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In the context of the study that we have devoted 
to Chinese textiles to be exported to the Portu-
guese market in the modern period, this article 
proposes to consider the extent to which Macao 
only served as a distribution centre or could it 
assume another type of responsibility as well, 

in terms of the manufacture of these products. 
This is a central issue, due to the many impli-
cations that it has in relation to the genesis of 
this production and its development in a 
dimension that is considered to be sufficiently 
expressive, but the clarification of which is 

overdue. Therefore, we will attempt to demon-
strate, taking into account the particularities of 
the pieces studied and the information collect-
ed up to this date, while being aware, however, 
that this topic is far from explained, and still 
requires careful research and reflection.

ABSTRACT
«No products or fabrics are manufactured within the city limits» The issue of Macao as a textile production 
center in the modern period

>	 Introdução

Como o levantamento de peças levado a cabo nos 

últimos anos tem permitido constatar, é ainda signi- 

ficativo o número de têxteis chineses em colecções  

públicas e privadas portuguesas, sobretudo datáveis do 

período que medeia entre os séculos XVII e XVIII. A 

chegada dos portugueses à China nos primeiros anos 

da centúria de Quinhentos e a sua paulatina fixação 

nas costas da província do Guangdong, a par do respec-

tivo envolvimento nos mercados locais, proporcionou 

a criação de condições favoráveis ao desenvolvimento 

de um complexo circuito de obtenção e transporte de 

mercadorias têxteis chinesas até Lisboa, por via da rota 

do Cabo. Desenvolvido a partir de um pequeno por-

to piscatório e de espera do comércio tributário com 

Cantão, Macau assumiu um papel fundamental neste 

processo, a partir do momento em que emergiu como 

estabelecimento permanente dos portugueses na  

China e principal porta de escoamento de produtos 

chineses, no contexto do império português na Ásia 

(Barreto 2007; Fok 1997; Chang 1997) (Imagem 1). 

O reconhecimento do peculiar perfil deste patri-

mónio, caracterizado pela combinação de referentes 

artístico-culturais chineses (asiáticos) e portugueses 

(europeus), conjugado com o desempenho de Macau 

enquanto centro mediador nevrálgico do relacionamen-

to sino-português, tem motivado a associação destas  

peças têxteis a uma origem de produção macaense. 

Equacionar até que ponto Macau servia tão-só de cen-

tro de distribuição ou se poderia assumir, também, 

outro tipo de responsabilidade, ao nível do fabrico des-

tes produtos, é o tema do presente texto. No âmbito 

do estudo que vimos consagrando aos têxteis chineses 

de exportação para o mercado português no período 

moderno, trata-se de um assunto fulcral que nos tem 

interessado, pelas muitas implicações que comporta 

em relação à génese desta produção e ao seu desenvol-

vimento, numa dimensão que se considera suficiente-

mente expressiva; tanto mais quando, por ora, se igno-

ra o local exacto onde a mesma terá tido lugar. Assim 

o procuraremos demonstrar, tendo em consideração as 

particularidades das peças estudadas e as informações 

recolhidas até ao presente, cientes, porém, de que este 

tópico está longe de esclarecido, carecendo, ainda, de 

aturada pesquisa e reflexão.

Para a presente análise, e a partir da investigação 

em curso, importa notar sobretudo dois aspectos corre-

lacionados, relativamente ao agregado de objectos em 

consideração: por um lado, as especificidades observa-

das ao nível das soluções materiais e procedimentos 

técnicos identificados, assim como o recurso frequente 

a morfologias e gramáticas estéticas europeias sub-

metidas a uma abordagem plástica sinizante suben-

tendem uma manufactura sob a responsabilidade de 

artífices chineses. Por outro lado, este corpus denota um 
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perfil extremamente constante entre o espólio estuda-

do tanto no domínio técnico-material, como plástico- 

-iconográfico, ao ponto de permitir a constituição de 

«famílias» temáticas. Esta é uma questão que se con-

sidera fundamental para o reconhecimento de uma 

produção coerente e programada, tanto em termos de 

manufactura como de escoamento, com vista ao forne-

cimento regular de artigos têxteis consentâneos com o 

gosto e as necessidades dos destinatários. 

