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A Faian�a Portuguesa 
nas Ilhas Britanicas 
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0 estudo da Faianr;:a Portuguesa nas llhas Britiinicas comer;:a em finais do seculo XVI, sensivelmente a 

partir de 1580, data dos contextos mais antigos que ofereceram estes materiais, em Carrickfergus terminando 

ja no seculo XVIII, por volta de 1720, corn a identificac;:ao a pec;:a mais tardia na cidade de Landres. Foram 

reconhecidos, em lnglaterra e na lrlanda, setenta e nove arqueossitios contendo lour;:a esmaltada portuguesa, 

distribuidos por vinte e tres cidades (Fig. 1), num total de mais de setecentos objectos. 
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Fig. 1 Mapa das llhas Britanicas corn a localizac,ao das ci
dades onde foi identificada Faianc,a Portuguesa. 

A identificac;:ao das primeiras pec;:as de Faianc;:a 

Portuguesa no Reino Unido remonta a finais dos 

anos 70 da passada centuria, por John Hurst e o 

seu grupo de trabalho, que as localizaram em Ply

mouth, Exeter, Poole e Wexford, na lrlanda (Hurst, 

1986; Allan, 1984). Ainda que a maioria das pec;:as se 

encontrasse correctamente classificada, continua a 

existir um desconhecimento generalizado acerca 

das produc;:6es portuguesas na comunidade arque

ol6gica, sendo muitas vezes atribuidas a outros pa

ises tais como a Holanda ou Italia. 

Ainda que tenham sido identificadas pec;:as ao 

longo de cerca de 140 anos, o consumo de faianc;:a 

situa-se sobretudo entre 1630 e 1680, ja corn uma 

clara diminuic;:ao a partir de 1660. E provavel que, 

corn o desenvolvimento dos estudos em torno da 

Faianc;:a Portuguesa, a cronologia recue ate meados 

do seculo XVI, visto que muitas das pec;:as classifi

cadas coma espanholas possam ser, efectivamen

te, portuguesas. A produc;:ao de faianc;:a em Portugal 

iniciou-se par volta de 1550, tendo os testemunhos 

arqueol6gicos mais recuados sido identificados, 

ate ao momenta, no sitio da Mata da Machada, no 

Barreiro (Torres, s.d.). A sua semelhanc;:a corn pec;:as 

produzidas no sul da Peninsula lberica levou a que 

muitas produc;:6es lusas fossem erradamente classi-
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ficadas, nao apenas em Portugal, mas tambem em 

territ6rio estrangeiro, sobretudo em contextos dos 

finais de quinhentos. 

A maior parte dos barcos que circulava entre os 

portos ingleses e portugueses levava os seus po

roes cheios para lnglaterra e lrlanda de produtos 

coma o vinho, azeite, ac;:ucar, ou frutas (laranjas, 

lim6es, figos, amendoas, nozes, etc.). Complemen

tando este comercio, eram exportados, menos fre

quentemente, outros bens, tais coma marfim, con

tas e alguma ceramica (Wolf, 1975). 

Evidencias arqueologicas e documentais 

A maioria dos locais onde Faianc;:a Portuguesa 

foi recuperada tratam-se de contextos domesticos. 

Nern sempre e possivel reconhecer o compartimen

to que as ofereceu, mas em dais casos, nomeada

mente Tabacco Dock e Narrow Street Landres os 

fragmentos foram encontrados directamente sabre 

pavimentos de cozinhas. Contudo, a maioria das 

pec;:as foi recuperada no interior de fossas septicas, 

normalmente abertas nos patios traseiros das casas 

e destinadas a canter os lixos domesticos. Cremos 

que as pec;:as eram ali depositadas quando quebra

das e ja sem funcionalidade. Surgem ainda alguns 

contextos onde a faianc;:a foi recuperada em lixei

ras de maiores dimens6es coma foi o caso de West 

Tenter Street, em Landres, ou Castle Street, em Ply

mouth. 

A maioria das habitac;:6es que ofereceram ma

teriais portugueses localizava-se em zonas onde 

a grande parte dos seus habitantes desenvolviam 

actividades ligadas ao mar, tais como a construc;:ao 

de navios e equipamentos nauticos, mas sobretudo 

mercadores envolvidos no comercio internacional, 

ligando a lnglaterra ao sul da Europa e col6nias 

americanas. Esta realidade social verificou-se em 

Landres, Plymouth, Poole e Totnes. Nos restantes 

locais ainda que nao tenha sido possivel identificar 

a actividade do detentor da casa podemos afirmar 

que era possuidor de uma rica colecc;:ao de cerami

cas onde, quase sempre, a par das faianc;:as portu

guesas, foram recuperadas majolicas italianas, ce

ramica holandesa, espanhola e porcelana chinesa. 

A escavac;:ao de diversas casas em Narrow Street 

deve ser particularmente mencionada nao apenas 



-

pelo volume de Faian9a Portuguesa recuperada, 

mas sobretudo devido a identifica9ao de alguns dos 

proprietarios das casas escavadas, que se sabe te

rem dedicado parte da sua vida a actividade mariti

mas menos lfcitas, tais como o corso e pirataria. As 

seis dezenas de pe9as portuguesas esmaltadas ali 

recuperadas, bem como outras tantas em ceramica 

comum, podem efectivamente ter sido adquiridas 

fora dos circuitos comerciais atraves de pilhagens 

(Kil lock e Meddens, 2005). 

