases em português que o 

oleiro chinês copiou a seu modo e misturou com elementos decorativos chineses, aplicando-os 

sobre gomis, pratos e garrafas.4

 

1 Prato com decoração Família 

Rosa.

Porcelana chinesa de exporta-

ção, dinastia Qing, reinado de 

Qianlong (1735-1796), c. 1790.

Lisboa, colecção particular.

Um prato igual a este está repro-

duzido em Albuquerque 1995, 87.

© João Krull

3 Para uma visão geral sobre a porcelana chinesa, sua história, comércio, tipologias e utilizações, veja-se Matos 

2011.

4 Matos 1994.
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Nos séculos seguintes intensificam-se as relações e as trocas comerciais, e a porce-

lana chinesa vai tendo um papel cada vez mais presente no quotidiano das elites por-

tuguesas e europeias, que vão seguindo as modas dos seus diferentes estilos – azul e 

branco, Família Verde, Família Rosa (ex.: Fig. 1). As peças com estas decorações são 

feitas praticamente em série e chegam em grandes quantidades; aumentam as encomen-

das com armas de família ou outras representações especiais e algumas chegam mesmo 

a ser fabricadas na China e pintadas já na Europa; as produções cerâmicas europeias imi-

tam os modelos chineses, ao mesmo tempo que os chineses reproduzem tendências do 

mercado europeu5. Citando José Roberto Teixeira Leite: “Em meados do Séc. XVII já se 

tinha produzido um fenômeno curioso: uma reciprocidade de influências, responsável 

por uma interpenetração de formas a tal ponto profunda, que em algumas ocasiões não 

é tarefa simples determinar quem copiou quem”6.

Toda esta produção artística e intercâmbio atinge o seu auge durante o longo 

reinado do imperador Qianlong (entre 1736 e 1795), ele próprio um coleccionador e 

patrono das artes, que apoiou e impulsionou a produção e cultivou a diversidade esti-

lística. Neste reinado multiplicam-se as encomendas especiais, com brasões, gravuras, 

elementos simbólicos representativos de uma instituição ou mesmo ligados a uma come-

moração. Como exemplos disso podemos citar o serviço mandado fazer para uso na 

inauguração da estátua equestre de D. José I na Praça do Comércio, a 6 de Junho de 1775, 

cuja decoração se centra precisamente em torno da representação da referida estátua7. 

Muito semelhante, e do mesmo período, é o serviço com a estátua equestre de Frederico 

V da Dinamarca, ao que tudo indica mandado fazer pela viúva, a rainha Juliana-Maria8. 

Também para o Norte da Europa são comuns encomendas com ilustrações relacionadas 

com a própria navegação e comércio, incluindo representações de navios com os pavi-

lhões nacionais (ex.: Fig. 2). Entre as peças de encomenda mais requisitadas, estavam os 

serviços brasonados (ex.: Fig. 3). Multiplicam-se também outras peças em porcelana, 

apesar de sempre mais raras, como os cabos de talheres, as conchas de servir, as floreiras, 

as pequenas figuras de vulto ou mesmo as placas para luminárias9.

5 Sobre a circulação de modelos e tendências entre o Oriente e o Ocidente, vejam-se, entre outros, O gosto… 

2001, O exótico… 2013.

6 As Companhias… 1986, 53.

7 Sobre este serviço, veja-se Matos 2011, II: 222-223, e O gosto… 2001, 14-15.

8 Cf. Beurdeley 1962, 132.

9 Uma amostra muito exemplificativa com alguns dos melhores destes exemplares encontra-se na Colecção RA, 

reproduzida no já citado trabalho de Maria Antónia Pinto de Matos. Sobre os tipos de encomendas e utensílios 

produzidos, assim como as suas funções originais, veja-se também Caminhos da … 1998.
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2 Taça de pingos com representação de uma caravela com a bandeira britânica. Porcelana chinesa 

de exportação, dinastia Qing, reinado de Qianlong (1735-1796). Lisboa, colecção particular.

A colecção do Eng. Manuel Gomes da Costa tinha uma chávena do mesmo serviço (cf. <https://

goo.gl/vTCph2>, consultado a 15.09.2017) e um covilhete com decoração semelhante está repro-

duzido em Albuquerque 1995, 81.