Concorre para esta leitura o número de objectos já 

inventariados em Portugal e no estrangeiro, mais de 

250, sem contar com referências a obras identificadas 

na documentação, mas cujo rasto se perdeu, e a fragili-

dade deste tipo de bens, vulneráveis a factores externos 

de deterioração (como a luz e a humidade), predeter-

minando-lhes uma duração de vida tendencialmente 

curta. Nesta medida, o fabrico destes objectos associar-

-se-ia, com toda a probabilidade, a um centro de labora-

ção com capacidade de resposta, facilmente suprido de 

matérias-primas e, forçosamente, de modelos temáticos,  

compositivos e morfológicos (uma vez presente que a 

maior parte das peças elencadas se destinava a funções 

em contexto sacro), bem como acessível a potenciais 

compradores ou agentes intermediários. Estas condi-

ções permitiriam o implemento de um tipo de produção 

seriada, em sintonia com o modus	operandi	há muito vi-

gente na China e que, em articulação com a criação de 

sistemas modulares devidamente adequados ao domí-

nio da manufactura em causa, lhes permitia, em contex-

to artístico, produzir tanto em largas quantidades como 

em variedade, ao mesmo tempo que garantia diferentes 

padrões de qualidade, em tempos mínimos de fabrico e 

a baixo custo, como seria decerto o caso.

Disporia Macau destas condições? E, em caso afir-

mativo, quem assegurava a sua realização? Sem dúvida 

que tanto a sua localização estratégica no delta do Rio 

das Pérolas como o seu desempenho enquanto entre-

posto comercial internacional de excelência seriam 

factores determinantes à exequibilidade da hipótese 

avançada. Mas, em teoria, a vocação de Macau era de 

Imagem 1
Non Ex Quovis 
Ligno Fit Mercurius. 
Amacao in Chyna, 
1629, Daniel 
Meisner, Frankfurt. 
Gravura a cobre 
sobre papel, 
9,5 x 14 cm. 
Fundação Oriente 
(FO/0719). 
© Fundação 
Oriente/Henrique 
Ruas

Imagem 2
Detalhe da 
representação 
de Macau. Biombo 
Macau e Cantão, 
segunda metade 
do século XVIII, 
China. Madeira 
lacada, policromia, 
prata, ouro, papel, 
latão, 216 x 330 x 2 cm. 
Fundação Oriente 
(FO/0532). 
© Hugo Maertens
/BNP Paribas
/Fundação Oriente
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essência mercantil-portuária como, aliás, testemunha 

o teor do foral que recebe em 1588 (Flores 2000, 243). 

Desenvolvida a partir do porto, a sua principal entrada 

e razão de ser do seu crescimento, a Cidade	do	Nome	

de	Deus é, antes de mais, vocacionada para o comércio 

(Imagem 2). Ainda assim, dispõe de alguma diversida-

de de ofícios, dos quais aqueles ligados à arte do metal 

e da pedra se terão tornado especialidades desenvolvi-

das localmente (Flores 2000, 243). Conhecem-se, tam-

bém, informações avulsas que confirmam a prática  

regular na cidade de outros mesteres relacionados com 

a produção artística. Em 1609, António de Morga dá 

conta da execução de obras de mobiliário em Macau 

ao reportar-se às «Camas y escritorios, silletras de es-

trado y otras pieças doradas curiosamente hechas em 

Macau (...)» (Morga 1609, fl.163v) e, em tempos mais 

recentes, Charles Boxer recorda a fixação de alguns 

tecelões chineses em Macau por ocasião da expulsão 

dos portugueses do Japão (1639) (Boxer 1993, 5, nota 

11). Como George Bryan de Souza lembra, a dimen-

são da comunidade chinesa ali domiciliada dependia 

das oportunidades económicas oferecidas pela cidade. 