Quase todos os locais concederam pe9as de ex

celente qualidade, destacando-se as boas proprie

dades das pastas e vidrados. Na verdade estas cera

micas oferecem muito melhores caracter1sticas que 

as que geralmente se encontram em Portugal pelo 

que cremos estar na presen9a do que se designa 

por ceramica de carrega<;am ou exporta9ao, ou seja, 

pe9as destinadas ao comercio global. Estes objec

tos, entrando nos circuitos comerciais europeus, ti

nham de competir corn a excelente qualidade fisica 

e estetica das produ96es italianas, espanholas e ho

landesas. Sao pe9as raras nos contextos nacionais, 

sendo frequentes nos museus e colec96es privadas, 

e por vezes recuperadas em contextos palatinos ou 

religiosos, onde se encontrava o maior poder de 

compra. 

Mas nem s6 as casas apresentaram vestigios de 

Faian9a Portuguesa. Ainda que em menor quanti

dade, surgem contextos, que designamos por co

merciais, visto estarem ligados a actividades eco

n6micas, que ofereceram igualmente vestigios. Em 

Londres, Bristol e Plymouth foram identificadas zo

nas de cais, construidos em madeira, no seculo XVII, 

nos qua is foram recuperados diversos exemplos de 

lou9a importada, entre a qual ceramica portuguesa, 

comum e esmaltada. Na capital inglesa, a zona de 

Deptford ofereceu tres destes locais, que se sabe 

terem sido utilizados por barcos da Companhia das 

indias Orientais (Divers, 2004). E possivel que estas 

pe9as tenham sido ali depositadas aquando da sua 

descarga e perante a constata9ao que se encontra

vam partidas. A solu9ao mais 16gica foi descarta-las 

borda fora, junto ao porto. No entanto, nao pode

mos afastar a hip6tese de aquela faian9a ter feito 

parte do servi90 utilizado a bordo de navios portu

gueses que ali aportassem, sem qualquer inten9ao 

de entrar nos circuitos comerciais. 0 transporte de 

lou9a, de acordo corn a documenta9ao, era efec

tuado maioritariamente em caixas, caix6es, carros 

e cestos. Desconhecemos a quantidade que cada 

uma daquelas embalagens transportava, mas nas 

fontes documentais o transporte de lou9a e quase 

exclusivamente mencionado em duzias. 

Com prop6sitos claramente comerciais sao, cer

tamente, as pe9as recuperadas em grandes edifi

cios, identificados como armazens que guardariam 

os bens que aportavam nos cais das cidades. Tais 

edifica96es foram escavadas em Londres, Faver

sham e Southampton. Neste ultimo caso a presen9a 

de diferentes tipos de ceramica em compartimen

tos distintos levou mesmo a acreditar que podiam 

ser guardados aqueles bens em locais diferentes, 

de acordo corn a sua proveniencia (Gutierrez, 2007). 

Um dos mais curiosos achados de Faian9a Por

tuguesa em contextos comerciais trata-se de reali

dade encontrada em Exeter, na Costums House, ou 

seja, no edificio da Alfandega. Aquando das obras 

de remodela9ao, em 2006, destinado a ser usado 

pela Exeter Archaeology, foi escavado apenas um 

metro quadrado onde seria colocado o elevador. 

Foram identificados apenas dois fragmentos de 

ceramica, um de North Devon Sgrafitto e o outro, 

enorme prato em faian9a corn decora9ao vegeta

lista (Fig. 2). Atendendo a que o edificio nao servia 

de habita9ao a nenhum dos seus funcionarios, uti

lizado apenas para o registo e armazenamento de 

mercadorias, e seguro afirmar que a lou9a portu

guesa entrava naquela cidade corn o intuito de ser 

comercializada, ainda que desconhe9amos em que 

quantidades. Note-se que Exeter e das poucas cida

des inglesas, exceptuando Londres e Bristol, onde 

registos portuarios mencionam a entrada de lou9a 

portuguesa, em 1646 e 1655. 

Para alem dos contextos domesticos e comer

ciais, Faian9a Portuguesa foi igualmente recupe

rada em contextos industriais, ou seja, nos locais 

onde era produzida lou9a esmaltada. Apenas Lon

dres ofereceu sitios corn esta natureza. Em Que

ensborough House e Platform Wharf foram iden

tificados edificios, fornos e lixeiras, interpretados 

como lugares onde era produzida lou9a esmaltada, 

conhecida como London delftware. 0 primeiro lo-
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Fig. 2 Prato corn decorai;:iio vegetalista recuperado na 
Costums House (Exeter). 

cal cedeu pequena tac;:a, corn decorac;:ao vegetalista, 

de inspirac;:ao oriental, enquanto no segundo foram 

recolhidos dois pratos portugueses, de grandes 

dimens6es e excelente qualidade. Um daqueles 

apresentava decorac;:ao de inspirac;:ao oriental, corn 

a aba decorada corn aranh6es e crisantemos, arru

mados em cartelas, e o interior do fundo corn pai

sagem onde se destaca ave, imagem caracteristica 

da Faianc;:a Portuguesa. 0 segundo prato, ainda de 

maiores dimens6es, apresentava a decorac;:ao das 

rendas na aba e ao centro, inserido numa cartela, 

um corac;:ao alado, trespassado por setas. 