© João Krull

Há ainda muito por saber em relação às questões relacionadas com a circulação de 

modelos decorativos ou de gravuras, pois, tal como no caso que aqui deixamos, na sua 

maioria as únicas fontes disponíveis são os próprios objectos em estudo. Não obstante, 

existem alguns exemplos de informação relacionada com encomendas ou artistas, excep-

cionais, é certo, mas que nos permitem compreender melhor esta realidade e conjecturar 

em torno das restantes. Um desses casos é o serviço desenhado na Europa por Christian 

Precht em 1736, do qual chegaram aos nossos dias alguns desenhos, hoje conservados no 

Castelo de Maltesharm (Scanie, Suécia)10. Outro, bem conhecido, é o do artista holandês 

Cornelis Pronck (1691-1759), “comissionado em 1734 pela Companhia Holandesa das 

Índias Orientais” para produzir desenhos para as porcelanas a encomendar à China11.

A representação de temáticas cristãs na porcelana
Uma das temáticas representadas que mais directamente diz respeito a esta reflexão é 

a de símbolos, figuras ou mesmo episódios relacionados com o Cristianismo, pelo que 

deixamos algumas notas específicas sobre o assunto12. 

Dentro desta temática existem representações muito variadas, desde insígnias de 

ordens religiosas ou iniciais de instituições até imagens de Cristo crucificado, passando 

pela heráldica eclesiástica (Fig. 3). Sabe-se que desenhos e estampas reproduzindo 

10 Beurdeley 1962, 121. 

11 Leite 1986, 63. Sobre este artista, veja-se Jörg 1980.

12 Sobre este tema, veja-se Reflexos: símbolos … 1996 (em particular o estudo introdutório de Dias, 17-59); e 

Imagens do Cristianismo… 2003 (que regista excelentes exemplares, entre eles alguns com representações de 

Lutero, 114-117).
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desenhos de artistas europeus circularam no Oriente a partir de inícios de Seiscentos 

(senão ainda em finais de Quinhentos), sobretudo as de temática religiosa, levados pela 

mão dos missionários ocidentais. 

3 Chávena com heráldica eclesiástica, encomendada para o mercado português: armas de D. Frei 

José Maria da Silva Torres osb (1800-1854), Arcebispo de Goa e Primaz do Oriente (1843-1849). 

No outro lado estão as suas iniciais (“J[osé]A[rcebispo]P[rimaz do]O[riente] F[rei]M[aria da]

S[ilva]T[orres]”).

Porcelana chinesa de exportação, dinastia Qing, reinado Daoguang (1820-1850), c. 1850.

Lisboa, colecção particular.

Sobre este serviço, veja-se Castro 1984, 230; peças semelhantes a esta podem ser vistas em 

Importante leilão… 2004, II: 423, e Importante Colecção… 1990, 45.

© João Krull

É no século XVIII que se começam a generalizar as representações de gravuras 

na porcelana, no mesmo período em que, no reinado do imperador Yongzheng (1722- 

-1735), surgem as representações en grisaille, feitas em tinta-da-china, que reproduzem as 

gravuras impressas com linhas finas em preto ou cinzento13. Esta técnica permite repro-

duzir imagens com elevado detalhe e rigor, surgindo peças com cenas de corte, imagens 

comemorativas “e mesmo louças com retratos de Lutero e de Calvino, de Gisbert Voet e 

Jan de Leyden, e até uma cena passada no interior de uma sinagoga”14.

Entre estas peças, anotamos, a título de exemplo, um prato com a representação 

de Cristo crucificado, utilizando a referida técnica en grisaille, reproduzido no catá-

logo de uma exposição e identificado pelos autores como uma encomenda da V.O.C. 

(Companhia Holandesa das Índias Orientais) de c. 1745, “provavelmente para a comu-

nidade católica do Sul da Holanda”15.