E, naquela época, a agitação política e a ausência de 

ordem acabaram por motivar o êxodo destes tecelões 

de seda fabricada em tamanhos fixos (Souza 1991, 50-51)  

para a região de Zhangzhou na província de Fujian 

(Viallé e Blussé 2001, 6).1 

Já em Junho de 1726, quando Alexandre Metelo 

de Sousa chega a Macau, como legado de D. João V 

ao novo imperador Yongzheng, encontra uma cidade  

capaz de responder às necessidades decorrentes da sua 

estada temporária e dos preparativos para a restante 

viagem até Pequim: desde a aquisição e fabrico de ade-

reços têxteis (a partir de tecidos que trazia consigo), à 

produção de obra de carpintaria, ao acharoamento de 

artefactos de mobiliário e até à obtenção de uma cadei-

ra de transporte, cuja manufactura envolveu uma série 

de recursos materiais e técnicos e decorreu durante 

um período de tempo razoavelmente demorado, por-

quanto só ao bordador foram pagos cento e noventa e 

cinco dias e meio de trabalho (Ferreira 2018, 185, 188). 

Com base nestes e noutros pressupostos, alguns 

autores sugeriram já Macau como provável centro  

de fabrico de tecidos, produzidos por artesãos de di-

ferentes nacionalidades, incluindo japoneses cristãos, 

indianos, malaios e chineses (Digby 1940, 60)2, o que 

ajudaria a explicar a sua natureza sincrética. É justa-

mente o caso de uma tipologia de exportação muito pe-

culiar, presumivelmente destinada ao mercado ibérico, 

porque caracterizada pela conjugação de elementos 

estéticos e compositivos ibéricos e chineses (asiáticos) 

nas cores amarelo, azul e verde sobre fundo vermelho 

intenso, segundo procedimentos técnicos e materiais 

extremo-asiáticos. A mesma assenta numa decoração 

padronizada dominada por águias bicéfalas coroadas, 

de pescoço escamado, análogo aos das aves fénix; es-

tas exibem garras sustendo setas que trespassam vasos 

em forma de coração, sob os seus pés, articuladas com  

peónias, botões de lótus e outras flores, da qual se co-

nhecem exemplos dispersos por várias coleções euro-

peias e norte-americanas – sobretudo fragmentos, mas 

também uma capa e parte de uma casula (Imagem 

3), cuja sobrevivência confirma o seu uso no fabrico  

de ornamentos litúrgicos destinados ao culto católico 

romano.3

Mas vários factores parecem contrariar esta pro-

posta. Para Regina Krahl «o estabelecimento de uma 

indústria têxtil de alta qualidade a produzir numa esca-

la comercial parece pouco provável numa cidade com 

uma escassa população» e acerca da qual não restam 

vestígios para além dos próprios fragmentos (Krahl 

2009, 313). Também Mazako Yoshida é taxativa ao de-

clarar que Macau era apenas o porto de transbordo e 

não o local desta produção (Yoshida 2003) (Imagem 4). 

Além dos aspectos considerados pela última autora, 

importa frisar, com base na análise técnica e plástica 

dos referidos tecidos, que a sua produção tende a ba-

lizar-se na segunda metade do século XVI e primeiros 

anos da centúria seguinte. Apesar de coincidente com 

a fase da meteórica ascensão e prosperidade de Macau 

trata-se, também, de um período embrionário da sua 

história, marcado pela fixação das estruturas governa-

tivas da cidade e respectivas competências, acerca do 

qual ignoramos até que ponto ali existiam, por um 

lado, artífices chineses disponíveis4 e, por outro, ofici-

nas de tecelagem activas.

oriente
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De resto, o italiano Marco D’Avalo na sua descri-

ção de Macau de 1638 – contemporânea, portanto, da 

indicação de Boxer acima mencionada –, refere expli-

citamente que «Dentro dos limites da cidade não são 

manufacturados produtos ou tecidos (…)» (D’Avalo, em 

Boxer 1993, 87) (negrito nosso). Apesar de não dispor-

mos de qualquer informação acerca do autor, o rela-

to que apresenta de Macau coincide grosso	modo com 

outros conhecidos, seus contemporâneos (Boxer 1993, 

80), facto que muito concorre para validar a informa-

ção que oferece. Trata-se de uma notícia da maior rele-

vância para clarificar a realidade macaense no âmbito 

do tema em discussão, numa fase já coincidente com 

o declínio que, desde cerca de 1625, vinha ensombran-

do Macau e que, por motivos de ordem diversa, atinge  

o pico no ocaso da década de 30 – lembremos, tão só,  

a queda da dinastia Ming (1368-1644), que os portu-

gueses apoiaram, os ataques dos holandeses a Macau 

e a posterior tomada de Malaca em 1641, bem como 

o afastamento de Macau do comércio de Manila e a  

expulsão dos portugueses do Japão.

