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Portugal foi o primeiro país europeu a encomendar porcelana da 

China.  

As porcelanas chinesas decoradas com azul de cobalto sob o 

vidrado foram as mais produzidas e exportadas até começos do século 

XVIII.. 

Após assinar o Tratado de Tordesilhas em 1494 e impulsionado 

pela coroa e pela igreja, Portugal lança-se à conquista de novas rotas 

marítimas. 

Vasco da Gama chega à Índia em 1498 e Malaca é conquistada 

em 1511. Provavelmente deste período datam as primeiras encomendas 

de porcelanas, tendo como mediadores comerciantes chineses de 

ultramar que atuavam na área. . 

A xenófoba administração Ming mantém com pouca eficácia a 

proibição do comércio marítimo até 1567. 

O Rei D.Manuel I encoraja as viagens ao Oriente e Jorge 

Álvares é o primeiro português a visitar a China em 1513.  

Em 1517 Tomé Pires realiza uma visita oficial a Cantão e em 1520 trata 

de chegar até o imperador Zhengde. Deste período datam algumas peças. 

Em 1522, após uma série de contratempos, os portugueses são 

expulsos e proibidos de ingressar na China. Algumas porcelanas dão 

testemunho do intenso comércio clandestino que durará até 1552, 
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quando Leonel de Souza chega a um acordo com as autoridades de 

Cantão e Macau é concedido aos portugueses. Dá-se assim início a uma 

nova era nas relações comerciais. Diversas porcelanas com inscrições 

datam do período. 

Em meados do século XVI, Lisboa torna-se o centro comercial 

europeu de mercadorias exóticas, entre elas a porcelana. O “teto de 

porcelanas” do Palácio de Santos com 261 pratos é ilustrativo de quão 

apreciadas eram as porcelanas chinesas na época. 

Navegantes que adquiriam títulos de nobreza ordenam 

porcelanas com seus brasões familiares e em Macau estabelecem-se 

ordens religiosas que também farão as suas encomendas decoradas com 

representações e insígnias. 

Na primeira metade do século XVII Portugal começa a perder 

sua extensa rede de fortificações ao longo de suas rotas marítimas para 

os holandeses. Apesar de o auge ter chegado ao fim, Macau mantém seu 

rol importante no comércio regional. 

Graças à política favorável da administração Qing, a fins do 

século XVII.a Europa intensifica o comércio com a China  

Portugal, agora rico com o ouro vindo do Brasil, ordena 

inúmeros serviços ostensivamente decorados. É quando as porcelanas 

com esmaltes coloridos gradualmente substituem as azule branco. 

Conjuntamente a aparência das peças torna-se cada vez mais européia e 

menos chinesa. 
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