13 Cf. Leite 1986, 58; Matos 2002, 9-96, maxime 29.

14 Leite 1986, 74.

15 Júnior e Pires 1992, s/p. (n.º de catálogo 22).
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A pertinência do conhecimento destas representações
É neste contexto que surgem, algures na Europa, quase sem dúvida no Norte protestante, 

as encomendas de peças com representações de Martinho Lutero. Até agora apenas se 

sabe aquilo que elas nos podem contar por si mesmas; ou seja, é possível identificar Lutero 

pelos seus atributos e iniciais, e datar estas peças com apenas uma pequena margem de 

dúvida, através das características técnicas e estilísticas, que se iam alterando ao longo 

do tempo. Como vimos nos exemplos que já referimos, encomendas com uma repre-

sentação específica como estas tinham como objectivo a evocação e a comemoração, 

mas também podiam ter uma função propagandística, contribuindo para a divulgação 

de figuras ou de ideias. As representações deste tipo em porcelana surgem na sequência 

das gravuras impressas que circulavam em abundância. No caso concreto das que aqui 

registamos, acresce o facto de que não existe uma representação única, mas pelo menos 

duas diferentes, uma delas com a mesma figura mas diversas variantes decorativas a 

enquadrá-la, o que nos parece indicar que não se trataria de uma encomenda única.

Aqui impõe-se-nos uma (ou várias) questões: qual a pertinência (ou o interesse, 

até) de se trazer a uma obra destas uma referência a representações desenhadas em peças 

de porcelana? Qual o relevo de se conhecerem estas peças no contexto dos estudos lute-

ranos? Qual a sua importância ou significado históricos? Entendemos que a importância 

e a dimensão históricas de Lutero só podem ser verdadeiramente conhecidas e com-

preendidas se se conhecer o entendimento e memória que dele houve em cada época, 

e não apenas na dele e na nossa. Se no nosso tempo evocamos cinco séculos das suas 

ideias, outros antes de nós já fizeram o mesmo, evocando outras datas, mas a mesma 

figura e o mesmo pensamento.

As representações conhecidas de Lutero
Antes de registarmos as peças que nos propusemos apresentar, é importante uma refe-

rência às representações de Lutero em geral, visto serem elas que servirão de base às que 

serão posteriormente copiadas em peças de porcelana.

A fisionomia que hoje reconhecemos como de Martinho Lutero deriva directa-

mente de vários retratos, muito semelhantes entre si, feitos ainda em sua vida. Referimo-

nos em concreto a pinturas da oficina de Lucas Cranach o Velho, apoiante e amigo pes-

soal de Lutero16, que representou também outras figuras coevas do início da Reforma e 

a quem se deve uma profusão de quadros e gravuras que circularam ainda em vida do 

retratado e difundiram a sua imagem17.

16 Esta amizade é documentada por Febvre 1976.

17 Três destes quadros, feitos entre 1529 e c. 1532 e atribuídos a Lucas Cranach o Velho ou à sua oficina, existem 

hoje nas seguintes colecções: Galeria Uffizi, em Florença, Itália (disponível em < http://lucascranach.org/IT_

GdU_1160>); Statens Museum for Kunst (Galeria Nacional da Dinamarca), Copenhaga, Dinamarca (<http://

www.smk.dk/en/explore-the-art/highlights/lucas-cranach-the-elder-portrait-of-martin-luther/>); e The Metro-

politan Museum of Art, Nova Iorque, EUA (<http://www.metmuseum.org/toah/works-of-art/55.220.2/>).
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Seria a partir destas pinturas e gravuras originais que seriam feitas muitas outras 

representações nos séculos seguintes, marcando até hoje a imagem que temos desta 

figura. Foram essas gravuras, difundidas em larga escala, que serviram de modelo para 

as peças de porcelana18.

As representações de Martinho Lutero em porcelana chinesa do século XVIII
Existem essencialmente duas representações de Lutero pintadas na porcelana chinesa 

de exportação, ambas com diversas variantes e datáveis do período de c. 1740-c. 1755.