Todavia, apesar do panorama negro que António 

Bocarro descreve, em 1635, dando conta da dependên-

cia de Macau das autoridades chinesas para a sua sobre-

vivência quotidiana (Boxer 1991, 183)5, Marco D’Avalo 

refere um pormenor muito interessante: a cidade dis-

põe de lojas chinesas, nas quais é possível adquirir 

seda crua transportada diariamente por barcos chine-

ses, além de roupas e artigos de seda também vendi-

dos de porta em porta por chineses (D’Avalo, em Boxer 

1993, 88-89), deixando entrever um maior espaço de 

manobra no que respeita ao acesso a bens e serviços 

Imagem 3 
Fragmento 
de casula (?), 
1550-1700, 
Macau (?). 
Lampasso, seda 
e fio de papel 
laminado dourado. 
Victoria & Albert 
Museum 
(T.215-1910). 
© Victoria and 
Albert Museum, 
London. 

oriente

MIOLO_REVISTA 28-V8.indd   73 27/07/20   11:44



74oriente

confinados às suas embarcações (Flores 2000, 256),  

a fim de evitar dificuldades e disputas com os chineses 

(D’Avalo, in Boxer 1993, 87). Entre as várias mercado-

rias que aí adquirem, destacam-se, pelo volume e pelo 

valor das transações, a seda crua e tecidos dela manu-

facturados de qualidade e preço variável. Um memo-

rando, de cerca de 1600, sobre os preços de venda em 

Cantão elucida este aspecto: a seda crua é vendida a 

8 taéis o pico, ao passo que a seda entrançada «que 

é a melhor do país» vale 100 taéis. As boas peças de 

damasco de 14 varas (portanto, 15,4 metros) eram ven-

didas a 7 taéis, e outras peças de seda comum, com as 

mesmas dimensões, a 1 tael e 3 mazes; peças finas de 

tafetá de Nanquim de todas as cores e sensivelmente  

12 côvados cada valem entre 2,5 e 3 taéis, enquanto 

grandes peças de damasco de fina qualidade, com 16 

varas cada, valem entre 12 e 15 taéis no máximo.7

Segundo o missionário jesuíta Álvaro Semedo, em 

1637, «Ali vão ter o mais e o melhor que se encontram 

em todo o reino por ser a sua mais importante e fran-

ca escala. E para não falar das mercadorias dos seis 

reinos vizinhos, que em tão grande quantidade são 

então disponíveis em Macau. Não menos revelador é o 

facto de este autor acrescentar que, uma vez autoriza-

dos a negociar livremente em Cantão, os portugueses 

«adiantam dinheiro aos mercadores para os tornarem 

aptos e preparar os seus teares, teares de mão e meca-

nismos, e dêste modo ordenam tanto quanto querem» 

(D’Avalo, in Boxer 1993, 88). É assim que informa o 

leitor sobre o método utilizado para efeitos de aquisi-

ção, e aquele que seria, muito provavelmente, um dos 

principais centros de produção e abastecimento dos 

portugueses em matéria de têxteis, independentemen-

te da sua realização simultânea em Macau: Cantão.

Os portugueses podiam deslocar-se àquela que 

era a capital da província de Guangdong (Imagem 5) 

e, quando não o faziam pessoalmente, contavam com 

o apoio indispensável de mercadores intermediários 

chineses, os queves, que transacionavam em nome 

dos particulares de Macau e tantas vezes financiavam 

as suas operações.6 Ali conseguem fixar uma feitoria 

em 1651, já sob alçada da nova dinastia Manchu (1644- 

-1911), circunstância que altera o limitado acesso dos 

mercadores de Macau, que até então permaneciam 

Imagem 4
Pinturas China 
Trade, Série 
da Seda, final 
do século XVIII/
primeiro quartel do 
século XIX, China, 
aguarela sobre 
papel, 
35,8 x 48,9 cm. 
Fundação Oriente 
(FO/0466). 
©Fundação 
Oriente/Victor 
Branco