A presenc;:a destas pec;:as em ambientes de pro

duc;:ao pode ter diversas interpretac;:6es. Sabe-se 

que muitos oleiros, nao apenas em Portugal, mas 

em diversos centros produtores europeus, adqui

riam vasilhas em outras olarias que serviam como 

modelos as suas construc;:6es. Desta forma, conse

guiriam competir corn o que os seus colegas pro

duziam, aumentando a rentabilidade do neg6cio. 
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Esta ideia nao e de todo despropositada quando 

pensamos na produc;:ao londrina de louc;:a esmalta

da. A fabrica localizada em Platform Wharf laborou 

entre 1638 e 1663 o que corresponde a datac;:ao da 

pec;:a portuguesa ali exumada, momenta no qual, a 

industria de louc;:a londrina procurava reproduzir os 

padr6es orientais da porcelana chinesa e da faian

c;:a europeia, sobretudo portuguesa (Stephenson, 

1999). Por outro lado, nao podemos ignorar que as 

unidades produtivas europeias, em qualquer pais, 

surgiam sempre acompanhadas por "tendas'; des

tinadas a venda de louc;:a. Ate que ponto podiam 

algumas destas casas vender, a par das suas pro

duc;:6es, outras importac;:6es ceramicas europeias, 

complementado o seu neg6cio? No mesmo arque

ossitio foram recuperadas garrafas em gres pro

duzidas na Alemanha, majolicas italianas e louc;:a 

esmaltada holandesa e espanhola, suportando esta 

teoria (Stephenson, 1999). 
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Fig. 4 Pote recuperado em 
Credinton. 

Fig. 5 Pote recuperado em 
Goldsmith Street (Exeter). 
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Fig. 3 Prato recuperado em GreatTorrington. 
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Na maioria dos casos, a Faianr;;a Portuguesa foi 

recuperada em cidades portuarias onde o comercio 

internacional ocupava lugar de relevo na economia. 

S6 em dois locais foram as per;;as recuperadas no 

interior, em GreatTorrington (Fig. 3) e em Crediton 

(Fig. 4), cidades do interior de Devon, cuja activida

de comercial estava ligada a produr;;ao de la, que 

enviam maioritariamente para Exeter e Bideford, 

duas localidades costeiras onde tambem foram 

recuperadas per;;as portuguesas (Casimiro 2010). 

Por outro lado, a cultura domestica do interior do 

pafs seria diferente das exigencias das cidades 

portuarias, cujas actividades se encontravam liga

das, sobretudo, a explorar;;ao naval e ao comercio 

internacional. A presenr;;a destas per;;as no interior 

do territ6rio esta certamente ligada as relar;;oes corn 

as cidades maiores nas suas proximidades. Note-se 

como a per;;a recuperada em Credinton apresenta 

caracteristicas muito semelhantes a pote exuma

do nas escavar;;oes de Goldsmith Street, em Exeter 

(Fig. 5). claramente produzidas na mesma oficina e 

quir;;a, importada no mesmo barco. 0 que faz ain

da per;;a corn as caracteristicas do prato recuperado 

em GreatTorrington, numa das localidades mais pe

quenas de Devon, na qual e dificil identificar algu

ma casa ou familia corn poder de compra suficiente 

para a adquirir? Sera possivel que ali tenha entrado 

atraves de um processo oblativo, oferecida por um 

mercador ingles ou portugues? As relar;;oes politi

cas e econ6micas entre Portugal e lnglaterra de cer

teza que permitiram a criar;;ao de lar;;os de amizade 

entre diversos individuos. 

Devon e claramente a zona das llhas Britanicas 

onde mais localidades ofereceram Faianr;;a Portu

guesa. Esta quantidade de achados pode estar re

lacionada corn as relar;;oes comerciais que aquela 

zona do pafs tin ha corn Portugal. Sabemos que mui

ta da sua la era exportada para a Peninsula lberica 

e eram os seus mercadores os principais responsa

veis pela comercializar;;ao de bacalhau, desde a Ter

ra Nova, para Portugal (Allan, 1984). 0 consumo de 

ceramicas ex6genas por estas comunidades mais 

pequenas pode estar relacionado corn a tentativa 

de reprodur;;ao social das suas congeneres na ca

pital reproduzindo o seu modus vivendi. A neces

sidade de ostentar;;ao e manutenr;;ao do seu status
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social propiciou a que se consumissem grandes 

quantidades de bens ex6ticos, sobretudo ceramicas 

e vidros, mas tambem tecidos, especiarias e frutas, 

muitos destes oriundos de Portugal. 

Exeter devia ter relar;;oes permanentes corn o 

nosso pafs, atendendo a quantidade de locais onde 

faianr;;a foi recuperada e sobretudo devido a quali

dade dos recipientes. As per;;as sao efectivamente 

da melhor qualidade que temos vindo a identificar 

nas llhas Britanicas, chamando atenr;;ao para peque

na tar;;a e grande prato recuperados emTrichay Stre

et (Fig. 6) e North Street (Fig. 7). juntamente corn 

uma riquissima colecr;;ao de artefactos oriundos de 

duas fossas septicas que os arque61ogos acreditam 

pertencer a casas de mercadores ricos, que se sabe 

terem habitado naquelas zonas da cidade. 