Uma das representações apresenta-nos a figura de Lutero de livro e pena na mão, 

inserido num medalhão e enquadrado por elementos decorativos geralmente vege-

talistas (vide Fig. 4). Todo o desenho é feito segundo a já referida técnica en grisaille, 

rematada nos bordos por contornos a ouro. A gravura baseou-se numa de Jan Luiken 

(1649-1712), que se supõe ter sido feita a partir de um retrato de Lucas Cranach o Jovem 

(1515-1586), a qual seria publicada e difundida numa edição da Bíblia luterana de inícios 

do século XVIII19.

4 Taça de chá e covilhete com a representação 

de Martinho Lutero.

Porcelana chinesa de exportação, dinastia Qing, 

reinado de Qianlong (1735-1796), c. 1745.

Imagens do Cristianismo … 2003, 115.

© Jorge Welsh Works of Art, Lisbon/London

18 Existem muitas destas gravuras, a maioria das quais impressa entre os séculos XVII e XIX, dispersas por arqui-

vos e bibliotecas de todo o mundo. A título demonstrativo, referimos os exemplares pertencentes ao British 

Museum, de várias épocas e com diferentes variantes de representação, que podem ser consultados em < http://

www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx?searchText=Martin+Luther>.

19 Cf. Imagens do Cristianismo… 1996, 114-116. Uma gravura semelhante, impressa em período muito próximo 

do fabrico das peças de porcelana, existe no acervo do British Museum e pode ser vista em: < https://goo.gl/

pvQRkw> (consultado a 15.09.2017).
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Com esta representação conhecem-se taças, pires e bules, o que nos parece indicar 

terem sido feitos apenas serviços de chá e não de jantar20. Além destas peças, conhece-se 

pelo menos um vaso com decoração semelhante, pertencente às colecções do Victoria 

and Albert Museum, o qual tem a inscrição “martinus lutherus”, dissipando assim 

qualquer dúvida que pudesse existir quanto ao facto de o representado ser realmente 

Lutero21.

O outro tipo é mais elaborado, apresentando o retrato de Lutero dentro de um 

medalhão, o qual é ladeado por dois putti e encimado por uma pequena cartela com um 

pato. Por baixo há um outro medalhão, maior, onde surge a imagem de Cristo ensinando 

os Apóstolos (Fig. 5). Esta representação segue o modelo de uma gravura holandesa da 

autoria de Frans Brun (activo entre 1627 e 1648), a qual foi utilizada no rosto da cha-

mada Bíblia de Visscher, uma versão holandesa da Sagrada Escritura revista por Adolph 

Visscher e publicada em 1648. A mesma imagem continuou em uso nas edições seguin-

tes desta obra, assim como da Nederduytse Bijbel, impressa em 175022.

5 Prato com a representação de 

Martinho Lutero.

Porcelana chinesa de exportação, 

dinastia Qing, reinado de Qianlong 

(1735-1796).

Colecção RA, n.º inv. 172.

© Colecção RA.

De um par com duas peças idênti-

cas. Reproduzido em Cerâmica da 

China. Colecção RA, 315.

20 Cf. ibidem. Nesta obra podem ser vistas taças e pires; uma taça e pires semelhantes, pertencentes à antiga colecção 

de D. Manuel de Souza e Holstein Beck, foi leiloada em 2012 em Lisboa (imagem disponível em <https://www.

the-saleroom.com/en-gb/auction-catalogues/palacio-do-correio-velho/catalogue-id-2863532/lot-14564234>, 

consultado a 15.09.2017); um bule foi leiloado em Amesterdão em 2007 (pode ser visto em < http://www.chris-

ties.com/lotfinder/lot/a-grisaille-and-gilt-martin-luther-teapot-4991253-details.aspx?from=searchresults&in-

tObjectID=4991253&sid=9b3d28d0-82cb-477c-b705-5f5e76f396a5>, consultado em 15.09.2017).

21 Número de inventário: C.48-1951, acessível em <http://collections.vam.ac.uk/item/O494321/vase-unknown/> 

(consultado a 11.09.2017). 