Imagem 5
Detalhe da 
representação 
de Cantão. Biombo 
Macau e Cantão, 
segunda metade 
do século XVIII, 
China. Madeira 
lacada, policromia, 
prata, ouro, papel, 
latão, 216 x 330 x 2 cm. 
Fundação Oriente 
(FO/0532). 
© Hugo Maertens
/BNP Paribas/ 
Fundação Oriente
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mercadores locais de comerciarem externamente, e do 

desenvolvimento que a indústria serícola conheceu no 

decurso desta dinastia (e da seguinte), o país debatia-

-se com uma notável abundância de seda que havia, a 

todo o custo, que escoar – tanto mais quando o comér-

cio de exportação da seda era economicamente mais 

importante do que o da porcelana (Krahl 2009, 315) 

(Imagem 6).

Cabia à edilidade municipal de Macau regula-

mentar o acesso dos habitantes da cidade às feiras de  

Cantão por via da cobrança de taxas sobre as importa-

ções e exportações (garantes da autonomia financeira 

da cidade) (Flores 2000, 247), não obstante o contra-

bando de mercadorias em paralelo. Mais tarde, quan-

do os portugueses foram autorizados a traficar por si 

próprios, o pagamento de direitos de exportação dos 

produtos vindos da China passou a ter lugar direc-

tamente em Cantão, cabendo à alfândega de Macau 

os direitos de importação e ancoragem (Chang 1997, 

135). Para Wingfield Digby, este seria um dos argu-

mentos-chave para incentivar uma manufactura em 

Macau e, desta forma, escapar ao pagamento de taxas 

que encareciam o preço final dos produtos transaccio-

nados (Digby 1940, 59).

Mas, aparentemente, os preços ou as condições ofe-

recidas por Cantão compensavam, mesmo já em pleno 

século XVIII, como bem testemunham as contas dali 

enviadas ao prior da igreja de Santo Antão em Lisboa, 

a 28 de Dezembro de 1734, na sequência da aquisição 

de alguns ornamentos para o referido templo. Além 

de incluir uma parcela por direitos das peças para  

Macau, chama a atenção uma outra «por ser cor pro-

hibida».10 Ignoramos a cromia dos objectos em causa. 

Mas ocorre-nos que os mesmos fossem brancos, uma 

cor conotada com funerais e o luto na China e, por 

isso, evitada na maior parte do território, excepto em  

Cantão, uma das poucas regiões onde esta cor era  

tolerada e à qual os portugueses tinham precisamente 

acesso – o que a confirmar-se, demonstra bem o quanto 

os chineses investiam neste mercado. De acordo com o 

teor do referido documento, infere-se que as encomen-

das vão tendo lugar à medida que o agente no terreno 

dispõe de verbas. Por esse motivo, os ornamentos vão 

transportadas para lá, tanto nativas como estrangeiras, 

só as que os portugueses levam para a Índia, Japão e 

Manila, importam, num ano, em cerca de cinco mil 

e trezentos caixotes de vários tecidos de seda, incluin-

do, em cada um deles, centenas de mais valor, como  

veludos, damascos e cetins; os mais modestos como 

damasquilhos e tafetás pintados e simples até duzen-

tos e cinquenta» (Semedo 1994, 36).

Muitas fazendas são encomendadas com um ano 

de antecedência e pagas em adiantado, cabendo, nor-

malmente, à feira de Inverno (em Dezembro-Janeiro)  