E possfvel que pelo menos em Plymouth possa

mos estar perante os resultados materiais de uma 

comunidade de portugueses que ali se tenham fi

xado. Conhecemos os relatos de alguns judeus 

portugueses que ali passaram e, nas proximidades 

de Castle Street, local que se julga ter sido utilizado 

como a lixeira da cidade, onde foram recuperadas 

centenas de fragmentos de faianr;;a e ceramica co

mum de produr;;ao portuguesa, existe arteria urba

na denominada Madeira Road que certamente ad

quiriu o seu nome devido ao intenso comercio corn 

a ilha portuguesa ou, devido a fixar;;ao de madei

renses naquela rua. Por outro lado a pr6pria quali

dade dos objectos e uma pista na identificar;;ao dos 

seus utilizadores. Em mais nenhum local das llhas 

Britanicas foram identificados objectos corn quali

dade tao inferior, de produr;;ao lisboeta e coimbra 

e que, em Portugal, classificar-se-iam como objec

tos de uso quotidiano, que nao cremos terem sido 

utilizados por mercadores ingleses. Corroborando 

esta afirmar;;ao surgiram centenas de fragmentos 

em ceramica comum, fabricados em Portugal que 

no nosso pafs seriam utilizados nas actividades dia

rias de todas as casas. 0 achado de um unico exem

plar de pia de agua benta pode de facto revelar que 

estamos perante as evidencias materiais de uma 

comunidade estrangeira. Plymouth foi, durante o 

seculo XVII, uma cidade maioritariamente protes

tante e apoiante fervorosa do Parlamento durante a 

Guerra Civil. A fe cat61ica era mesmo mal vista aos 



Fig. 6 Tac,a recuperada em Trichay Street (Exeter). 
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seus habitantes ingleses, no entanto, bem tolerada 

entre os residentes oriundos de outras nar;:6es, no

meadamente portugueses, espanh6is e franceses. 

Na verdade, ainda que a lnglaterra sempre tenha 

sofrido tensoes religiosas graves, recebeu sempre 

imigrantes e fugitivos religiosos de outras nar;:6es. 

Neste contexto, nao nos custa a acreditar que aque

la per;:a fosse utilizada par alguma familia cat61ica 

proveniente do continente Europeu, quir;:a portu

guesa. Par outro lado, a documentar;:ao portuaria 

portuguesa refere a presenr;:a de diversos barcos 

oriundos de Plymouth que, anualmente, chegavam 

aos portos nacionais carregando diversos produtos, 

entre os quais faianr;:a, que exportavam para outras 

terras, tais coma as col6nias inglesas da America 

do Norte. Ainda que nao haja uma confirmar;:ao do

cumental para ceramica levada directamente para 

Plymouth, sabemos que ela era do conhecimento 

dos mercadores locais. 

Fig. 7 Prato exumado em North Street (Exeter). 
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Fig. 8 Prato corn decorai,ao de 
influencia oriental recuperado 
em Lambeth Street (Landres). 

Fig. 9 Prato decorado corn 
pequenas espirais recuperado 
em Barrack Lane (Galway). 



Fig. 10 Prato corn rendas 
recuperado em Wolster 
Street (Plymouth). 
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Fig. 11 Garrafa corn brasao 
e a  data de 1652 recuperada 

em St Nicholas Almshouses 
(Bristol). 

Atendendo a que a maior parte dos objectos 

recuperados seria utilizado no adorno do lar, no 

interior de armarios ou sobre prateleiras e mesas, 

a decorai;:ao seria dos aspectos mais importantes. 

Os objectos recuperados mostram sobretudo 

ornamentai;:ao de influencia oriental corn destaque 

para diversos tipos de aranhoes, crisantemos, 

peonias, paisagens e mesmo um dragao, sfmbolo 

do imperador na China (Fig.8). Contudo, foram 

registadas igualmente decorai;:oes de origem 

europeia como diversos pratos corn espirais 

(Fig.9), rendas (Fig.10) e diversos exemplares de 

\ 

\ 

\ 
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decorai;:ao armoriada. Dois dos brasoes ofereceram 

decorai;:ao do leao rompante, muito comum na 

loui;:a recuperada em Portugal, no entanto, um 

deles, recuperado em Bristol, adornando garrafa, 

apresenta escudo ao estilo ingles, que pode ser 

conotado corn algumas famflias, associado a data 

de 1652 (Fig.11 ). Aquela garrafa pode efectivamente 

ter resultado de uma encomenda especffica que 

celebrava um ano especial na vida de determinada 

famflia, que utilizasse aquele brasao, ou pode ter 

sido produzida simplesmente para enviar para 

lnglaterra, onde diversos grupos nobiliarquicos a 
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podiam adquirir, atendendo que possuiam aqueles 

objectos brasao muito semelhante ao seu. A 

insignia era claramente simbolo de distinr;:ao social 

e nao cremos que, pelo menos no presente caso, 

fosse uma per;:a destinada a uma qualquer camada 

social, mas sim restrita as que tinham capacidade 

economica para a adquirir. 