22 Cf. Matos 2011, I, 314-315; e Imagens da China… 1996, 118-121. Em ambas estas obras podem ser vistas ima-

gens de pratos com esta representação e na segunda é também reproduzido o frontispício da Nederduytse Bijbel, 

com o mesmo desenho (p. 120).
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No entanto, como referimos no início, este modelo apresenta variantes, tanto ao 

nível do desenho que acabámos de descrever como, e sobretudo, da decoração que o 

envolve. Nalgumas das peças conhecidas, entre elas um prato existente em Lisboa no 

acervo da Fundação Ricardo Espírito Santo Silva (Figura 6), existe sob a figura de Lutero 

uma pequena cartela com as suas iniciais: “d:m:l”.

Propostas para uma interpretação
Como nos diz José Roberto Teixeira Leite, “[d]e acordo com Howard e Ayers[23], os pra-

tos e serviços de chá com motivos religiosos podem ter sido vendidos como curiosida-

des, para evidenciar o trabalho dos missionários cristãos na China, e assim provar que 

os europeus não estavam, naquelas longínquas paragens, somente por amor ao lucro e à 

conquista de terras”24. No caso das figuras de Lutero, foram provavelmente feitas durante 

o segundo centenário da sua morte, servindo como evocação desta figura e da sua obra. 

Além disso pouco mais se pode afiançar, pois não se conhecem informações relaciona-

das com encomendas ou proprietários originais.

Uma questão que é interessante abordar, e que não encontrámos explorada, é a de 

analisar estas representações e tentar perceber se, além da mera difusão da figura de 

Lutero, pode também haver outros objectivos com os elementos apresentados. Nalgumas 

das representações surge apenas Lutero, com alguns atributos simbólicos. No entanto, 

noutras, a sua imagem surge sobreposta a uma de Cristo com os apóstolos, num con-

junto antes representado no frontispício da Bíblia, o que nos parece remeter para o ideal 

apostólico primitivo da Igreja, longe do luxo ou do distanciamento do Evangelho a que 

Lutero tanto se opôs. 

Não obstante, há um elemento no conjunto cuja interpretação não parece tão óbvia. 

Se sob a gravura do homenageado surge uma cena apostólica, sobre a sua cabeça figura 

o desenho de um pato. A única explicação que parece plausível para esta representação, 

que será certamente simbólica, é tratar-se de um emblema heráldico25. Existem de facto 

várias famílias que usaram este animal como símbolo, entre as quais a linhagem húngara 

Nádasdy, cujo brasão de armas consistia precisamente na representação estilizada de um 

pato26. Esta antiga família nobre, de origem medieval, teve um papel importante nos ter-

ritórios que dominava, inclusive durante a Reforma Protestante. Tamás Nádasdy (1498-

-1562), o chefe da família durante este período, foi contemporâneo de Lutero, tendo 

acolhido as suas ideias, assim como várias figuras da Reforma no seu círculo próximo. 

23 Howard e Ayers 1978. 

24 Leite 1986, 74.

25 Aqui anotamos a importância do debate no colóquio aquando da apresentação deste tema e deixamos o nosso 

agradecimento às informações ou propostas dos vários colegas, em particular as indicações da Doutora Paola 

Nestola, acerca dos possíveis significados dos elementos presentes nas cartelas, a partir das quais desenvolve-

mos a proposta que aqui apresentamos. Escusado será referir que qualquer incorrecção ou enviesamento aqui 

presente é de nossa exclusiva responsabilidade.

26 Cf. <http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bathory/en/history/crests/>.
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Apesar de ter mantido também boas relações com a Igreja Católica e de não se ter for-

malmente convertido (mantendo uma posição algo ambígua), o certo é que acolheu o 

ideal luterano, a ponto de a primeira impressão de um texto em húngaro – uma edição 

do Novo Testamento – ter sido patrocinada por si, sendo o resultado de uma tradução 

feita numa escola que ele próprio fundara27. É possível que haja alguma relação entre esta 

família e a gravura em questão, por via de Tamás Nádasdy ou de algum descendente seu 

do século XVII ou XVIII coevo destas publicações. Esta é apenas uma hipótese, baseada 

em provas circunstanciais, mas fica registada.

6 Prato com a representação de Martinho Lutero.

Porcelana chinesa de exportação, dinastia Qing, reinado de Qianlong (1735-1796).

Lisboa, Fundação Ricardo Espírito Santo Silva, n.º inv. 329.