o comércio de artigos de exportação para a Índia,  

Europa e Filipinas e à de Verão (em Maio-Junho) aque-

les orientados para o Japão. O sucesso de que se terá 

revestido a comercialização de objectos para o merca-

do português terá contribuído para a consolidação de 

parecerias no terreno entre os encomendadores, os 

agentes mediadores chineses e as oficinas, permitindo 

a fidelização de clientes e de negócios de uns anos para 

os outros. Desconhecemos, todavia, onde estas oficinas 

se localizavam – se na cidade, nos seus arredores ou 

até noutras províncias interiores chinesas de onde a 

fazenda era depois canalizada para Cantão8 – e até que 

ponto eram ou não exclusivamente vocacionadas para 

a produção de peças destinadas à exportação, face ao 

volume de trabalho em causa. Embora de proporções 

modestas, em comparação com a produção domésti-

ca destinada ao consumo interno, este era, afinal, um 

nicho de mercado suficientemente importante para 

motivar o empenho dos chineses no desenvolvimen-

to de uma produção ao gosto dos portugueses como, 

logo em 1561, o padre jesuíta Luís Fróis relata a um seu 

irmão da Companhia em carta enviada de Goa, onde 

então se encontrava: «huma cousa lhe direy dos chi-

nas muito gracyosa contarão-lhe la os portugueses as 

procissões que qua se fazião em Goa e a maneyra de 

nosso culto diuino e ymagens eles como são homens 

abilissymos determinarão, de não perder a ocasião de 

ganharem que he quasi seu ulltimo fim pretenderão 

em tudo seu interesse».9 Na sequência da política de 

isolamento Ming, que proibia os súbditos chineses  

de se deslocarem ao estrangeiro sob pena de morte  

(excepto aqueles da província do Fujian), impedindo os 
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conquanto que realizados segundo um conjunto de 

procedimentos sobretudo característicos da produção 

extremo-asiática. Destes, sobressai o uso de fio de pa-

pel laminado dourado, muito apreciado pelos portu-

gueses e, por isso, regularmente elogiado nas fontes 

documentais coevas. Lembre-se, por exemplo, D. João 

Marques Moreira, autor da relação dos festejos come-

morativos pela aclamação do rei D. João IV, organiza-

dos em Macau em 1642, e que no âmbito da descrição 

das vestes e guarnições dos membros do governo ma-

caense que tomaram as varas do pálio na procissão or-

ganizada a 21 de Junho, refere os «talabartes, & cintos 

de obra imaginaria, ou borlado de fio de ouro obrados 

com toda a perfeição, & arte por Chinas officiaes pri-

mos nella» (Moreira, em Boxer 1993, 169).

Se para o caso das peças obtidas em Cantão (embora  

não necessariamente aí produzidas) não fará sentido 

discutir a sua laboração por chineses, o mesmo não 

acontece quando ponderada uma eventual produção 

macaense onde, em 1619, se concentrava uma popu-

lação heterogénea e cosmopolita, na ordem de mais 

de 10 000 estrangeiros, incluindo chineses (Fok 1997, 

sendo sucessivamente expedidos para Macau onde são 

depois embalados, «tudo muito bem acondicionado» e 

remetidos para o destinatário. Esta foi, assim, a terceira 

remessa de um conjunto de 25 ornamentos (que sai-

bamos), entre casulas, dalmáticas, capas de asperges, 

frontais, véus de ombros e cortinas. Pela correspon-

dência trocada ao longo do processo percebe-se, ainda, 

que se enviaram instruções de Lisboa, muito em con-

creto, o molde para as dalmáticas, entretanto entregue 

ao china a quem o agente as encomendou.11

Infelizmente, nada é adiantado quanto à sua deco-

ração, a qual poderá ter sido deixada à consideração do 

intermediário, tal como, por vezes, acontece em rela-

ção à paleta de cores ou a técnica decorativa a adoptar. 

Certo é que, além da produção de tecidos, indispen-

sáveis ao talhe dos objectos, a maior parte do acervo 

estudado incide em obras bordadas, às quais acrescem 

algumas com decoração pintada. Ao contrário dos  

tecidos, muitos deles lisos e outros com decoração tipi-

camente chinesa, é sobretudo no domínio do bordado 

que se reconhece uma maior aproximação aos referen-

tes compositivos, plásticos e iconográficos ocidentais, 

Imagem 6
Pinturas China 
Trade, Série da 
Seda, final do 
século XVIII / 
primeiro quartel 
do século XIX, 
China, aguarela 
sobre papel, 
35,6 x49,1 cm. 
Fundação Oriente 
(FO/0711). 
©Fundação 
Oriente/Victor 
Branco
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68). Esta é uma questão que se nos afigura da maior 