Tres exemplares ofereceram legendas, uma tar;:a 

recuperada em Landres corn a palavra "SOL'.,' e dois 

fundos de prato corn fragmentos de palavras. Em 

Plymouth surge apenas as letras "VO" e em Galway 

"ANDA''. Estas legendas sao normalmente atribuidas 

ao nome dos seus detentores. 0 exemplar recolhido 

em Galway revela-se assaz interessante atendendo 

que aquele poderia ter pertencido a prato contendo 

a palavra "lrlanda" visto ser ja esse nome atribuido 

aquela ilha na documentar;:ao portuguesa do seculo 

XVII. Seria interessante verificar que a lour;:a portu

guesa podia conter o nome do seu destino e nao 

necessariamente da familia que a adquiria. 

A maioria dos objectos recuperados trata-se de 

pratos e tar;:as. Na verdade estas formas foram das 

mais produzidas nas oficinas portuguesas e mesmo 

nos sitios arqueologicos portugueses predominam 

as formas abertas, em muito inspiradas nas for

mas orientais da porcelana. Contudo, foram recu

peradas outras formas tais como escudelas, jarros 

e garrafas, uma pia de agua benta, uma bacia de 

barbeiro, algumas tarn pas e duas marcas de jogo. 

0 estudo de cronologias modernas implica que, 

sempre que possivel, as informar;:6es retiradas do 

registo arqueologico devem ser confirmadas corn 

dados obtidos atraves da leitura de documentar;:ao. 

Desta forma, recorremos a fontes alfandegarias de 

modo a certificar a comercializar;:ao de ceramica 

corn as llhas Britanicas. Em Portugal foram con

sultados diversos arquivos em Lisboa, Figueira da 

Foz, o porto de mar de Coimbra, e Porto. Ainda que 

interessantes informar;:6es tenham sido recolhidas 

em todos os arquivos, relativas a exportar;:ao de 

lour;:a, apenas no Porto foi claramente identificada 

a exportar;:ao deste bem para as llhas Britanicas. 

Nos Livros da Portagem do Cabido da Se do Porto 

identificaram-se, no seculo XVII, cinco navios que 

sairam daquela cidade carregados de lour;:a para as 

cidades de Landres, Cornualha, Bristol e Topsham, 
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porto de mar de Exeter que, na ldade Media, ficou 

sem acesso a barcos de grande calado. A 14 de Ju

lho de 1670, registou-se o despacho do pataxo per 

name gisaideilsva de que he mestre Joao Vitao vi

zinhol de ghenac que vaj pera a cornoa/ha cam al 

carga seguintel Nicolau Trancalhao vinte e quatro/ 

pipas e mea de azeite e oitenta dulzias de /ouca de 

vita nova e des arrobas/ de presuntos e huu carro de 

louca verlmelha d avejro/ jurou o mestre nam /evar 

mais nada/ e assinou/John Vithbar"(ADP/CABIDO/ 

Lv.155/1670/fl. 25v). 

Esta referencia mostra-nos que a documenta

r;:ao especificava claramente o tipo de lour;:a que 

saia em direcr;:ao aos portos estrangeiros e que 

nao eram somente vasilhas em faianr;:a, produr;:ao 

de Vila Nova, mas tambem lour;:a vermelha. Confir

mando esta afirmar;:ao surge, em 8 de Dezembro de 

1685, a exportar;:ao para lnglaterra de uma canastra 

de lour;:a do norte (ADP/CABIDO/Lv.172/1685/fl.52) 

cuja origem desconhecemos. Em 1687 sai do Porto 

para Topsham, um navio que, entre diversa carga, 

revela um caixao corn lour;:a de Estremoz (ADP/CA

BIDO/Lv.174/1687/fl.19v). No mesmo ano, a 23 de 

Junho, sai para Landres um navio igualmente corn 

um caixao de lour;:a de Estremoz (ADP/CABIDO/ 

Lv.174/1687/fl.34). 

Os navios e mercadores envolvidos no trato de 

ceramica para lnglaterra sao todos ingleses, habi

tantes das cidades para onde se dirigem. Ouanto 

aos despachantes, ou seja, os responsaveis por ar

ranjarem a mercadoria na cidade do Porto e arredo

res, de modo a que esteja pronta a enviar a bordo 

das embarcar;:oes, quando aquelas chegassem a 

cidade, percebemos que sao ingleses a residiram 

na cidade portuguesa. Os nomes de Thomas Mally, 

Corin Benlarast, Nataniel Roland e Jon Lei mostram 

bem a sua origem britanica. Aqueles homens de

viam ter-se instalado no Porto para ali recolherem 

mercadoria que enviavam para as llhas Britanicas, 

pois eles estao envolvidos na maior parte dos des

pachos para aquele destino, nao apenas de lour;:a, 

mas todo o tipo de mercadorias. 

No entanto, as informar;:oes mais interessantes 

foram descobertas nos Port Books ingleses. Os 

registos alfandegarios de Landres, Exeter e Bristol 

ofereceram evidencias da importar;:ao de lour;:a 



portuguesa, sobretudo de Lisboa, mas igualmente 

de Coimbra, atraves da Figueira da Foz, e de Vila 

Nova, atraves do Porto. A referencia documental 

mais antiga remonta a 1637, curiosamente ainda 

antes da separac;:ao das coroas ibericas, que 

impedia o comercio de lnglaterra corn Espanha. 

E comummente aceite pelos investigadores que 

os livros de registo dos portos ingleses reflectiam 

as tensoes politicas na Europa, pelo que e muito 

raro encontrar registos de embarcac;:oes oriundas 

de Espanha aquando dos conflitos entre as duas 

coroas ou de Portugal em periodos de guerra corn 

a Espanha (William, 1955). Trata-se de 200 pratos 

importados do Porto, cuja entrada na documentac;:ao 

portuaria nao refere nenhum imposto (E190/40/6). 