© Fundação Ricardo Espírito Santo Silva.

Sobre esta peça, vide Antunes 1999, 79.

Nalguns dos pratos existe também um detalhe interessante: o friso que circunda a 

imagem, desenhado na aba do prato, contém cartelas com pequenos desenhos, repre-

sentando animais e cenas de caça (Fig. 6). À volta de Lutero repetem-se cartelas com 

cenas de caça ao cervo e ao javali, intercaladas com corujas e emolduradas por elementos 

vegetalistas. As corujas são sobretudo um símbolo de sabedoria, os cervos (e animais 

semelhantes) representam a pureza, enquanto o javali é associado ao demónio. A caça 

tem também um significado próprio, relacionado com a busca espiritual (perseguição 

do animal), a destruição do mal e da ignorância (a morte do animal) e até a purificação 

27 Cf. Louthan e Murdock 2015, 96-98.
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(ligada à perseguição de animais selvagens)28. Na iconografia cristã a caça ao javali 

adquire um simbolismo particular, pois significa a perseguição ao demónio ou às forças 

do mal. Deixamos estas notas para uma possível interpretação, mas é preciso sublinhar 

que estas representações surgem apenas em alguns dos pratos e constituem por isso uma 

pequena parcela de todas as peças conhecidas.

Conclusão: as questões em aberto
Como já dissemos, as referências que existem na bibliografia remetem para o campo 

da História da Arte, analisando a estilística da produção e da decoração com o propó-

sito de datar as peças, não havendo, tanto quanto saibamos, uma análise iconográfica e 

simbólica, nem tão-pouco uma pesquisa histórica documentada que permita conectar 

estas porcelanas com uma dada encomenda ou contexto histórico (sobretudo devido à 

escassez das fontes). 

O que se pode afirmar com certeza, com base nas suas características formais, é que 

foram produzidas nos meados do século XVIII e, pela sua diversidade, que não se terá 

tratado de uma encomenda esporádica, antes de várias encomendas, eventualmente com 

anos de diferença entre si e de origens diversas. Existia à época uma grande circulação 

de gravuras impressas com representações de Lutero e de outras figuras históricas, assim 

como um elevado número de peças de uso em porcelana chinesa; em certos casos ambos 

se cruzaram, ou seja, a porcelana foi usada como suporte para representações de gravu-

ras históricas, atestando a singularidade destas peças (e das figuras nelas representadas). 

Através das suas características formais, iconografia representada e localização da maioria 

das peças hoje conhecidas, podemos afirmar também com um elevado grau de certeza 

tratar-se de encomendas produzidas para o mercado do Norte da Europa, certamente 

para um país luterano, tendo a sua cronologia levado vários autores a propor a hipótese 

de ser uma encomenda evocativa dos duzentos anos da morte de Lutero. O detalhe de 

algumas das peças e o tipo de técnica usada, sobretudo nas tidas como mais recentes, 

nalguns casos mais próximo da gravação em placa para impressão do que de uma gravura 

pintada (a técnica da pintura en grisaille), sugerem também a possibilidade de algumas 

peças terem sido pintadas já na Europa após a importação, mas são apenas possibilidades. 

Para além disto pouco se poderá concluir, mas uma coisa é certa: o simples facto de existi-

rem representações desta figura em porcelana chinesa do século XVIII é um testemunho 

vivo da forma como as suas ideias e a memória dos seus actos se mantiveram presentes e 

em circulação mesmo séculos após a sua morte. Falta compreender a origem exacta das 

peças, na esperança de que essa informação nos possa trazer novas luzes acerca da forma 

como a obra de Lutero foi transmitida e vista na Europa ao longo do tempo.

28 Sobre estes significados, veja-se “Coruja”, in Dicionário de Símbolos: significado dos símbolos e simbologias 

[em linha], disponível em: <https://www.dicionariodesimbolos.com.br/coruja/>; “Cervo (simbologia)”, in 

Infopédia. Dicionários Porto Editora [em linha], disponível em: <https://www.infopedia.pt/$cervo-(simbolo-

gia)>; “Caça” e “Javali”, in Chevalier e Gheerbrant 1997, 140-141 e 385.
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