pertinência em relação à decoração das obras por via 

da componente bordada. Desde logo, fios e tecidos de 

seda eram comercializados na cidade, do mesmo modo 

que os modelos de matriz europeia também ali circula-

riam com maior facilidade; por outro lado, os requisi-

tos de equipamento e o domínio de conhecimento para 

a sua implementação são menos complexos e exigen-

tes do que aqueles que subjazem às técnicas de tece-

lagem e, portanto, mais acessíveis e mais facilmente 

apreendidos por um maior grupo de artífices, mesmo 

que não especializados. Por outro lado, e lembrando  

a proposta avançada por Regina Krahl sobre a possibi-

lidade de uma produção ocasional de alfaias religiosas, 

em conformidade com as necessidades de culto em 

Macau e não fabricados em escala comercial (Krahl 

2009, 312), a obtenção destas peças podia ser assegura-

da pelos próprios missionários, europeus ou asiáticos, 

gradualmente integrados nas missões da China. A in-

trodução de população autóctone em múltiplas activi-

dades revelou-se fulcral nas respectivas estruturas de 

apoio, não só como forma de contornar a insuficiência 

de membros nas comunidades mas também de ajudar 

nas questões logísticas a nível temporal e religioso. 

Era, ainda, uma forma de garantir o desenvolvimen-

to de um clero indígena, cuja constituição se afigurava 

morosa, difícil e controversa. 

Além disso, os missionários, muito em concreto 

os jesuítas, davam mostras de grande capacidade de 

iniciativa e de auto-suficiência no âmbito das missões 

ultramarinas. Os mesmos acumulavam, frequentes ve-

zes, a prática de actividades artísticas, como a arquitec-

tura, a pintura e a música, havendo ainda, com menos 

frequência, alguns que se destacaram como ourives, 

carpinteiros, oleiros, alfaiates, entre outros ofícios. 

Logo, a sugestão de religiosos bordadores não surpre-

ende. Ainda para mais, quando alguns dos membros 

eram originários da terra e, por isso, familiarizados 

com uma arte milenar e tão valorizada na China quan-

to a pintura no Ocidente, assim como com os progra-

mas iconográficos católicos. 

Para esta hipótese concorre ainda o facto de cer-

tas soluções decorativas e plásticas que caracterizam 

alguns espécimes evidenciarem um desenho e uma 

execução algo amadora ou, em alternativa, apresenta-

rem incongruências. Sucede que, até ao presente, as 

peças identificadas nestas condições são muito poucas. 

O que até poderia ajudar a sustentar a argumentação 

de Krahl. Mas, como sublinhámos, estas obras estão 

em minoria. Logo, como explicar as demais e a coe-

rência que as enforma sob os mais díspares aspectos? 

Não menos significativo é o facto de as características 

do corpus analisado serem transversais a peças de ín-

dole sacra e profana, o que não só aponta para uma 

(ou mais) oficina(s) em comum, que labora segundo 

os mesmos padrões, como contraria o argumento de 

que «as oficinas dedicadas à criação de bens eclesiás-

ticos raramente se terão aventurado a produzir obras 

seculares, pois seriam incapazes de competir com as 

manufacturas da própria China» (Krahl 2009, 312).

Embora se nos afigure provável a produção de  

ornamentos litúrgicos bordados em Macau, em contex-

to missionário, cremos que esta seria pontual. Neces-

sariamente, as restantes obras estudadas teriam de ser 

produzidas numa outra conjuntura – seja em Macau 

ou no interior da China – e em quantidade suficiente  

para, ainda hoje, perdurarem com alguma expressão 

em colecções portuguesas e estrangeiras. Mesmo com 

morfologias específicas e programas decorativos de 

cariz ocidental, a laboração destas peças não tinha  

de estar confinada a Macau, muito pelo contrário, até 

porque a sua obtenção era relativamente fácil.