Desconhecemos a natureza desta produc;:ao 

atendendo que a designac;:ao de plates e bastante 

generalista, mas cremos que se tratavam de 

pratos em faianc;:a, produzidos em Vila Nova, visto 

aquela forma ser das que mais frequentemente se 

encontraram em Londres. 

A Faianc;:a Portuguesa era reconhecida no mer

cado ingles, sobretudo pelos mercadores, o que 

se confirma pelas expressoes utilizadas para de

signar as importac;:oes portuguesas, presentes na 

documentac;:ao. 0 termo mais comum e claramente 

"earthenware" (E190/ 56/1 /fl.44), "earthen dishes" 

(E 190/52/5) ou "earthen pots" (E190/69/1/fl.229), 

que seria a forma generalista de designar a cera

mica revestida a esmalte estanifero e que aparece 

na documentac;:ao a partir de finais do seculo XVI, 

frequente na sociedade inglesa para denominar os 

produtos produzidos nas fabricas londrinas a partir 

de finais de setecentos (Tyler, Betts, Stephenson, 

2008). No entanto, outras referencias mais interes

santes surgem na documentac;:ao, nomeadamente a 

designac;:ao de "white plates" que, em 1666, entram 

na capital inglesa oriundos do Porto (E 190/51/8, fl. 

44), "dishes" a 27 de Agosto de 1681 (E190/102/1) 

um cesto de "½ single plates" (E190/7 5/1/fl.135), o 

que nos sugere referir-se ao tamanho das pec;:as, 

que seriam de menores dimensoes, ou simples

mente "white ware" que, em 167 1, chega a Lan

dres oriundo de Lisboa. Claramente identificando 

a produc;:ao portuguesa surgem as importac;:oes de 

"portuga/1 white ware", (E190/85/1/fl.184), em 167 7, 

e dois cestos de "Portuguese Earthenware'; em 30 

de Janeiro de 167 5, ambos de Lisboa (E190/64/1/ 

fl.55). Uma das referencias mais interessante surge 

a 5 de Abril de 1683 quando, do Porto, surge um 

navio que descarrega "7 6 harmed plates" o que nos 

sugere que se tratava de louc;:a corn decorac;:ao ar

moriada (E 190/114/7, fl. 24). Aquela foi identificada 

nas escavac;:oes de Landres, Bristol e Londerry. 

A documentac;:ao londrina fala-nos ainda da en

trada de azulejos naquelas ilhas, pelo que diversas 

deviam ser as casas que revestiram algumas das 

suas paredes corn paineis portugueses. A primei

ra referencia surge a 27 de Janeiro de 1666 corn a 

entrada de "xxx:' pantiles'; oriundos de Lisboa (E 

190/51/8). A 31 de Janeiro de 167 7, entram na ci

dade, vi ndos do Porto "one box fifty five pantiles" 

(E190/7 8/1). A 28 de Janeiro de 1687, da Figueira da 

Foz, sao descarregados "Ix pantiles" (E190/90/1 ). 

Uma entrada curiosa ocorreu a 29 de Janeiro de 

1684, quando sao registados "x chests foot gaily ty

les" (E190/131/1), o que pode indicar a exportac;:ao 

de azulejos ou ladrilhos utilizados para cobrir pa

vimentos, ainda que esta afirmac;:ao nao possa ser 

confirmada arqueologicamente. 0 numero concre

to de azulejos em cada carga sugere que se trata

vam de paineis, destinados a cobrir paredes. 

Arqueologicamente apenas um local ofereceu 

vestigios azulejos: Aberglasney, em Carmarthen no 

Pais de Gales foi a residencia da familia do bispo 

Rudd, gente influente na corte inglesa (Fig. 12). A 

descoberta de fragmento em camada de revolvi

mentos no jardim nao nos permite inferir acerca do 

local da sua utilizac;:ao que pode ter revestido pa

redes da casa, da capela ou mesmo algum banco 

de jardim. Trata-se de elemento de barra ou cerca

dura de padrao, oferecendo decorac;:ao fitom6rfica, 

muito comum em Portugal, entre 1630 e 1650, cor

respondendo a classificac;:ao B62 de Santos Simoes 

(Simoes, 1997, 186), cuja decorac;:ao central desco

nhecemos, mas que paralelos portugueses indicam 

tratar-se de padrao geometrico, tipo "tapete''. Eram 

a produc;:ao mais comum das nossas olarias ate 

pelo menos 167 0, quando as paisagens comec;:am 

a sobrepor-se aos padroes e a policromia perde-se 

em beneficio do azul e branco. 

A descoberta e estudo de Faianc;:a Portuguesa na 
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Europa encontra-se intimamente ligada a presenrya 

de familias judaicas. Em Amesterdao e Hamburgo 

a maioria das peryas foi efectivamente adquirida 

por judeus (Baart, 1987). No que concerne as llhas 

Britanicas, ate ao momento, apenas um contexto 

arqueologico permitiu esta associaryao. Em Mitre 

Street, Londres, foi identificado frag mento de prato 

portugues no mesmo contexto que prato em Lon

don Delftware que continha a palavra "leite" em 

hebraico (Pearce e Schofield, 1998). No entanto, os 

judeus de ascendencia portuguesa encontravam-se 

claramente envolvidos no comercio de lourya. A do

cumentaryao portuguesa e inglesa revela o nome de 

muitos mestres de responsaveis pela comercializa-

9ao de lourya, sendo alguns deles Antonio Goodin 

(E190/40/6), Michael Levy (E190/51/8), lsac Alvares 

(E190/52/5), ou Samuel Miro (E 190/56/1), cujos no

mes nos indicam uma ascendencia niio so portu

guesa, como claramente judaica. 

Conclusoes 

0 estudo da Faianrya Portuguesa nas II has Britiini

cas permite-nos inferir que ainda que Lisboa fosse 

a cidade que mais exportava em direc9iio aquelas 

latitudes, foram recuperados objectos produzidos 

nos tres centres oleiros. Estas conclusoes foram re

tiradas corn base na observaryao de peryas encontra

das em contextos de prodU1;ao em Lisboa, Coimbra 

e Vila Nova, distinguindo pastas, esmaltes e decora-

9ao e atraves da sua compararyao corn os achados 

ingleses e irlandeses. Todas as cidades ofereceram 
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Fig. 12 Fragmento de azulejo 

recuperado em Carmarthen 

(Pais de Gales). 

peryas produzidas em Lisboa. Recipientes claramen

te produzidos em Vila Nova foram apenas recupe

rados em Londres e foram identificadas produ96es 

coimbras em Poole e Plymouth. 

0 seculo XVII marca um momento na socieda

de inglesa, bem corn no resto da Europa, onde se 

comerya a desenvolver um gosto pelo excentrico e 

exotico. Nao obstante a ceriimica seja a evidencia 

mais abundantes nos contextos arqueologicos de 

cariz domestico, a sua presenrya era complementa

da por peryas de mobiliario, texteis, martins, essen

cias e alimentos que despertavam o olfacto e pa

ladar. A produryao ceriimica exogena mais comum, 

recuperada nos contextos arqueologicos das llhas 

Britanicas, e a porcelana chinesa. Devido a sua de

licadeza e beleza, era frequentemente requisitada 

e presenrya constante nos lares ingleses. As restan

tes produ96es europeias funcionavam como um 

complemento as produ96es orientais, colmatando 

a demanda pelo exotismo, satisfazendo o gosto 

pela chinoiserie. Ao contrario do que muitos auto

res defenderam niio cremos que a Faianrya Portu

guesa tenha tido como objectivo a substituiryao da 

porcelana da China (Calado, 1992). Seria impossivel 

comparar as duas produ96es. No entanto, os olei

ros portugueses perceberam que, ainda que a por

celana abundasse na Europa, ela niio era suficiente 

para colmatar todas as necessidades culturais, so

bretudo das classes menos abastadas e criaram um 

complemento a decoraryao dos ambientes domesti

cos. Assim se justifica o predominio da decoraryao 



de influencia oriental. 

Os arqueossitios que oferecem Faian9a Portu

guesa expoem igualmente ceramica italiana, fran

cesa, alemii, espanhola e holandesa, excelentes in

dicadores cronol6gicos que nos tern permitido niio 

apenas ajustar periodos de produ9iio, mas igual

mente compreender a importancia econ6mica do 

contexto. Acreditamos que a ceramica portuguesa, 

devido a sua qualidade e aprumo decorativo, carac

teristicas que, pelo menos ate ao grande desenvol

vimento das produ96es inglesas e holandesas na 

segunda metade do seculo XVII, a tornavam mais 

onerosa e requisitada como produto de alta qua

lidade, era essencialmente adquirida por pessoas 

corn boa capacidade econ6mica, facto confirmado 

pela natureza dos locais onde foi recuperada, na 

sua maioria casas de mercadores ou de familias no

bres. Em Dartington Hall foi recuperado fragmen

to de prato, decorado corn pequenas espirais, que 

chegou aquele arqueossitio quando o mesmo era 

habitado pela familia Champernowne, que adquiriu 

a casa no seculo XVI. 0 mesmo se passou no Ber

ry Pomeroy Castle, perten9a da familia Seymour, 

parentes da terceira mu I her de Henrique VIII, Jane 

Seymour, que a possuiram ate 1688. 

Ouando entra nos contextos ingleses a Faian9a 

Portuguesa adquire um papel social que cremos es

tar relacionado corn a reprodu9iio de simbolos de 

poder e capacidade econ6mica. Estas pe9as, aten

dendo a sua qualidade e decora9iio e ao contexto 

onde siio exumadas, nos quais identificamos o 

que de melhor se produzia na Europa e no Oriente, 

mostram como eram importantes na manuten9iio e 

sobretudo divulga9iio do status social dos seus de

tentores. 0 seu consumo niio era quotidiano, nem 

utilitario e marcas de uso aparecem exclusivamente 

em Narrow Street e Castle Street, pelo que seriam 

pe9as de ostenta9iio. Mesmo na lrlanda, as eviden

cias de faian9a foram, na sua maioria recuperadas 

em casas habitadas por ingleses. Esta ausencia de 

contextos tradicionalmente irlandeses pode estar 

relacionada corn a tentativa de reprodu9iio dos pa

droes sociais e culturais que a sociedade inglesa 

ostentava. Mesmo afastados dos centos politicos e 

culturais, os ingleses a residirem naquela ilha, ten

tavam manter o mesmo estilo de vida. Associados 

a diversos produtos ceramicos de outras na96es 

europeias e orientais, mobiliario, texteis, tapetes e 

martins, muitos deles adquiridos em Lisboa, cria

vam um ambiente ex6tico, ambicionado pela alta 

sociedade inglesa. 