Certo é que a Cidade	do	Nome	de	Deus reunia con-

dições favoráveis ao desenvolvimento de estruturas, 

porventura de menor dimensão, também elas capazes 

de responder aos desejos dos portugueses, segundo 

moldes de funcionamento consentâneos com aque-

les identificados para Cantão. Em última instância,  

e paralelamente aos aspectos apontados em directa  

relação com a obtenção de suportes tecidos, bordados 

ou pintados, Macau poderia assumir responsabili-

dades, sobretudo numa segunda fase do processo, já  

ao nível do talhe e confecção das peças segundo as tipo-

logias requisitadas. Por fim, importará recordar como, 

na documentação datável dos séculos XVI a XVIII, as 

sedas vindas do Celeste Império são sistematicamente  
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NOTAS

1 Agradeço a Elsa Penalva, Rui Loureiro e Isabel Pina a troca de impressões 
sobre o tema e a Sjouke Colenbrander a partilha destas informações.

2 Mais recentemente também Barbara Markowsky atribui a Macau a origem 
de produção desta tipologia. De resto, a leitura das fichas de inventário de 
algumas destas peças confirma esta associação:

  http://catalogo.museolazarogaldiano.es/mlgm/search/pages/Main
3 A título de exemplo refira-se os fragmentos existentes nas colecções do Mu-

seu Lazaro Galdiano (Madrid, Inv. 01620, 01611, 01687), do Metropolitan 
Museum of Art (Nova Iorque, Inv. 12.55.4 e 40.27.2), do Victoria & Albert 
Museum (Londres, Inv. T215-1910) e do Rijksmuseum (Amesterdão, Inv. 
BK-1997-13); Phipps e Denney 2013, 157

4 Por volta de 1563 «muito poucos chineses (se é que alguns) habitavam em 
Macau»; Chang 1997, 129. Também Luís Filipe Barreto alerta para a actual 
impossibilidade de reconstituir «O rosto asiático da primeira sociedade ma-
caense», apesar de reconhecer a presença de uma elite de mercadores chi-
neses, cujo papel na vida económica, social e política de Macau ainda mal se 
conhece, além do que apelida de «talentoso grupo de prestadores de serviços, 
possuidores de excelentes contactos em Cantão», os quais serviam de boca e 
ouvidos na China, representando os mercadores portugueses e luso-asiáticos 
nos contactos com as autoridades chinesas; Barreto 2007, 41-42.

5 Como se infere pelos exemplos que Boxer refere de seguida, esta é uma con-
juntura que perdura nos séculos XVIII e mesmo XIX.

6 Atente-se nos mercadores da província de Guangdong e da família Zheng no 
Fujian, que, frequentemente actuavam como agentes dos mercadores euro-
peus que encomendavam peças de exportação aos artesãos chineses nestas e 
noutras localidades, como Nanquim; cf. Yoshida 2003, 227-242.

7 Cf. Archivo de Indias, Sevilha, 1.-2.-1/13-P31, «Memorando das mercadorias 
que os Grandes Navios dos portugueses normalmente levam da China para o 
Japão», publ. por Charles Ralph Boxer, O	Grande	Navio	de	Amacau, 161-162.

8 À época, a seda era sobretudo fabricada nos centros de tecelagem do sul da 
China como Nanquim, Suzhou e Hangzhou, os dois primeiros na província 
de Jiangsu, e o último na de Zheijiang, o que muito facilitaria o processo de 
acesso e entrega das encomendas.

9 BIBLIOTECA DA AJUDA (Lisboa), cód. 49-IV-50, «Carta do padre Luís Fróis 
a um Irmão da Companhia», Goa, 1561, fl. 400 (Transcrição nossa); publ. por 
António da Silva Rego, Documentação	para	a	História	das	Missões	no	Padroado	
Português	do	Oriente, vol. VIII, 483 (Lisboa: Agência Geral do Ultramar, 1952).

10 ARQUIVO NACIONAL TORRE DO TOMBO (Lisboa), Cartório	Jesuítas, caixa 
16, maço 86.

11 ANTT, Cartório	Jesuítas, caixa 16, maço 85

identificadas como «sedas da China» para, a partir de 

então, passarem a denominar-se «sedas de Macau».  

O que mudou entretanto? Só ulterior investigação  

sobre este assunto poderá ajudar a responder de modo 

mais esclarecedor a esta questão.

NOTA: Este trabalho é financiado por fundos nacionais através da 
FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito da 
Norma Transitória [DL 57/2016/CP1453/CT0045].
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