Convem dizer que a Faian9a Portuguesa aparece, 

quase sempre, nos mesmos contextos que cerami

ca comum portuguesa, que acreditamos maiorita

riamente utilizada como recipiente. Segundo a do

cumenta9iio, a faian9a niio era importada enquanto 

contentor, mas sim enquanto objectos para uso sin

gular, individualizada na carga. Diversos produtos 

eram importados em recipientes de ceramica co

mum como vemos numa entrada do porto de Lan

dres em 12 de Fevereiro de 1682 em que, de Lisboa, 

siio importados "ij chests iiij pots of marmelade ex 

succads, vij cheeses iiij gallons Orange flower water 

j busholer, vi wax candles, vc chocolat xiij dozen lit

tle cups and vj cups with paint" (E190/114/8). 

E dificil inferir qual a importancia que a Faian9a 

Portuguesa tin ha nas casas inglesas e irlandesas, no 

entanto, as fontes iconograficas da altura demons

tram que uma das fun96es da lou9a esmaltada, so

bretudo quando decorada, era essencialmente es

tetica. Por outro lado, a lou9a branca seria utilizada 

no servi90 diario da casa. lsto pode efectivamente 

mostrar-nos que existiam duas categorias de lou9a 

esmaltada. A de menor qualidade, destinada ao uso 

quotidiano e certamente produzida em lnglaterra 

e outra, decorada e de melhor qualidade, que se 

pode inserir perfeitamente na ceramica importada. 

Admitimos que esta mesma rela9iio de valor existia 

no consumo de faian9a em Portugal onde pe9as im

portadas e de melhor qualidade seriam vistas como 

objectos de luxo e corn qualidades decorativas e 

outra, de uso quotidiano, que era utilizada na cozi

nha ea mesa. 

0 comercio de ceramica azul e branca portugue

sa em direc9iio ao Reino Unido abrandou em finais 

do seculo XVII, e poucos siio os artefactos que se 

podem inserir nesta cronologia tardia. Existem va

rias razoes para esse enfraquecimento comercial. 

Contudo, cremos que a conjuga9iio de diversos 

factores externos, associados a falta de competiti• 

vidade das oficinas portuguesas, bem como a uma 

altera9iio nos requisitos internacionais, que ja niio 
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procuravam as prodU1;:6es inspiradas na porcelana 

chinesa do seculo XVI, estiveram na base do fim da 

Faianc;:a Portuguesa como um produto transconti

nental. 

Uma das raz6es que pode estar na base do fim 

das exportac;:6es para as llhas Britanicas foram os 

Navigation Acts, promulgados entre 1651 e 1673, 

que tentaram promover a industria inglesa, redu

zindo as importac;:6es e aumentando as exporta

c;:6es. Aqueles, no que concerne a ceramica, res

tringiram a entrada de produc;:6es ex6genas. No 

entanto, como refere C. Willcoxen, os Navigation 

Acts foram "loosely administrated or wholly eva

ded" (Willcoxen, 1999) e muita ceramica continuou 

a entrar no pais, sendo comum a sua presenc;:a nos 

registos portuarios. 

Por outro lado, a partir de meados do seculo 

XVII, tanto a industria inglesa como holandesa vao 

conhecer um enorme desenvolvimento produtivo. 

0 objectivo cumprido pela Faianc;:a Portuguesa, de 

complementar a demanda por produtos ceramicos 

ex6ticos, era agora preenchido plenamente pelas 

produc;:6es londrinas e de Delft, certamente a pre

c;:os mais acessiveis. A diminuic;:ao das importac;:6es 

chinesas, entre 1650 e 1680, devido a problemas 

politicos internos naquele pais, fez corn que as 

olarias norte europeias apostassem em imitac;:6es 

fidedignas dos produtos orientais. Todavia, a maior 

quebra no consumo de Faianc;:a Portuguesa na Eu

ropa deve ter ocorrido devido a uma mudanc;:a nos 

padr6es de gosto europeus. Com a recuperac;:ao do 

comercio de louc;:a corn a China, em finais do seculo 

XVII, a tradicional porcelana azul e branca vai co

mec;:ar a ser substituida pela louc;:a policroma. Nao 

conseguiram as olarias portuguesas corresponder a 

esta nova demanda europeia, continuando a produ

zir louc;:a azul, violeta e branca, menos requisitada. 

Como mercados permaneceram as col6nias portu

guesas e o mercado interno. 

Ainda que o mercado ingles e irlandes seja im

portante, sobretudo coma vimos atraves da produ

c;:ao de louc;:a propositadamente fabricada para ser 

exportada para aquele pais, nao seria fundamental 

na sustentabilidade das oficinas portuguesas. Acre

ditamos que foi um mercado regular ao longo do 

seculo XVII, mesmo que em quantidades modera-
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das. E possivel que algumas delas se ten ham espe

cializado na produc;:ao para os mercados europeus 

e assim garantissem a sua subsistencia, mas seria 

impensavel sobreviverem s6 corn base no mercado 

ingles. 
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